
VOOR SPORTERS

 Wedstrijden in 8 disciplines1 op alle niveaus: 
 • 675 wedstrijden 
 • 26.500 (wedstrijd)sporters -- KTV van 7,5  
 • uitzending naar EK en WK’s en World Cups  
  binnen diverse disciplines  

 NKNL - gezamenlijk NK met verschillende sporten,  
 inclusief de KNGU-disciplines in Rotterdam Ahoy  
 • 5.500 deelnemers Dutch Gymnastics   
 • KTV van 8,0  

 The Box (lesaanbod recreatieve sporters)
 • 250 clubs zijn bekend met dit nieuwe aanbod  
 • 20 clubs nemen het aanbod af 

  4 Your Stage evenementen 
 • 800 à 1.000 deelnemers -- KTV van 7,0 en hoger 

 SummerMoves 
 • 2.600 deelnemers 
 • KTV van 9,0

 World Gymnaestrada / Showsport 
 • Dance2 Demo’s -- KTV van 7,0 en hoger  
 • dansgroepen Dance2Demo 
 • World Gymnaestrada 2023 Amsterdam:  
  minimaal 2.500 aanmeldingen voor 2023 

 KNGU-vrijwilligers 
 • 1 vrijwilligersevenement  
 • advies en ondersteuning KNGU-vrijwilligers  
 • NPS stijgt van -39 -- -20

 

KNGU-BASISAANBOD 2022
In het KNGU-basisaanbod zijn alle structurele activiteiten en diensten  
opgenomen, die ontstaan en groeien uit onderzoek, trends en  
maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast gaat bemensing, tijd en geld 
uit naar het leiden van de vereniging KNGU (zoals bedrijfsvoering, lobby, 
(inter)nationale beleidsbeïnvloeding en governance). 

In 2022 gaat veel aandacht uit naar de vertaling van de visie op de gymsport in al 
onze producten en diensten, waarmee vooral een kwalitatieve verbeterslag wordt 
gemaakt in het basisaanbod. Verder is er extra aandacht voor sociale veiligheid, niet 
alleen in 2022, maar ook in de jaren hierna. Helaas waart het coronavirus nog steeds 
rond. Het basisaanbod is daarom onder voorbehoud van eventuele noodzakelijke 
coronamaatregelen.

 

 nijntje Beweegdiploma (NBD):  
 • 315 clubs zijn keurmerkhouder NBD
 • 15 clubs van andere sportbonden  
  zijn keurmerkhouder NBD
 • 20 kinderopvangaanbieders (keurmerkhouders)  
  bewegen met nijntje  
 • 10.000 uitgereikte diploma’s  
 • inzet nijntje pleintje pakketten -- 10 keer 
 • tevredenheid NBD -- NPS van 30 
 • KTV-scholingsaanbod trainers van -- 8,0  

 

VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN   
 
 Voltijd talentontwikkelings- en topsport- 
 programma turnen dames en heren  

 Advisering talentontwikkeling en topsport andere  
 disciplines 

 Landelijk toetsingskader positief sportklimaat  
 voor de door de KNGU aangemerkte talent  
 partnerclubs, verenigingen en organisaties  

 Uitzending en faciliteren internationale events  
 turnen dames en heren 
 • deelname EK 2022, plaatsing bij beste  
  13 landen (voor deelname aan WK 2022)  
 • deelname WK 2022
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Veilig sporten en 
sportintegriteitszaken 

• begeleiding en advisering  
sportintegriteitszaken /  

vertrouwenscontactpersonen bond 
• protocol- en beleidsontwikkeling

1  turnen dames, turnen heren,  
 trampolinespringen, groepsspringen,  
 ritmische gymnastiek, acrogym,  
 dans, rhönrad

TEAM 
DUTCH 
GYMNASTICS

   Veilig sporten en 
   sportintegriteitszaken 

• begeleiding en advisering  
 sportintegriteitszaken /  
 vertrouwenscontactpersonen bond 
• protocol- en beleidsontwikkeling

https://dutchgymnastics.nl/zomerkampen/
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Strategie/11-2103-KNGU-visie-op-de-gymsport-4.pdf
https://dutchgymnastics.nl/beweegdiploma/
https://dutchgymnastics.nl/kngu/veilig-sporten
https://dutchgymnastics.nl/kngu/veilig-sporten
https://worldgymnaestrada2023.com/
https://dutchgymnastics.nl/kngu/veilig-sporten
https://dutchgymnastics.nl/kngu/veilig-sporten


VOOR clubbestuurders

 The Connection (online en offline) -- KTV van 7,5
 • 2 jaarcongressen -- 200 deelnemers  
 • 12 online meetings voor clubbestuurders
   -- 240 deelnemers 
 • 3 the Connection magazines -- 599 abonnees /  
  oplage 6.000 
 • 15 clubnieuwsbrieven -- 2.300 abonnees  

 Verenigingsmonitor  

 Beleidsondersteuning en advies clubbeleid (bij  
 onder andere accommodatiebeleid, governance  
 en financiële mogelijkheden gemeenten) 

 DG on the move (mobiel beweegplein): 
 • 10x verhuur beweegaanhanger  
 • 50x verhuur kofferbakpakketten  

 Aanbod ondersteuning goed werkgeverschap  

 Eerstelijnsservice inclusief ontwikkeling van  
 protocollen en FAQ’s  

 Ledenadministratiesystemen  

 Muziekrechten BUMA en SENA 

 Centrale inkoop zoals aansprakelijkheid- en  
 ongevallenverzekering 

 Toolkits voor clubs zoals opleidingsplan technisch  
 kader, goed (sport)bestuur en organisatie 
 evenementen   

 (Lokale) lobby en beleidsbeïnvloeding  

 Accountmanagement 

VOOR FANS

Dutch Gymnastics community wear via webshop DG 

Dutch Gymnastics community 

social media

VOOR TRAINERS, COACHES EN JURY   

 Opleidingen en bijscholingen trainers, coaches en  
 assistenten op verschillende niveaus en voor  
 verschillende disciplines:  
 • 1.410 opgeleide assistenten, trainers-coaches --  
  niveau 1 t/m 4  
  • KTV Kwalificatiestructuur Sport niveau 2 en 3  
   van -- 8,0   
 • 750 bijgeschoolde assistenten, trainers-coaches  
  • KTV-bijscholingen van -- 7,7 
 • 300 bijgeschoolde praktijkbegeleiders  

 Docentencongres -- 40 deelnemers  

 The Coach: 
 • 1 jaarcongres  
 • KTV van 7,7 

 Licentiebeleid: 
 • 3.700 actieve licentiehouders  

 Beheer en ontwikkeling Kwalificatiestructuur Sport  

 10 nieuwsbrieven aan trainers-coaches --  
 5.800 abonnees  

 4 intervisiebijeenkomsten voor trainers-coaches

 6 online meetings, minimum 10 deelnemers per  
 keer. Over onder andere loopbaanontwikkeling,  
 clubkadercoach en kennisdeling  

  Opleiden en faciliteren juryleden  
 • 1.700 brevetverlengingen van huidige juryleden 
 • 515 nieuw opgeleide juryleden -- KTV van 7,5 
   voor aangeboden opleiding 
 • 3 nieuwsbrieven aan juryleden -- 300 abonnees 

890 
CLUBS

Wat betekent KTV, NPS en CES?  

KTV: Klanttevredenheid uitgedrukt in rapportcijfer 
 tussen 1 en 10.  

NPS: Net Promoter Score om klantloyaliteit te meten. 
 Een score van boven 0 kan als positief worden 
 beschouwd.
 
CES: Customer Effort Score. Hoeveel moeite heeft 
 het iemand gekost om antwoord te krijgen op 
 zijn vraag? Het streven is zo’n laag mogelijke score,  
 dat wil zeggen dat het de klant weinig moeite  
 heeft gekost.

Instagram: 25.500 volgers 

Facebook: 13.500 volgers 
Facebook-groep DG The Crew: 4.500 leden  

https://shop.dutchgymnastics.nl/
https://www.instagram.com/dutchgymnasticskngu/
https://www.instagram.com/dutchgymnasticskngu/
https://www.facebook.com/DutchGymnasticsKNGU/
https://www.facebook.com/groups/dgthecrew/

