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Verslag kiescommissie bondsraadsverkiezing 2021 
D.d. 6 oktober 2021 

 

Inleiding 

Het bestuursmodel van de KNGU is in 2019 vernieuwd. De grootste verandering zat in de 

wijziging van de bondsraad van 20 leden naar 11 leden en een selectieprocedure door een 

kiescommissie.  
 

In dit huidige model vindt elke 2 jaar een bondsraadsverkiezing plaats, om de continuïteit 

van de bondsraad te waarborgen. In 2021 moesten 5 van de 11 bondsraadsleden aftreden. 

Hiervan waren 3 van de 5 herkiesbaar en 2 van de 5 moesten definitief aftreden.  

De samenstelling van de bondsraad dient een goede afspiegeling te zijn van de leden. Elk 

bondsraadslid beschikt over ervaring en deskundigheid volgens een leidend algemeen 

profiel aangevuld met een aandachtsgebied. 

 

Tot en met 3 juli 2021 konden potentiële bondsraadsleden solliciteren en zich aanmelden. 

Een speciaal aangestelde kiescommissie selecteerde de kandidaten en plaatste 

geselecteerde kandidaten op de kieslijst. Tussen 13 september en 3 oktober konden leden, 

conform de KNGU-reglementen stemmen op hun favoriete kandidaat. Op basis van de 

uitkomsten van de stemming door de leden van de KNGU, stelde de kiescommissie op 5 

oktober de uitslag vast en op 6 oktober is het verslag door de kiescommissie gepubliceerd. 

De benoeming vindt plaats tijdens de bondsraadsvergadering van 30 oktober 2021.  

Het is de tweede keer dat de verkiezingen op deze manier zijn georganiseerd. De KNGU ziet 

het als een groei- en ontwikkelmodel, waarbij de betrokkenheid van de leden (in 

kandidaatstelling en stemming) in de loop der jaren naar verwachting groter wordt. In 2021 

wordt de zittingstermijn van de bondsraadsleden herzien, opvolgend aan de zittingstermijn 

van het bestuur en conform de code goed sportbestuur. Naar verwachting wordt hier ook de 

planning van de bondsraadsverkiezing op aangepast. Deze wijziging is dus mogelijk van 

invloed op de zittingstermijn van de nieuwe bondsraadsleden. 
 

Taak en verantwoordelijkheid kiescommissie 
De kiescommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de verkiezing van 

de bondsraadsleden en wordt daarbij ondersteund door het bondsbureau. Volgens de 

statuten en het huishoudelijk reglement (HR) van de KNGU oordeelt de kiescommissie of de 

kandidaten voldoen aan de voorwaarden die in de statuten (artikel 11) en het HR (artikel 

2.1.07. HR) staan omschreven.  

De kiescommissie selecteert kandidaten aan de hand van een – door de bondsraad - 

vastgesteld profiel en voert gesprekken met potentiële bondsraadsleden. De kiescommissie 

stelt op basis daarvan de definitieve kandidatenlijst vast; de kieslijst (artikel 2.1.07. HR), 

waarna de kiescommissie belast is met de vaststelling en bekendmaking van de uitslag 

(artikel 2.1.07. en 2.1.10. HR). 

De kiescommissie, verantwoordelijk voor de verkiezingen van 2021, bestaat uit een 

onafhankelijk voorzitter mevrouw M. Fleuren, één huidig bondsraadslid die niet herkiesbaar is 

mevrouw P. van de Wijngaart, één voormalig bondsraadslid de heer M. Zwaan en twee 

KNGU-leden mevrouw H. Visser en de heer B. de Beer. De kiescommissie is benoemd tijdens 

de bondsraadsvergadering van 31 oktober 2020 en publiceert hierbij het verslag van haar 

bevindingen. 
 
Vaststellen kandidatenlijst/kieslijst 
Leden van de KNGU (conform artikel 11 van de statuten) konden zich kandidaat stellen voor 

het bondsraadslidmaatschap aan de hand van een inschrijfformulier op de website van 

https://nocnsf.nl/goed-sportbestuur/code-goed-sportbestuur
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Dutch Gymnastics, met daarbij het verplicht bijvoegen van een cv en motivatiebrief. De 

inschrijving liep in eerste instantie tot en met 24 januari 2021, maar de aanmeldperiode is – in 

overleg met het bestuur en de bondsraad - door te weinig aanmeldingen verlengd tot en 

met 4 juli 2021.  

Er hebben 7 mensen zich kandidaat gesteld/aangemeld. Voorafgaand aan het 

selectieproces heeft 1 kandidaat zich teruggetrokken. En 1 kandidaat heeft zich na het 

selectieproces teruggetrokken. De 5 kandidaten zijn op de kieslijst geplaatst. Deze kieslijst is 

op 13 september 2021 op de website van de KNGU gepubliceerd.  

 

Oproep tot stemming 

Alle bij de KNGU aangesloten verenigingen (gewone leden), andere aangesloten 

organisaties (buitengewone leden) en individuele leden hebben het recht om te stemmen. 

Zij hebben van 13 september tot en met 3 oktober hun stem kunnen uitbrengen.   

Het bondsbureau heeft verschillende oproepen gedaan via de website, sociale media en de 

nieuwsbrief/mail aan de leden. Hiermee is voldaan aan artikel 2.1.09 van het HR. 

Uitgebrachte stemmen  
Het bondsbureau heeft zorggedragen voor het digitale stemproces. Hiervoor is een apart 

deel van de website ingericht, zodat het stemmen geheel online kon plaatsvinden. Alle 

stemgerechtigden die zijn aangesloten bij de KNGU, ontvingen op maandag 13 september 

2021 een eerste e-mail namens de kiescommissie, met daarin een unieke digitale stemcode 

om 1 stem te kunnen uitbrengen op hun favoriete kandidaat. Op 23 september 2021 is een 

herinnering gestuurd. Gedurende de stemperiode heeft de KNGU daarnaast aandacht 

gegenereerd via sociale media, via Facebook groep Dutch Gymnastics – the Crew en de 

LinkedIn pagina van de KNGU.   

De kiescommissie ontving op 4 oktober 2021 een overzicht van de binnengekregen digitale 

stemmen. Op basis van dit overzicht heeft de kiescommissie de uitslag op 5 oktober 2021 

vastgesteld en deze op 6 oktober gepubliceerd. 

 

In onderstaande tabel is het aantal stemmen en stemweging per kandidaat weergegeven. 

Kandidaten Aantal Weging*  

Totaal verstuurde stemformulieren  1034  

Ontvangen stemmen M. Bunda 15 3851 

Ontvangen stemmen L. Heinsman 36 11546 

Ontvangen stemmen L. Cuiijpers 22 8439 

Ontvangen stemmen A. Heijblom  35 6968 

Ontvangen stemmen P. Kappe 8 3848 

Totaal aantal uitgebrachte stemmen  116  

*Voor een toelichting op de weging zie onderstaande procedure.  

 

Procedure (weging) stemmen 

Bondsraadsleden worden gekozen door clubs en individuele leden (direct aan KNGU 

gerelateerd). Volgens de statuten, artikel 11 is het aantal stemmen per club afhankelijk van 

een staffel (naar rato van het aantal leden). Daarnaast hebben individuele leden een stem 

naar rato van het totaal aantal individuele leden (148) gekregen. De 148 individuele leden 

vormen samen één kleine club. Hierdoor hebben zij gezamenlijk de stemweging 1. Kleine 

clubs met stemweging 1, hebben een totale weging van 148 per stem, middelgrote clubs 

stemweging 3 met totale weging per stem van 444 en grote clubs met stemweging 5 een 

totale weging per stem van 740.  
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Geplaatste bondsraadsleden 
Aan alle kandidaten waarop is gestemd, is gevraagd – door de kiescommissie - of ze hun 

lidmaatschap wilden aanvaarden. Alle geplaatste kandidaten hebben hun lidmaatschap 

aanvaard. Dit betekent dat de (nieuwe) bondsraadsleden van de KNGU op 30 oktober 2021 

worden (her)benoemd. De leden worden in eerste instantie benoemd voor een periode van 

4 jaar. 
 
Zittingstermijnen bondsraadsleden 
Conform code goed sportbestuur en de statuten (artikel 11) worden de bondsraadsleden 

benoemd voor maximaal 3 termijnen van 4 jaar*. De heer L. Heinsman en L. Cuijpers gaan 

hun laatste termijn als bondsraadslid in. M. Bunda, A. Heijblom en P. Kappe starten in hun 

eerste termijn.  

*In 2021 wordt de maximale zittingstermijn van bondsraadsleden herzien, opvolgend aan de 

maximale zittingstermijn van het bestuur en conform de code goed sportbestuur. Deze 

wijziging is dus mogelijk van invloed op de zittingstermijn van de nieuwe bondraadsleden (die 

hier ook over ingelicht zijn). 

 

Leden bondsraad 2021 

Naam Aandachtsgebied*  Benoeming 

Leo Cuijpers Financiën en informatisering/IT 2015, herbenoeming 2019 en 2021 

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 

Daphne Veldman Clubbestuurders 2019  

Peter Kappe Nader te bepalen 2021 

Arjan Heijblom Nader te bepalen 2021 

Miloš Bunda Nader te bepalen  2021 

* In de nieuwe bondsraad (in een eerstvolgende bondsraadsvergadering) wordt gesproken 

over de verdeling/toewijzing van de aandachtsgebieden, conform het besluit van de 

bondsraad op 31 oktober 2020. 

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

