
Internationale speerpunten

In de strategie van de KNGU is onder andere aandacht voor de pedagogische visie 

van de sport, goed sportbestuur en diversiteit. Dit vertaalt zich voor het internationale 
beleid en de internationale ambities in vijf speerpunten.
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Sportplezier en veilig
sportklimaat

• De KNGU behartigt de belangen van het sportplezier over haar landsgrenzen heen en werkt daarin waar 
mogelijk samen met andere (internationale) bonden, organisaties en stakeholders.

• De KNGU wil zich internationaal inzetten voor richtlijnen met betrekking tot een veilig (internationaal) 
sportklimaat.

• De KNGU wil als één van de sportbonden voorop lopen en vooruit kijken en daarbij gebruik maken van 

bestaande nationale successen, zoals het nijntje Beweegdiploma (als belangrijke basis van de sport en het 
sportplezier).

• De KNGU wil stimuleren om de pedagogische visie te integreren bij internationale opleidingen aan trainers, 
coaches en juryleden. De KNGU wil hierin een voorbeeld zijn en een partner zijn voor andere bonden.

• Concreet streeft de KNGU naar het verhogen van de minimale senioren leeftijd van 16 naar 18 jaar, (beter) 

passend bij de ontwikkelfase van jonge sporters.

• De KNGU wil een open discussie voeren bijvoorbeeld over het creëren van volwassen sporters (autonomie).

Positionering in discipline 
turnen (dames en heren)

Onze turnploegen doen het internationaal goed; we zijn geliefd als sporters en sportland. We zijn met 

turnen vertegenwoordigd op grote evenementen. En nationaal is turnen aangemerkt als focussport met een 

professioneel topsportprogramma. 

Turnen is (inter)nationaal een discipline die belangrijk is en blijft.

Het imago van de
gymsport is sterk

• De KNGU zet in op het belang van breedtesport.

• De KNGU zet in op een verbreding van choreografie-mogelijkheden en showeffects in de sport. In 

2020 wordt nationaal expliciet aandacht gegeven aan nieuwe wedstrijdvormen. Deze 
ervaringen nemen we internationaal mee.

• De KNGU wil de komende jaren meer mensen laten bewegen. De Wereld Gymnaestrada is hier een 
mooi voorbeeld van. In 2023 is Amsterdam hét toneel voor ’s werelds grootste breedtesportevent.

• De KNGU moedigt innovatief (nieuw) aanbod aan, zodat de gymsport tijdig inspeelt op de 

veranderde maatschappelijke trends. Trends die grens overstijgend zijn. Zo heeft de KNGU 

freerunning omarmd en ziet KNGU (inter)nationaal de positieve bijdrage van freerunning aan ons 

palet van sporten.



Good governance
• De KNGU wil internationaal meer diversiteit in commissies en internationale bonden stimuleren. 

Zo wil de KNGU vrouwelijke bestuurders en commissieleden internationaal positioneren.

• De KNGU wil een voorbeeld zijn als het gaat om ‘gender equality’.

• De KNGU wil eerlijke, heldere regels en procedures (voor zowel sporters als begeleiders) 
(door)ontwikkelen.

Internationale
evenementen

De KNGU wil de komende jaren inzetten om de volgende internationale (breedtesport) 
evenementen naar Nederland te halen:

• Wereld Gymnaestrada 2023 (binnengehaald);

• WK turnen 2026.


