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Bijeenkomst:    Digitale vergadering van de bondsraad 

Datum:    12 mei 2022  

 

Aanwezig bondsbestuur:             Monique Kempff, Mariska van der Giessen  

(sloot wat later aan), Hugo Hollander (vanuit het 

buitenland) en Boudewijn de Vries.   

             

Aanwezig bondsraad: Loek Heinsman, Vivianne Zeestraten, Bianca Mulder, 

Remco Korzeniewski, Arthur Haasbroek, Leo Cuijpers, 

Miloš Bunda, Daphne Veldman, Leonie Verwer, Arjan 

Heijblom en Peter Kappe. 

 

Afwezig bondsbestuur: Herman Ram  

Aanwezig bondsbureau: Ton Leeggangers, Naomi Boer en Stefan Rugenbrink.  

 

Aanwezig als toehoorders: Bianca Wieman (BUM), Jeroen van Leeuwen (TD), 

Gwendolyn Rutten ( BUM), Jojanneke van Dalen (PM 

Clubservices), Idaline Kastelijn ( PM trainers en coaches), 

Gerrien van Leeuwen (bestuurssecretaris/adviseur 

strategie en beleid a.i.), Marloes van Otterloo (vz LTC 

RG), Emil Buijs (voorzitter LTC Acro) Femke Lutgerink 

(bestuur Turnz Amsterdam), Jorlan van Riel (bestuur Flik-

Flak), Anouk Bloembergen (bestuur Bato Haarlem), 

Robert Slippens (bestuur Topturnen West) en John 

Nederstigt (bestuur Pax). 

1. Opening 

Monique opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze is verheugd iedereen weer 

digitaal welkom te kunnen heten. Ze heet in het bijzonder Gerrien van Leeuwen 

(bestuurssecretaris/adviseur strategie en beleid a.i.), Ton Leeggangers (directeur a.i.) en 

Jeroen van Leeuwen (technische directeur) welkom. Zij stellen zich later in de 

vergadering persoonlijk zelf voor.   

Dit is de laatste vergadering waar Naomi bij aanwezig is voordat zij op 1 juni de overstap 

maakt naar een nieuwe werkgever. 

Deze vergadering heeft een besluitvormend karakter. 

De voorafgaande gestelde vragen van de bondsraad m.bt. diverse agendapunten zijn 

intussen beantwoord. Deze vragen en de antwoorden zijn als bijlage bij dit verslag 

gevoegd. 

De bestuursleden hebben ieder aangegeven zonder last en/of ruggespraak aan deze 

vergadering te kunnen deelnemen. 

 

2. Ingekomen stuk   

2.1 Brief bondsraad aan bestuur (bijlage, ter bespreking) 

Vanuit de bondsraad is een brief aan het bestuur gestuurd waarin zij hun zorgen  

uiten over de continuïteit van de processen op het bondsbureau na het vertrek 

van Marieke. Hoewel het formele en informele contact tussen bestuur en  

bondsraad goed is, heeft de bondsraad er toch voor gekozen hun ongerustheid schriftelijk te 

delen. Vanuit het bondsbureau is ook schriftelijk gereageerd op de brief. Het bondsbestuur 

geeft aan dat het haar voorkeur heeft om dit soort zaken mondeling met elkaar te delen, dit 

heeft eenzelfde officieel karakter. Er is afgesproken de brief, zowel qua proces als inhoud, te 

gebruiken als case tijdens de bijeenkomst Good Governance op 25 juni tijdens het NKNL.

  



 

 
2 

 

3. Mededelingen 

3.1 Update sessie code goed sportbestuur (mondeling, Monique en Vivianne) 

Op 15 juni aanstaande zullen, tijdens NKnl, bondsraad en -bestuur en directie deelnemen 

aan een gezamenlijke governance sessie. Tijdens deze sessie zal ook een update gegeven 

worden van de code goed sportbestuur. Aansluitend aan deze bijeenkomst is er een 

informele lunch en rondleiding in Ahoy. Monique kan mogelijk daarbij niet aanwezig zijn 

vanwege andere verplichtingen in Ahoy. Na de rondleiding kan eenieder nog vrijelijk de 

diverse sporten/wedstrijden bezoeken. 

 

3.2  Update tegemoetkomingsregeling (mondeling, Stefan) 

Er is een tegemoetkomingsregeling opgesteld in samenwerking met NOC*NSF, het CWKZ en 

een klankborggroep waarin 3 oud turnsters zaten. De reacties op deze regeling hebben 

geleid tot een heroverweging waarbij het aanvraagformulier aangepast is en de regeling 

meer toegankelijk is gemaakt. 

Er zijn 70 aanvragen binnengekomen en Monique heeft onlangs de brief voor de eerste 

toekenningen ondertekend.  

De bondsraad is blij dat de kritische geluiden op de regeling serieus zijn opgepakt maar vindt 

het jammer dat daardoor toch weer negatieve publiciteit is ontstaan. 

Zij vraagt zich af hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Stefan zegt dat hij hoopt dat 

er geen toekomst meer komt waarin zo’n regeling opgezet moet worden. Het vinden van 

een partner voor de uitvoering was heel lastig. Met z’n allen is geprobeerd zo goed mogelijk 

vorm te geven aan een regeling en vanuit lerend vermogen zijn de nieuwe inzichten direct 

toegepast. Er zijn drempels ingebouwd, maar dat is om misbruik te voorkomen. Door het 

overmaken van de toekenning per brief te bevestigen worden dubbele aanvragen 

voorkomen. Er wordt bewust niet gekozen voor de term afkoopsom omdat het bedrag geen 

kwijting is voor het veroorzaakte leed. De hele regeling is heel AVG gevoelig en door het 

bondsbureau wordt hier zeer nauwkeurig mee omgegaan. 

  

Monique vult nog aan dat zij complimenten krijgt van mede bondsvoorzitters voor het vele 

en goede werk dat de KNGU verricht. Het is wel jammer dat de KNGU als pioniers door de 

pers steeds vanuit een negatieve invalshoek bekeken worden.  

 

3.3  Update werving AD (mondeling, Ton en Monique) 

Voor de werving van een nieuwe directeur wordt gebruik gemaakt van het externe 

wervingsbureau Gasselink research. Zij hebben samen met het bondsbestuur een profiel 

opgesteld en de vacature is intussen via diverse kanalen uitgezet. Het wervingsbureau 

selecteert de reacties op de harde criteria en op 9 juni 2022 volgt een cv presentatie . De 

bondsraad wordt in het vervolgtraject betrokken. Er is de hoop na de zomer een nieuwe 

directeur te kunnen benoemen. Met Ton zijn duidelijke afspraken over zijn werkzaamheden 

gemaakt en hij stelt zich met betrekking tot de overgang naar de nieuwe directeur op naar 

de wensen van de KNGU.  

 

4. Benoeming notulencontrolecommissie  

Vivianne en Leo zijn akkoord met hun benoeming in de notulencontrolecommissie.  

 

5. Verslag en actielijst vorige vergadering  

5.1 Verslag vergadering d.d. 8 december 2021(bijlage, ter vaststelling) 

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. 

 

5.2 Actielijst vergadering d.d. 8 december 2021(bijlage, ter bespreking) 

De actielijst is doorgenomen en een aantal acties komen terug als agendapunt.  

Vanuit de bondsraad wordt aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van het digitale 

dossier van de bondsraad van eerdere jaren. Het betreft dossiers van voor 2021 voor de BR-
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leden om historie op te kunnen bouwen. Naomi vertelt dat dit zeker op haar 

overdrachtsdocument staat maar vanwege alle drukte geen prioriteit heeft gehad. Op de 

website zijn al wel de kerndocumenten van de laatste 3/4 jaar terug te zien. 

 

Loek vraagt Gwendolyn met hem een afspraak te maken over het bereiken van de 

clubbestuurderscommunity. Gwendolyn zegt dit toe.  

 

6. Financiële en juridische zaken  

6.1 Wijzigingen HR (ter goedkeuring, bijlage) 

In het voortraject zijn de voorgestelde wijzigingen van het HR uitgebreid besproken tussen het 

bestuur en de bondsraad. Daarom kan de bondsraad nu instemmen met alle voorgestelde 

wijzigingen. 

 

6.2 Wijzigingen Statuten (ter goedkeuring, bijlage) 

De voorgestelde wijzigingen in de statuten zijn ook in het voortraject uitgebreid besproken en 

worden nu zonder aanvullende opmerkingen of vragen door de bondsraad goedgekeurd. 

Met deze goedkeuring kunnen de gewijzigde statuten naar de notaris. De vaststelling van 

onderhavige notulen is nodig voor de formele bekrachtiging.  

 

7.   Organisatie 

7.1 Jaarverslag en jaarrekening 2021 (ter goedkeuring, bijlage) en klachtenrapportage 2021 

en KNGU-basisaanbod 2021(ter kennisgeving, bijlage) 

Het is weer een bijzonder jaar geweest en er hebben zich de nodige zaken afgespeeld.  

Hieronder een overzicht van de bijzonderheden: 

• Corona: de sport zat een periode helemaal dicht en er is geen WK geweest en er zijn 

geen zomerkampen georganiseerd. Daardoor waren er flink minder inkomsten vanuit 

wedstrijden en opleidingen. Ook vanuit contributiegelden kwamen er flink minder 

inkomsten omdat de ledendaling - 8% was. Het openen van de binnensport heeft 

gelukkig weer een positief effect op ons ledental. 

• Bij een omzetverlies van 20% of meer kon je een beroep doen op subsidie vanuit de NOW 

regeling. We hebben een forse aanvraag ingediend (en nodig gehad) om alles te 

kunnen blijven betalen. De toekenning van NOW 1 is al definitief vastgesteld, ook door de 

accountant. NOW 2 is binnen de gestelde termijnen op tijd aangevraagd. Beide 

regelingen zijn opgenomen in de jaarcijfers en Stefan heeft er vertrouwen in dat er geen 

correcties meer komen voor NOW 2.  

• Juridisch conflict met uitbater van het zomerkampterrein Exito. Het Zoka is in 2020 en 2021 

vanwege corona niet doorgegaan terwijl de uitbater van mening was dat het wel 

georganiseerd had kunnen worden. Hij heeft daar financieel nadeel van gehad en eiste 

1 miljoen euro. De KNGU is veroordeeld tot het betalen van een vergoeding van 280.000 

euro. De kans bestaat nog op hoger beroep. Het contract loopt nog tot en met dit jaar. 

In de begroting was al een voorziening voor dit jaar opgenomen. Ook hier is onze 

accountant bij betrokken en akkoord met de wijze van weergeven in de jaarrekening 

2021. In 2022 wordt er vanuit de stichting wel weer een zomerkamp georganiseerd. 

• Onderzoek Verinorm: er is een financiële voorziening gevormd voor 100 toekenningen 

vanuit eigen middelen en vanuit middelen van NOC*NSF. We blijven hiermee binnen de 

kaders van ons financieel statuut. De uitvoering van de regeling ligt bij VWS. 

Voor de overige aanbevelingen is ook subsidie ontvangen. Er is al een deel uitgegeven 

en een deel schuift door naar 2022. Hierdoor blijft budget beschikbaar voor het uitvoeren 

van de aanbevelingen. 

Onder meer voorgaande heeft bijgedragen aan een negatief exploitatie resultaat over 2021 

van € 108.000. 
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De financiële commissie van de bondsraad wordt goed meegenomen in alle financiële 

zaken die er binnen de KNGU spelen. Zij merkt op dat de KNGU goed in control is, wat 

duidelijk blijkt uit de liquiditeitspositie. Dat is zeker vanuit risicobeheer van groot belang. De 

financiële commissie geeft hiervoor complimenten met de kanttekening dat er wel zorgen 

zijn. 

 

De bondsraad gaat akkoord met het jaarverslag en de jaarrekening 2021. 

Ter kennisgeving zijn de klachtenrapportage en het KNGU basisaanbod bijgevoegd.  

 

7.2 Proces meerjarenstrategie 2023+ (mondeling, Naomi / Stefan) 

Door het vertrek van Marieke en Naomi loopt dit traject vertraging op. Stefan gaat het nu als 

verantwoordelijke oppakken. Hij gaat zich met name richten op het proces. Michelle Faassen 

wordt projectleider.  

De bondsraad vraagt wel zo snel als mogelijk duidelijkheid te krijgen over welke 

processtappen met bijbehorende data er gezet gaan worden. Er wordt een gesprek 

ingepland tussen Ton, Vivianne en Monique om te kijken hoe de bondsraad mee te nemen. 

De updates die Marieke regelmatig stuurde over alle lopende zaken werden door de 

bondsraad zeer gewaardeerd. Ton zegt toe de draad hiervan zeker weer te willen oppakken. 

De verwachting is dat er geen hele nieuwe strategie ontwikkeld zal worden. Door corona is 

de hele wereld wel enorm veranderd. Uit het ontwikkelproces zal blijken welke gevolgen dit 

mogelijk heeft voor onze meerjarenstrategie 2023+.  

 

8.  Rondvraag  

Arthur: op de DG website staat nog de foto van Marieke bij de directeur.  

Ton zegt dat de gegevens geactualiseerd gaan worden maar straks met de nieuwe 

directeur komt er pas weer een foto.  

 

Namens de bondsraad bedankt Leo Naomi voor al haar inzet in de afgelopen jaren. Hij 

spreekt de hoop uit dat er snel een opvolger gevonden wordt. Monique sluit daar namens 

het bestuur bij aan en wenst haar heel veel succes en plezier in haar nieuwe baan. 

Naomi bedankt iedereen voor de samenwerking. Zij zegt dat ze veel geleerd heeft van de 

samenwerking met de bondsraad. Zij begon met een BR-vergadering en sluit er nu ook mee 

af.  

 

Afsluitend bedankt Monique iedereen voor zijn/haar inzet en de beschikbaarheid in tijd. 

 

 

 
Voor akkoord: 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw M.J. Kempff       Dhr. A.J.M. Leeggangers Mevrouw V. Zeestraten 

voorzitter Bondsbestuur         directeur a.i.   Bondsraad, coördinerend lid 


