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Bijeenkomst:    Vergadering van de bondsraad 

Datum:    29 oktober 2022  

 

Aanwezig bondsbestuur:             Monique Kempff, Mariska van der Giessen, Herman Ram 

                en Boudewijn de Vries.   

             

Aanwezig bondsraad: Bianca Mulder, Vivianne Zeestraten, Leo Cuijpers, Arthur 

Haasbroek en Peter Kappe. 

 

Afwezig bondsbestuur: Hugo Hollander 

Afwezig bondsraad: Daphne Veldman, Leonie Verwer, Miloš Bunda, Arjan 

Heijblom, Loek Heinsman en Remco Korzeniewski. 

Aanwezig bondsbureau: Ton Leeggangers, Idaline Kastelijn en Stefan Rugenbrink.  

Aanwezig voor verslag: Els van de Mast 

 

Aanwezig als toehoorder: Marchien Klappe (accountmanager)  

 

1. Opening 

Monique opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Zij vindt het fijn dat 

we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten.  

Deze vergadering heeft een oordeelsvormend karakter.  

 

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

vergadering te kunnen deelnemen. 

 

2. Mededelingen 

2.1 Werving penningmeester bondsbestuur 

De vacature voor penningmeester in het bestuur is twee weken geleden via diverse 

kanalen en social media uitgezet. Tot nu toe hebben zich geen kandidaten gemeld. 

Monique vraagt iedereen binnen zijn/haar netwerk gericht te kijken en te helpen zoeken 

naar een geschikte kandidaat voor deze specifieke functie. Idaline zal de afdeling 

communicatie vragen de vacature opnieuw onder de aandacht te brengen en ook op 

linked in te zetten zodat ook de bondsraadleden de vacature kan delen. 

 

2.2 Terugkoppeling bijeenkomst bondsraad St Maartensdijk 

Tijdens de sessie in juni is vastgesteld dat de Bondsraad in de nieuwe samenstelling nog 

niet als een eenheid werkt. Daarom is de Bondsraad op 24 september 2022 in Sint 

Maartensdijk samengekomen om de samenwerking te verbeteren. De omgangsregels uit 

2019 zijn onder de aandacht gebracht en aangevuld met de normen en waarden die de 

huidige Bondsraad belangrijk vindt. Dit alles samen bespreken is goed geweest en de 

Bondsraad is dichter tot elkaar gekomen. Daarnaast is meer duidelijkheid over hoe de 

Bondsraad zich verhoudt tot het Bondsbestuur en Bondsbureau en wat dat met zich 

meebrengt. Een belangrijk punt voor de Bondsraad is het uitgangspunt dat de individuele 

Bondsraadsleden in de Bondsraad zitten zonder last en ruggenspraak. Zij 

vertegenwoordigen de achterban en hebben deze dan ook nodig voor het ophalen van 

informatie. Hun rol is juist om op basis van signalen uit de achterban met een kritische blik 

het beleid te volgen en beoordelen. De afgelopen jaren is hier weinig ruimte voor 

geweest en dat moet veranderen. De Bondsraad heeft zich tot taak gesteld de 

uitkomsten van de bijeenkomst levend te houden en te zoeken naar een goede borging 

hiervan. Zij zal onderling meer communiceren en informatie uitwisselen om haar taak 
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goed uit te kunnen voeren. Dit alles wil zeggen dat de bondsraad intern van mening kan 

verschillen, maar de uitstraling naar buiten toe is eenduidig.  

  

Vertrek uit bondsraad: 

Miloš heeft laten weten dat hij stopt als lid van de bondsraad. Hij kan zich niet echt 

vinden in het systeem waarin we functioneren maar ook wijzigingen in zijn privé situatie 

hebben hem tot dit besluit gebracht. Miloš heeft ervoor gekozen vandaag niet aanwezig 

te zijn. Idaline zal hem namens het bestuur een bedankbrief sturen. 

  

      Het bestuur en de bondsraad willen de vacature graag weer ingevuld hebben en willen     

      niet wachten op nieuwe verkiezingen. Ons HR verzet zich niet tegen deze optie. Er moet  

      nu een vacature uitgezet worden. Idaline zal dit samen met Vivianne oppakken. 

 

3. Verslag en actielijst vorige bijeenkomst 

3.1 Verslag vergadering 12 mei 2022 

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. 

Het vernieuwde HR moet nog op een aantal punten redactioneel aangepast worden. 

Tevens moet hoofdstuk 3 aangepast worden door o.a. het vervallen van de 

wedstrijdpaspoorten en de consequenties daarvan. Idaline gaat dit oppakken en 

Vivianne gaat Remco vragen om mee te lezen bij de noodzakelijke aanpassingen. 

 

3.2 Actielijst vergadering 12 mei 2022 

De actielijst is doorgenomen en geactualiseerd. 

 

4. Benoeming notulen controle commissie 

Vivianne en Peter zullen samen de notulencontrole commissie vormen van deze 

vergadering  

 

5. Financiële zaken 

       Begroting en financiële vooruitblik 2023  

       In de begroting voor 2023 krijgen we te maken met stijgende loonkosten (nieuwe cao-  

       sport en verhoging reiskosten woning-werk), hogere rekeningen van leveranciers en     

       stijgende inflatie door maatschappelijke ontwikkelingen.  

 

       In ons financieel statuut is de jaarlijkse verhoging van de bondscontributie omschreven.   

       Volgens die richtlijnen volgen we het inflatiecijfer en zouden we op een verhoging van  

       Rond de 10% komen terwijl de voorgaande jaren de verhoging 2,6% is geweest. Stefan is  

       nog aan het rekenen met de bondscontributie om een sluitende begroting neer te  

       kunnen leggen. In de volgende BR vergadering zal de begroting 2023 aan de  

       bondsraad voorgelegd worden voor goedkeuring.    

  

        De bondsraad snapt dat we de contributie meer als voorgaande jaren moeten gaan  

        verhogen onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen. Daardoor wordt  

        het van nog meer belang de meerwaarde van de KNGU goed uit te gaan leggen.  

        De verhoging van de bondscontributie zal zeker invloed hebben op ons ledental. Er zijn  

        echter veel externe geldbronnen om sporten mogelijk te blijven houden. Het is aan onze  

        accountmanagers om dit goed onder de aandacht te gaan brengen.  

 

       Update huisvesting:  Het huidige huurcontract van het bondsbureau loopt af per 31   

       december 2023. Voor het eind van dit jaar moeten we bij de verhuurder aangeven of  

       we ons contract willen verlengen of beëindigen.  

       Vanuit het bureau is begin dit jaar een werkgroep ingesteld met de opdracht de  

        huisvesting in brede zin te onderzoeken. Kijken naar andere plekken voor de huisvesting  
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       was daarbij niet uitgesloten. Naast in Beekbergen blijven kwamen 2 andere geschikte  

       locaties in beeld met elk voor- en nadelen. De keus van de werkgroep is gevallen op de  

       FSG campus in Apeldoorn. Deze keus  is door het directie-overleg overgenomen  

       waardoor nu de intentie is uitgesproken te gaan verhuizen.   

       Intern zal nu het formele traject om deze verhuizing mogelijk te maken gestart worden.        

 

6. Contouren jaarplan 2023 

6.1 Stand van zaken meerjarenstrategie 2023+ 

Met het verlengen van zijn contract kwam het opstellen van een meerjarenstrategie 

2023+ in Ton zijn takenpakket. De oude strategie dateert uit 2016/2017 en is in uitvoering 

gebracht. Maar de corona- en turncrisis gooiden alles in de war. Anno 2022 ziet de 

wereld zit er heel ander uit.  

Op 1 december begint Remco Boer als nieuwe directeur. Ton maakt nu een pas op de 

plaats met het neerzetten van een nieuwe meerjarenstrategie. De voorbereidende 

werkzaamheden heeft hij al wel opgepakt zodat Remco hiermee in december direct 

aan de slag kan. De verwachting van Ton is dat het haalbaar moet zijn in het 1e kwartaal 

2023 de nieuwe meerjarenstrategie gereed te hebben.  

 

6.2 Waar staan we 2022 

Stefan heeft in het kort inzicht gegeven in de financiële stand van zaken periode 2-2022. 

  

Ledenaantal: hier zien we een groei van het aantal actuele leden na het weer open 

stellen van  de sport t.o.v. 2021 van 1,2%. Dat is unieke situatie na jaren van daling en 

positiever dan begroot. De structurele zomerdaling viel dit jaar ook mee. Dit is een goed 

bericht want de bondscontributie is nog steeds onze grootste bron van inkomsten. 

Jammer genoeg kunnen we uit ons huidige CRM systeem niet herleiden bij welke 

disciplines deze groei is. Dat is een van de redenen om in 2023-2024 over te gaan naar 

een nieuw CRM. Ook heeft er geen benchmark plaats gevonden. We zijn na de corona 

weer opnieuw begonnen met het opbouwen van vergelijkingsmateriaal. 

 

Verwacht eind resultaat 2022: 

Met een aantal afwijkingen in positieve en negatieve zin lijkt het erop dat we dit jaar rond 

de nul gaan uitkomen. 

Een risico hierin is de kostenpost voor de tegemoetkomingsregeling. Er zijn 165 meldingen 

binnengekomen. Begroot waren 100 meldingen en er is tot nu toe 1 afwijzing geweest. 

We kunnen er vanuit gaan dat de overige 65 meldingen ook goedgekeurd gaan 

worden. Hier ontstaat een tekort van € 150 dzd.  

Ton heeft binnenkort overleg met NOC&NSF over hun mogelijke extra bijdrage. Mocht er 

geen extra budget komen vanuit N&N dan zullen we in de begroting van 2023 dit bedrag 

moeten gaan verwerken.  

 

Met deze verwachte uitkomst hebben we al onze budget reserves gebruikt en zitten we 

op de lijn van ons financieel statuut.  

 

Sponsering: 

In de begroting van het NK is geen bedrag gerealiseerd door sponsering. Hier liggen   

mogelijkheden voor uitbreiding. Door het vertrek van de strategisch marketeers heeft dit 

onderdeel niet voldoende aandacht gehad in de afgelopen periode. Hel is nu weer 

goed belegd binnen de BUM-mers en zal hierdoor meer inkomsten geven.  

Wij hebben wel partnership overeenkomsten maar geen overeenkomsten die contant 

geld opleveren. 

 

6.3 Focuspunten en jaarplan 2023 
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In het jaarplan 2023 zullen de primaire processen van de KNGU (= basisaanbod) 

beschreven gaan worden inclusief een aantal speerpunten.  Deze speerpunten worden 

nu door de BUM-mers ontwikkeld. We gaan in het jaarplan terug naar onze core business 

met als basis de dienstverlening naar onze verenigingen.  

 

Hiermee ontstaat er betere aanhaking van de medewerkers op het bondsbureau, minder 

discussie over beschikbare capaciteit op het bureau en de medewerkers voelen meer 

eigenaarschap. 

 

De bondsraad is blij met deze insteek voor komend jaar. Het basisaanbod is voor het 

grootste deel de gewone dagelijkse taken die gedaan moeten worden op het 

bondsbureau. Elk onderdeel van het plan zal concreet en meetbaar gaan worden. Zij 

hoopt dat hiermee ook de zichtbaarheid van de KNGU gaat verbeteren.  

Dit jaarplan moeten we goed bij onze verenigingen onder de aandacht brengen. Het 

gaat over de primaire taak van het bondsbureau, de ondersteuning van onze 

verenigingen. Er ligt zeker een uitdaging om de verbinding te maken met de nieuwe 

meerjarenstrategie. 

Onderdeel van het ondersteunen van onze verenigingen is ook het organiseren van 

goede opleidingen voor het kader. Vanuit de bondsraad is gevraagd aandacht te 

hebben voor goede inhoudelijke opleidingen tegen een betaalbare prijs op goede 

momenten verspreid over het jaar. 

 

Ton heeft al contact met Remco Boer. De overdracht zal begin november starten zodat 

Remco op 1 december een warme start kan gaan maken met o.a. dit jaarplan en het 

ontwikkelen van de nieuwe meerjarenstrategie. 

 

7. Bondsraad en bondsbestuur 

De voorgestelde data voor de BR vergaderingen in 2023 worden als volgt aangepast 

naar maandag 8 mei, zaterdag 4 november en donderdag 7 december. 

Er is afgesproken dat de oordeelsvormende vergadering fysiek is. De andere 2 

vergadering zijn via teams.  Mochten mensen niet fysiek aanwezig kunnen zijn dan is 

aansluiten via teams altijd een mogelijkheid.  

Vivianne en Monique hebben altijd vooroverleg en kunnen eventueel bepalen op welke 

manier een vergadering zal plaatsvinden. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen gesteld bij de rondvraag. 

 

Na afloop van deze vergadering hebben we met toespraken van Monique en Leo 

afscheid genomen van Hugo Hollander, onze penningmeester. 

 

 

 

 
Voor akkoord: 

 

 

 

 

 

 

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

voorzitter Bondsbestuur         directeur a.i.   Bondsraad, coördinerend lid 


