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Toelichting 

Op 30 oktober 2021 heeft de bondsraad 2 huidige bondraadsleden herbenoemd en 3 

nieuwe leden benoemd.  

 

Leden bondsraad 2021 

Naam Aandachtsgebied Benoeming 

Leo Cuijpers Financiën en informatisering/IT 2016, herbenoeming 2019 en 

2021 (laatste termijn) 

Leonie Verwer Marketing en Communicatie 2019  

Vivianne 

Zeestraten 

Algemene coördinatie 2019  

Remco 

Korzeniewski 

Sporters en Ouders 2019  

Arthur Haasbroek Trainers en Coaches 2019  

Bianca Mulder Trainers en Coaches 2019  

Loek Heinsman  Clubbestuurders 2015, herbenoeming 2019 en 

2021 (laatste termijn) 

Daphne Veldman Clubbestuurders 2019  

Peter Kappe Nader te bepalen 2021 

Arjan Heijblom Nader te bepalen 2021 

Miloš Bunda Nader te bepalen  2021 

 

Wat is een aandachtsgebied?  

Conform het bestuursmodel, keuren de leden van de bondsraad het jaarplan/de 

begroting, en het jaarverslag goed – zij oefenen op basis daarvan toezicht uit. 

Bondsraadsleden zijn generalisten, die de hoofdlijnen van het beleid mede kunnen 

bepalen en bewaken. Elk bondsraadslid moet in ieder geval voldoen aan het algemene 

profiel voor bondsraadslid, dat in het huidige bestuursmodel wordt aangevuld met kennis, 

en/of ervaring en/of affiniteit met één van de aandachtsgebieden. Dat betekent dat het 

desbetreffende bondsraadslid vanuit de bril van het aandachtsgebied meekijkt met de 

voor te liggen stukken en/of vanuit een aandachtsgebied bv. in een klankbordgroep kan 

zitten (en adviseert). NB bij informatisering/IT en marketing en communicatie gaat het niet 
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om de interne bedrijfsvoering van de KNGU als werkorganisatie (is verantwoordelijkheid 

directie/bestuur) maar om de KNGU als vereniging (dus bijv. communicatie naar de leden 

en doelgroepen, ledenadministratie clubs). 

 

Verdeling aandachtsgebieden 

De verdeling/toewijzing van de aandachtsgebieden bespreken we in de bondsraad, 

conform het besluit van de bondsraad op 31 oktober 2020. Behalve het aandachtsgebied 

‘algemene coördinatie’, die is in mei 2021 al toegewezen aan Vivianne Zeestraten.  

 

De (nieuwe) bondsraadsleden hebben een eerste en tweede voorkeur aangeven voor 

een aandachtsgebied: 

Voorkeur Leo: 1) financiën en informatisering/IT, 2) marketing en communicatie 

Voorkeur Loek: 1) marketing en communicatie, 2) clubbestuurders 

Voorkeur Peter: 1) marketing en communicatie, 2) clubbestuurders 

Voorkeur Arjan: 1) clubbestuurders, 2) financiën en informatisering/IT 

Voorkeur Miloš: 1) marketing en communicatie, 2 ) clubbestuurders 

 

Verdeling bondsraad:  

- 2 marketing en communicatie 

- 2 trainers en coaches 

- 2 clubbestuurders 

- 2 financiën en informatisering/IT 

- 2 sporters en ouders 

- 1 algemene coördinatie= Vivianne 

 

 

 

Vraag aan bondsraad: 

De bondsraad wordt gevraagd de verdeling van aandachtsgebieden te bespreken en 

vast te stellen.   

 

 

 

 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/9-december-2020/4.1-Concept-verslag-BR-31.10.2020-online.pdf

