
 

 

Notitie voor bondsraad ter goedkeuring 

 

Betreft:  Jaarverslag en jaarrekening 2021 

 

Van:  Bondsbestuur 

 

Aan:  Bondsraad 

 

d.d.:                 12 mei 2022 

 

Bijlagen:   

• 7.1.1 Jaarverslag en jaarrekening 2021 (ter goedkeuring) 

• 7.1.2 KNGU-basisaanbod 2021 (ter kennisgeving) 

• 7.1.3 KNGU-klachtenrapportage 2021(ter kennisgeving) 

 

Toelichting 

Met het jaarverslag 2021(bestuursverslag en de jaarrekening 2021) legt de KNGU 

rekenschap en verantwoording af over het gevoerde beleid (jaarplan 2021) in het 

afgelopen boekjaar. Daarnaast is ter kennisgeving een infographic met de resultaten van 

het KNGU-basisaanbod & alternatief aanbod in 2021 toegevoegd.    

   
Impact coronamaatregelen:   

Ook in 2021 was de impact van corona op ons aanbod en projecten bepalend voor het 

eindresultaat. Nog steeds heeft de KNGU de coronacrisis samen met haar community 

deels weten om te buigen naar kansen voor de gymsport. Zo rapporteerden we in periode 

2 van 2021 al dat we ons aanbod noodgedwongen hebben verrijkt, op andere manieren 

hebben aangeboden en/of inhoudelijk hebben doorontwikkeld. Voorbeelden zijn de 

digitalisering van producten of diensten (zoals online connections en webinars voor 

clubbestuurders). We zijn veel in gesprek geweest met onze community over uitdagingen 

en kansen. De komende jaren bouwen we samen verder en is de DG-community 

belangrijker dan ooit.   
 

Impact onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag:   

In april 2021 werden de resultaten van het onderzoek van Verinorm gepresenteerd. 

Opvolgend hadden we een piek in de werkzaamheden en de nasleep ervan. De hoogste 

prioriteit had het organiseren van nazorg voor slachtoffers van grensoverschrijdend 

gedrag. Er is daarnaast een start gemaakt met het opvolgen van de overige 

aanbevelingen en een plan van aanpak uitgewerkt met projecten die in 2022 centraal 

staan (zie ook het jaarplan 2022). Een onafhankelijke opvolgingscommissie ziet toe op de 

gemaakte keuzes. Ook is een tegemoetkomingsregeling opgesteld (met een commissie 

die de toewijzing regelt). 
 

Er gaat verder nog steeds veel tijd in 2021 (meer dan vóór 2020) naar contacten over 

grensoverschrijdend gedrag en naar tuchtrechtelijk onderzoek, zoals ook in periode 2 is 

gerapporteerd. Er zijn veel juridische kwesties (geweest) (o.a. zomerkampen, uitzending 

coaches aan internationale toernooien, schadeclaim oud-turnster (is besproken)) waar het 

bestuur ook haar verantwoordelijkheid voor neemt.  

 

https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Bondsraad/Bondsraadvergaderingen/2020/9-december-2020/Jaarplan-2021.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Jaarplan/Jaarplan-2022.pdf
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Impact reorganisatie talentontwikkeling en topsport 

De reorganisatie van talentontwikkeling en topsport is vlak voor de zomer van start gegaan 

en eind 2021 afgerond. Het traject richting de Olympische Spelen ging met vallen en 

opstaan en heeft veel druk gelegd op de topsportafdeling. Sinds begin 2022 zijn we op 

zoek naar een nieuw technisch directeur en bondscoach. De tuchtrechtelijke 

onderzoeken naar coaches die onderdeel zijn van TeamNL dragen bij aan de  

onzekerheid in delegatie-keuze bij internationale evenementen, zowel voor de betrokken 

coaches als voor de sporters. In 2022 worden hopelijk de meeste onderzoeken afgerond.  
 

Samenvatting op hoofdlijn per hoofdstuk:  

  

H.1. Bestuursverslag  

Naast algemene informatie over de organisatie (o.a. risico’s en onzekerheden, 

vrijwilligersbeleid, strategie, besturingsmodel en governance) zijn in paragraaf 1.6 de 

resultaten van de projecten 2021 (uit het jaarplan 2021) en highlights uit het basisaanbod 

te lezen. Ook geven we in deze paragraaf inzicht in de impact van de cultuurverandering 

in de gymsport. In paragraaf 1.9 besteden we aandacht aan veilige sport en de aantallen 

contacten.  

  

Klachtenrapportage:   

Conform het besluit op 23 april 2020 door de bondsraad is aan het bestuur gevraagd om 

een voorstel te doen voor het opnemen van een jaarlijkse klachtenrapportage (ter 

kennisgeving aan de bondsraad). In het jaarverslag is de klachtenrapportage als bijlage 

opgenomen (zie bijlage).  

  

Ledenontwikkeling  

In 2020 was er vanwege de coronacrisis voor het eerst in jaren sprake van een negatieve 

trendbreuk ten aanzien van de ledendaling. Helaas heeft de langdurige sluiting van de 

binnensport begin 2021 en eind 2021 wederom extra ledenverlies tot gevolg gehad.  
De daling van het gemiddeld aantal vol betalende leden in 2021 was 8,8%.  

   

Ontwikkeling clubs  

We zijn in 2021 geëindigd met in totaal 862 clubs (905 clubs eind 2020). Het aantal clubs 

blijft daarmee dalen zoals verwacht.  

 

Reden dalen aantal clubs Aantal 

Kadertekort 6 

Faillissement 2 

Fusie 12 

Standpunt ‘Geen meerwaarde 

lidmaatschap KNGU’ 
15 

Ledenterugloop + Corona 3 

Onbekend 4 

  

Van deze verenigingen, komt merendeel uit het noorden (Groningen, Friesland en 

Drenthe). 

 

Eind 2021 waren in totaal 862 clubs (en gymsportaanbieders) lid van de KNGU. Ter 

vergelijking waren dit eind 2020 zo’n 905 clubs. Zoals verwacht blijft met het dalende 

ledenaantal ook het aantal clubs dalen. Dit is een algemene trend binnen de 

georganiseerde sport. De reden waarom sporters stoppen, verschilt per club.  



 

3 

 

Het is duidelijk te zien dat het aantal clubs met ledenaantallen tussen de 200-300 leden, 

relatief sneller gedaald is dan de andere clubs. Daarnaast is het aantal clubs met 

ledenaantallen tussen de 200-300, 600-700 en 800-900 juist gegroeid ten opzichte van 2020. 

Dit kan wijzen op fusies en/of leden die overgestapt zijn (van een club die gestopt is naar 

een sterkere club in de buurt bijvoorbeeld). 
 

H.2. Jaarrekening 2020  

 
Exploitatie   

Het resultaat 2021 voor resultaatbestemming is nagenoeg gelijk aan de begroting 2021. 

Net als vorig jaar is het resultaat een optelsom van alle positieve en negatieve effecten die 

met name de coronacrisis en de opvolging van de aanbevelingen uit onderzoek van 

Verinorm hebben veroorzaakt. De grootste afwijkingen zijn:  

• De daling van het aantal leden (-8,8%) heeft geleid tot een afwijking van -

155K.  
• De aanvraag NOW 3.2 t/m 3.4 en de definitieve afrekening van NOW 1 voor 

een totaalbedrag van +580K. De definitieve afrekening van NOW 2, maar ook 

NOW 3.2 t/m 3.4 volgt nog. 

• De vorming van de voorziening m.b.t. de tegemoetkomingsregeling -150K. 

• Aanvullende subsidies +230K voor zowel het onderzoek als de opvolging van 

de aanbevelingen uit het onderzoek, maar hier staan ook uitgaven tegenover 

van -230K.  
 

De overige afwijkingen zijn voornamelijk toe te schrijven aan de daling van inkomsten door 

het niet kunnen organiseren van diverse activiteiten, zoals wedstrijden, het NK en de 

zomerkampen. Echter wordt deze daling grotendeels gecompenseerd door de daling van 

de directe kosten die de organisatie van de activiteiten met zich meebrengt.   

  

De complete recapitulatie van het resultaat op hooflijnen is toegelicht op pag.5.  

  

Balans  

Het voorstel resultaatbestemming is verwerkt conform de notitie die door Stefan op 1 maart 

jl. is verstrekt aan het bestuur. Het voltallige bestuur heeft ingestemd met het voorstel. 

Tevens heeft het bestuur tijdens de bestuursvergadering op 31 maart jl. ingestemd met de 

wijziging van resultaatbestemming vanwege een aanpassing in het resultaat. 

  

Eigen vermogen en liquiditeit voldoen aan de kaders uit het financieel statuut (zie ratio’s 

op pag. 6).  

  

H.3: Controle en goedkeuring   

Dit jaar was Coney wederom controlerend accountant. Gedurende de controle zijn zowel 

door de accountant alsook door F&C een beperkt aantal afwijkingen geconstateerd  

 

De eindbespreking met accountant, penningmeester, directeur en manager F&C vond 

plaats op 30 maart 2022. Tijdens de bespreking zijn de volgende onderwerpen aan de 

orde geweest: Afscheid Marieke, impact van corona, vooruitblik naar 2022. Verder zijn de 

belangrijkste aandachtpunten uit de controle van 2021 besproken: 

- De verwerking van de tegemoetkomingsregeling 

- De voorziening m.b.t. de juridische procedure KNGU/eXito (Zomerkampen) 

- De verwerking van de NOW 

- De juistheid en volledigheid van de contributieinkomsten 

- De verwerking van de wedstijdgelden 
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Coney zal een goedkeurende verklaring afgeven bij de jaarrekening. Aangezien Coney 

nog enkele dossierstukken moet afronden zal de verklaring worden nagestuurd zodra deze 

is ontvangen.   

  
 

 

Vraag aan bondsraad: 

De bondsraad wordt gevraagd het jaarverslag 2021 inclusief de jaarrekening 2021 goed te 

keuren . 
 

 


