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Bijlagen:  

1. Jaarverslag 2018 

 

 

Toelichting 

Met het Jaarverslag 2018 (Bestuursverslag en Jaarrekening), legt het bestuur rekening en 

verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar.  

 

Samenvatting op hoofdlijn per hoofdstuk: 

 

H.1. Bestuursverslag 2018 

Naast algemene informatie over de organisatie (o.a. risicos’en beheer, cao, strategie, 

besturingsmodel en governance, een toelichting op de werkorganisatie) zijn vanaf pagina 

18 de resultaten per klantgroep te lezen. Per klantgroep (1.6) zijn projectresultaten, 

highlights en uitdagingen omschreven. Een greep uit resultaten in 2018:  

 De vrijwilligers zijn erg belangrijk geweest in het realiseren van de KNGU-resultaten in 

2018. We zijn trots op onze 500 vrijwilligers en 5000 juryleden die het gehele jaar 

paraat staan voor de KNGU in al onze activiteiten. 

 2018 stond in het teken van het 150-jarige bestaan van de gymsport op 15 maart. 

Op verschillende momenten is stilgestaan bij deze mijlpaal. Van beweegfeestjes tot 

events als Dutch Gymnastics - The Finals en A Touch of Gold. Ook in 2018 bleek dat 

het in de kern draait om plezier, passie en verbroedering.  

 2018 was het jaar waarin we gestart zijn met de (uitrol van de) Dutch Gymnastics-

community. 

 Centraal stond de pedagogische visie als speerpunt voor de komende jaren en we 

hebben flink ingezet en meegewerkt aan het landelijk Sportakkoord tussen VWS, 

VSG (gemeenten) en de sport. 

 We zijn gestart met vijf (i.p.v. één) regionale bijeenkomsten voor clubbestuurders: 

The Connection. De bijeenkomsten worden met gemiddeld een 7,7 gewaardeerd. 

De inhoud van het magazine, de nieuwsbrief en de bijeenkomsten sluiten nu ook 

beter op elkaar aan. 

 Sanne Wevers en Epke Zonderland hebben een gouden plak behaald tijdens 

respectievelijk het EK en WK.   
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 Er zijn grote stappen gemaakt m.b.t de discipline Freerunning-parkour. We hebben 

Freerunning-parkour omarmd als volwaardige discipline en we zijn een 

samenwerking aangegaan met Parkour Freerunning Nederland.  

 Er is geïnvesteerd in het implementeren van de methode projectmatig creëren 

(PMC). PMC zorgt voor meer samenwerking tussen afdelingen en biedt concrete 

tools om gestructureerder en doelmatiger aan de slag te gaan.  

 

H.2. Jaarrekening 2018 

 

1. Exploitatie:  

Op de afwijkingen ten opzichte van de begroting kon in 2018, in lijn met eerdere 

Maraps, dusdanig gestuurd worden dat het eindresultaat 2018 € 120k beter is dan 

begroot. Voor recapitulatie van het resultaat met toelichting zie pag. 8. 

Het betere resultaat is nog beperkt door (bewuste) verwerking van extra kosten: 

a. ATOG: risico boete contract Ziggo € 120k (bij géén doorgang editie 2019); 

b. Transitievergoedingen totaal € 160k (€ 62k betaald in 2018, € 42k opbouw risico 

in voorziening, € 56k opbouw voorziening ter afwikkeling in 2019); 

c. Vervroegde afschrijving deel verbouwing bondsbureau 2008 (€ 46k). 

 

2. Toelichting exploitatie: 

a. Waar van toepassing is een specifieke toelichting vermeld (zie pag. 54-57). 

Nieuw is vermelding van ‘Eliminatie interne leveringen’, dit betreft bijvoorbeeld 

‘verhuuropbrengst turnhal’ in rekening gebracht als ‘kosten’ bij topsport. Op 

deze (neutrale) wijze voorkom je dubbelingen in kosten en opbrengsten, maar 

blijven separate posten wel inzichtelijk en vergelijkbaar met de begroting. 

b. Personele inzet nader gespecificeerd zowel in personen en fte (pag. 15) als ook 

in kosten (pag. 57), ten behoeve van inzicht in personele inzet en aansluitend 

op strategische personeelsplanning in 2019. 

 

3. Balans: 

a. Ten laste van de resultaatverdeling is een Bestemmingsreserve van 100k 

gevormd ter dekking van het geraamde risico inzake mogelijke 

transitievergoedingen voor vaste personeelscontracten, dit naast de 

Voorziening Transitievergoedingen van 198k voor transitievergoedingen met 

betrekking tot tijdelijke personeelscontracten (beide n.a.v. WWZ-2015); 

b. Volledig opgeschoond en in lijn gebracht met bepalingen financieel statuut; 

c. Eigen vermogen en liquiditeit volledig hersteld conform financieel statuut (zie  

ratio’s op pag. 9). 

 

4. Toelichting balans: 

Op pagina 50-53 is per balanspost waar nodig een specifieke toelichting vermeld. 

 

In algemene zin is afgezet tegen 2015 de Balans 2018 weer kerngezond inbegrepen 

voorzieningen en of reserves voor belangrijke risico’s, (wettelijke) verplichtingen en 

inhoudelijk (onderbouwd) beleid. 
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H.3: Controle en goedkeuring  

De accountantscontrole is professioneel, vlot en in goede samenwerking verlopen. 

Tijdens de controle zijn zowel door de accountant als ook door F&C een beperkt aantal 

afwijkingen geconstateerd met marginaal effect op het eindresultaat. 

 

Tijdens de eindbespreking tussen accountant, penningmeester, directeur en manager F&C 

op 16-05-2019 zijn aan de orde geweest: het controleverloop, de bevindingen van de 

accountant en een aantal specifieke punten:  

- vervroegde afschrijving 46k verbouwing bondsbureau 2008 (akkoord); 

- bijdrage verhuurder 50k in kosten opknapbeurt bondsbureau 2018 (akkoord); 

- vervroegde afschrijving turnhal 114k ten laste van reserve (niet akkoord); 

- vorming Voorziening transitievergoedingen € 198k (akkoord). 

 
Op 29-05-2019 heeft de accountant het concept Jaarverslag 2018 finaal gecontroleerd en 

dit voldeed aan de gehanteerde Richtlijnen RJ400 en RJ640. Vervolgens is door de 

accountant een concept goedkeurende verklaring 2018 afgegeven aan het bestuur. 

Het bestuur heeft in haar vergadering op 29-05-2019 het Jaarverslag 2018 (Bestuursverslag 

en Jaarrekening), na behandeling, toelichting en bespreking, vastgesteld. Naar aanleiding 

daarvan heeft de accountant op 4 juni de definitieve goedkeurende verklaring 

afgegeven. Deze is opgenomen in het voorliggende definitieve Jaarverslag 2018. 

 

 

 

Vraag aan Bondsraad: 

De Bondsraad wordt gevraagd het Jaarverslag 2018 (inclusief Bestuursverslag en de 

Jaarrekening) goed te keuren.  

 

 

 

 


