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Toelichting
Het jaarplan 2022 is tot stand gekomen in wederom een onrustig jaar voor de KNGU. Waar
de resultaten van het Verinorm-onderzoek ons begin 2021 bezighielden, hebben we in de
2e helft van het jaar met een blik op de toekomst hier invulling aan gegeven. De realiteit is
dat we in onze dagelijkse gang van zaken veel te maken hebben met tucht- en
rechtszaken en het goed inregelen van de nazorg aan slachtoffers.
In 2020 en 2021 is het basisaanbod 2020 door de coronamaatregelen grotendeels op een
alternatieve manier gerealiseerd. Ook was sprake van een verrijking van het bestaande
aanbod (denk aan de digitalisering van producten of diensten). Het basisaanbod is in 2022
vernieuwd vormgegeven (zie bijlage).
De opvolging van het onderzoek Verinorm staat in 2022 centraal in het jaarplan. Door de
extra verkregen middelen kunnen we versnellen met de realisatie van projecten die
bijdragen aan de ambitie in 2028. Denk daarbij aan de tools en ontwikkeling van/voor de
sociale veilige club en de doorontwikkeling van de DG-academy.
In 2022 staat de verbinding met alle onze leden, clubs, stakeholders in de Dutch
Gymnastics community natuurlijk voorop; we willen samen leren en vooruit. Want de wil en
ambitie om samen verder te gaan en wat moois te maken van onze gymsport is voelbaar
bij iedereen in onze community. De visie op de gymsport is hier een mooi voorbeeld van.
Dat doen we samen. En niet alleen.
Wat betekent dit voor het jaarplan 2022 (zie bijlage):
- We starten met onze why, how, what. Daar zijn wat kleine toevoegingen gedaan,
om de why, how, what iets meer lading te geven.
- De ambities 2020-2022 krijgen een minder prominente plek dan voorheen, maar
staan nog stevig als leidende principes van ‘ons huis’.
- Het belangrijkste inhoudelijke leidende principe van ons werk is de ‘visie op de
gymsport’, en die krijgt daarom een aparte plek in het jaarplan.
- De focus in 2022 ligt op kwaliteit en veiligheid. En de activiteiten die in 2022 hiermee
centraal staan – in het jaarplan - zijn de activiteiten/projecten uit het plan van

-

aanpak opvolging onderzoek Verinorm (de zogenoemde blokken). Die worden in
het jaarplan nader toegelicht.
Daarnaast lichten we 2 andere projecten in 2022 uit die een uithangbord zijn van
onze veelzijdige gymsport, namelijk World Gymnaestrada en NKNL.

Vraag aan bondsraad
De bondsraad wordt gevraagd het jaarplan 2022 goed te keuren.
Het KNGU-basisaanbod is ter kennisgeving aan de bondsraad gestuurd.
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