Regelgeving en kosten van het lidmaatschap bij de Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Unie (KNGU) voor 2021
Aan het lidmaatschap van de KNGU zijn kosten verbonden in de vorm van
bondscontributie voor alle sporters, kader- en bestuursleden en ereleden van de bij
de KNGU aangesloten gymsportaanbieders. De KNGU heft bondscontributie per lid
en maakt daarbij onderscheid tussen verschillende soorten lidmaatschapsvormen.
De KNGU kent in 2021 de volgende type clubleden
Flexibele leden
Een flexibel clublid is lid van een bij de KNGU aangesloten gymsportaanbieder (het
gaat dan om sporters, kader- en bestuursleden en ereleden). En die bij een KNGUgymsportaanbieder op enigerlei wijze deelneemt aan activiteiten/aanbod,
variërend van een dag tot een aantal maanden per jaar of het gehele jaar.
Anonieme leden
Een clublid dat, vanuit een externe organisatie, deelneemt aan een of meerdere
sportlessen bij een bij de KNGU aangesloten gymsportaanbieder. Deze externe
organisatie is niet gerelateerd aan gymsport en heeft een samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van het betreffende sportaanbod bij de KNGU
aangesloten club.
Koepelorganisatie/stichting zonder leden
Overkoepeling van meerdere organisaties die zijn aangesloten bij de KNGU zonder
directe sporters. Denk hierbij aan de Nederlandse Studenten TurnBond (NSTB).
Bondscontributie 2021

Extra toelichting bij de volgende facturen in 2021:
De volgende facturen in 2021 ontvangt de club op 1 januari (1e kwartaal), 1 april (2
e kwartaal), 1 juli (3e kwartaal) en 1 oktober (4e kwartaal). Hiervoor gelden de
volgende tarieven:
Type lid
Flexibel

Leeftijd
Tot 16 jaar
16 jaar en ouder
Anoniem lid
Alle leeftijden
Individueel lid
Alle leeftijden
Koepelorganisatie/ Niet van
stichting zonder
toepassing
leden

Facturering
Per kwartaal
Per kwartaal
Per kwartaal
Per kalenderjaar
Per kalenderjaar

Bedrag
€ 5,80
€ 7,15
€ 7,40
€ 28,60
€ 68,50

Facturatie
Uitgangspunten voor de facturatie van de bondscontributie 2021:
1. Kwartaallidmaatschap;
2. Kwartaalfacturatie, peiling van de lidmaatschappen op de 1e van elk kwartaal,
plus de nieuwe leden van het voorgaande kwartaal;
3. Facturen worden ‘vooraf' digitaal per kwartaal verstuurd, per 1 januari, 1 april, 1 juli
December 2020

en 1 oktober. Betaling verloopt via iDEAL middels een betaalbutton op de digitale
factuur, de betaaltermijn is 14 dagen.
Facturering
Om de juiste kosten in rekening te kunnen brengen, is iedere KNGUgymsportorganisatie verplicht haar ledengegevens te verstrekken aan de KNGU via
DigiMembers (vooralsnog), AllUnited of Club-assistent volgens de voorgeschreven
richtlijnen.
De club krijgt vier keer per jaar een factuur op basis van de kwartaalleden (het
aantal leden in het betreffende kwartaal). Er is onderscheid tussen jeugdleden (t/m
15 jaar) en seniorleden (16 jaar en ouder). Alle leden, inclusief kader- en
bestuursleden en ereleden, dienen door de ledenadministratie van elke KNGUgymsportorganisatie in DigiMembers, AllUnited of Club-assistent te worden
ingevoerd.
Lidmaatschap bij meerdere gymsportaanbieders
Een sporter die bij meerdere KNGU-gymsportaanbieders lid is, betaalt via al
zijn/haargymsportaanbieders bondscontributie. Die leden maken meer gebruik van
de mogelijkheden en ondersteuning van de KNGU dan iemand die maar bij één
gymsportaanbieder sport of lesgeeft.
Flexibele Leden van een Omniclub
Een lid van een gymsportaanbieder die uitsluitend deelneemt aan andere
activiteiten dan zijn begrepen in de doelstelling van de KNGU en uitdien hoofde
aantoonbaar is aangesloten bij een andere landelijk erkende sportbond die als
gewoon lid van het NOC*NSF is toegelaten. Omniclubs waar dit op van toepassing is
kunnen contact opnemen met het KNGU Serviceteam via: serviceteam@kngu.nl
Anonieme leden
Voor anonieme leden wordt de bondscontributie per kwartaal berekend en
gefactureerd. Na het verstrijken van een kwartaal wordt gekeken wie er in
voorgaand kwartaal lid is geweest. Deze leden worden op basis van dit kwartaal
gefactureerd (er is sprake van achteraf innen).
Individuele leden
Op basis van de peildatum 1 januari van ieder kalenderjaar wordt de
bondscontributie in rekening gebracht bij het individueel aangesloten lid. Het
bedrag voor het individuele lidmaatschap bedraagt in 2021: € 28,60 voor alle
leeftijden.
Koepelorganisatie/stichting zonder leden
Op basis van de peildatum van 1 januari van ieder kalenderjaar wordt de
bondscontributie in rekening gebracht bij de aangesloten koepelorganisatie c.q.
stichtingen zonder leden. Koepelorganisaties c.q. stichtingen zonder leden welke
gedurende het jaar lid worden van de KNGU betalen eveneens het genoemde
bedrag ad € 68,50 voor 2021 (op jaarbasis).
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Statuten en Huishoudelijk Reglement KNGU
Verkrijging van het lidmaatschap is verder geregeld in de statuten en het
Huishoudelijk Reglement van de KNGU. Dit geldt ook voor de ‘verplichtingen van de
leden’, deze zijn eveneens geregeld in de statuten. Klik hier voor de statuten en het
Huishoudelijk Reglement van de KNGU.
Verstrekking van ledengegevens via DigiMembers, AllUnited of Club-assistent
Clubleden
Club-ICT en de ledenadministratiesystemen zijn momenteel volop in ontwikkeling. In
de zomer van 2020 zijn AllUnited en Club-assistent toegevoegd als ondersteunende
systemen voor het voeren van de ledenadministratie door clubs. DigiMembers wordt,
zoals eerder gecommuniceerd, in 2021 uitgefaseerd als ondersteunend
ledenadministratiepakket. Ook deze nieuwe pakketten zijn, geldende voor het
basisledenadministratiepakket, kosteloos voor de clubs.
Flexibele leden
Van alle flexibele leden moeten in ieder geval de volgende gegevens worden
aangeleverd via DigiMembers, AllUnited of Club-assistent: naam, adres, postcode,
woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en datum ingang
lidmaatschap.
Individuele leden
Individuele leden moeten de volgende gegevens doorgeven aan de KNGU: naam,
adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, datum ingang lidmaatschap,
telefoonnummer en e-mailadres.
Anonieme leden
In relatie tot clubs met anonieme leden (niet zijnde flexibele clubleden) gelden
afwijkende voorwaarden met betrekking tot de verstrekking van ledengegevens.
Een anoniem lid neemt, vanuit een externe organisatie, deel aan een of meerdere
sportlessen bij een KNGU-gymsportorganisatie.
De externe organisatie is niet gerelateerd aan gymsport en heeft een
samenwerkingsovereenkomst met de betreffende KNGU-gymsportorganisatie.
Vanuit deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesproken hoeveel sportplaatsen
de externe organisatie afneemt bij de KNGU-gymsportorganisatie. Dit is het
anonieme lidmaatschap, welke mogelijk is voor de periode van een dag tot een
jaar. Omdat het lid anoniem is, is het voor de externe organisatie iedere les, tot het
maximum van het aantal afgesproken plaatsen, mogelijk deelnemers te laten
sporten. Via DigiMembers, AllUnited en Club-assistent moet het aantal afgesproken
plaatsen worden geregistreerd door de KNGU-gymsportorganisatie.
In aanvulling op de voorwaarden van de collectieve KNGU-verzekering geldt
specifiek voor het anonieme lidmaatschap dat tijdens de lessen een presentielijst
moet worden bijgehouden ter registratie van de deelnemers.
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Vanuit de contributie (onder andere): collectieve verzekering voor aansprakelijkheid
en ongevallen
De KNGU heeft haar verzekeringspakket voor leden ondergebracht via Meijers
Assurantiën. KNGU-leden zijn daarmee verzekerd via de aanvullende verzekering
voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen via de ongevallenverzekering.
Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor clubbesturen is optioneel en
daaraan zijn kosten verbonden. Voor meer informatie en vragen over de
verzekeringen ga naar: https://dutchgymnastics.nl/kngu/verzekeringen
Kijk hier voor meer informatie over wat een lidmaatschap brengt.
Zie ook het basisaanbod 2021 voor verschillende doelgroepen, dat wordt
geïntensiveerd vanwege de (corona)crisis.
Aanmelden voor de nieuwsbrief voor clubbestuurders? Dit kan via deze link.
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