
 

Nieuw algemeen profiel bondsraadslid 2.0 KNGU 

De Bondsraad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en 

welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Er wordt op hoofdlijnen 

toezicht gehouden op de strategie en het beleid van de KNGU. De Bondsraad heeft een 

open vertrouwensrelatie met het bestuur en de directeur en streeft er naar invulling te geven 

aan zijn taak op basis van proactief toezicht op een helder toetsingskader. De Bondsraad 

geeft waar nodig advies.  

 

De samenstelling van de Bondsraad dient een goede afspiegeling te zijn van de leden (van 

de aangesloten gymsportaanbieders) en sporters. Elk bondsraadslid beschikt over specifieke 

kennis, ervaring en deskundigheid volgens het profiel op aandachtsgebied (zie: profiel per 

aandachtsgebied). De Bondsraad is het orgaan waarin het democratische karakter van de 

bond bij uitstek tot uitdrukking moet komen, zodoende is een onafhankelijke instelling van 

groot belang.  

 

De Bondsraad houdt toezicht op het functioneren van de KNGU en dient in staat te zijn de 

toezichthoudende en goedkeurende rol op kwalitatief niveau in te kunnen vullen. Dit vereist 

distantie, betrokkenheid en ontvankelijkheid voor het (brede) maatschappelijke belang en 

het individuele belang van de sporter.  De Bondsraad dient het samenspel met het 

Bondsbestuur en de directeur vorm te kunnen geven.  

 

Dit resulteert in het volgende profiel voor leden van de Bondsraad 2.0. Hij of zij  

- heeft interesse in en affiniteit met de gymsport en haar disciplines1;  

- heeft kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen die zonder last of 

ruggespraak de functie kan vervullen (volgens de governance van de KNGU);  

- heeft kennis van de ontwikkelingen in de maatschappij en de bij gymsportaanbieders en 

sporters bestaande behoeften, wensen en opvattingen;  

- heeft kennis van de verenigingsstructuur en stichtingen met sporters/leden en vrijwilligers;  

- is in staat tot samenwerking met andere bondsraadsleden, directie en het bestuur en kan 

onafhankelijk van een achterban handelen;  

- heeft interesse voor en affiniteit met strategische vraagstukken en is goed in staat 

hoofdlijnen vast houden;  

- begrijpt het onderscheid tussen besturen en toezicht houden en ambieert de 

toezichthoudende functie volgens de vastgestelde governance; 

- kan op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken en 

adviezen formuleren op basis van gedegen analyse;  

- is communicatief vaardig;  

- handelt consequent naar afspraken, kan omgaan met belangentegenstellingen en is 

rolbewust en rolvast;  

- heeft voldoende tijd en energie om de rol te vervullen en is hier flexibel in; 

- heeft het vermogen tot (zelf)reflectie, heeft een helikopterview en staat open voor 

verandering en feedback.  

 

                                                      
1 Turnen dames, turnen heren, trampolinespringen, groepsspringen, ritmische gymnastiek, acrogym, dans, rhönrad, 

freerunnen, jonge kind, masters 


