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VOORWOORD
‘Op de fiets’

Het is zondagmorgenvroeg. Ik kijk uit het raam. De stad moet nog ontwaken. Mist, nevel en een laaghangend wolkenveld beperken het zicht op een 
flauw zonnetje. Ik pak mijn nieuwe fiets uit de garage en heb zin in een stevig fietstochtje in de bossen. Het is heerlijk om overal doorheen te 

denderen. Zand, modder, bladeren. Ik probeer mijn voorganger in te halen. Want stiekem hoor ik graag bij de kopgroep. Als ik achterom 
kijk, zie ik een grijnzend gezicht. Ik schiet in de lach. Mijn zondag is begonnen. 

Zonder plezier geen motivatie
Ondertussen overdenk ik onze plannen voor 2020. Want die lol op de fiets, dat gun ik iedereen. En dat kan met  

onze gymsport. Dat kan met al onze disciplines. Van gym, turnen, freerunning tot urban dance, jazzdans,  
trampoline- en groepsspringen. Ongeacht het onderdeel en het niveau: met stip op één staat  

plezier. Dat is de kern van onze sport. En de drijfveer van clubs, van onze hele ‘gymsportfamilie’. 
Dat is de belofte die we met elkaar aan sporters doen. Op elk niveau: van recreatie- tot 

 topsport. Trainer Aimée, één van de genomineerden voor de verkiezing ‘Coach/trainer 
van het Jaar’, verwoordde het mooi: “Zonder plezier geen motivatie, zonder  

motivatie geen prestatie.”

De documentaire Turn!, onlangs op tv, gaat daar niet over. Door de gekozen  
insteek lijkt het alsof sport en plezier niet hand in hand gaan. Dit heeft veel stof doen 

opwaaien binnen en buiten de gymsport. Ik kan me goed voorstellen dat velen zijn geraakt in 
hun hart als sporter, trainer, ouder of clubbestuurder. Ik ben ook geraakt in mijn hart als directeur, als 

pedagoog. Waarom omarmen we als bond dan toch deze documentaire? Omdat het óók een spiegel 
is. Een uitvergrote boodschap, waarin het helder wordt dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor het plezier 

en de ontwikkeling van het sportende kind. En dat we elkaar daarin moeten aanspreken als veiligheid en plezier in 
gevaar dreigen te komen. 

Op weg naar de WereldGymnaestrada
Een positief sportklimaat is daarom niet voor niets een belangrijk speerpunt van de KNGU voor de komende jaren. Hierin past ook de weg 

naar de WereldGymnaestrada, die in 2023 in Amsterdam wordt gehouden. Het wedstrijdelement is bij dit sportspektakel vervangen door show. 
Het gaat om meedoen, plezier hebben en jong en oud onderdeel laten zijn van de gymsport. De WereldGymnaestrada in Dornbirn dit jaar is een mooi 

voorbeeld. Zowel de jongste (pas 3!) als de oudste deelnemer Diny komt uit ons land. Ik spreek Diny, de 88 inmiddels ruimschoots gepasseerd, over haar 
voorliefde voor al die Gymnaestrada’s die ze eerder meemaakte. Emotioneel vertelt ze mij wat de gymsport voor haar betekent. En ook hoe pijnlijk het is dat ze 

niet meer kan meedoen. Ik ben ontroerd door haar verhaal. Het zegt iets over haar betrokkenheid en passie voor de sport. Ik besef dat Diny’s emotie  
in wezen niet zoveel verschilt van die van onze topturn(st)ers. Ook zij kennen de blijheid en het verdriet en hebben een bijzonder jaar voor de boeg. 3



De magie van de Spelen
Want in juli staat Tokyo in het teken van de Olympische Spelen. Een magisch gebeuren. Hier trainen onze toptalenten jaren voor. Ze willen pieken, ‘shinen’ en gáán voor 
de gouden plak. Wij fans delen hun passie voor de sport. Wij juichen, klappen, lachen en laten soms ook een traan. Om de winst of het pijnlijke verlies. Zoals bij het WK 
in Stuttgart. Een paar weken geleden. Onze topturnsters zetten mooie prestaties neer. Ze plaatsen zich heel knap voor het Olympisch toernooi. De herenselectie weet 
zich als ploeg niet te kwalificeren. Een zware dobber voor onze mannenploeg. Ze hebben er met elkaar zo hard voor geknokt. Ik zit op de tribune en leef mee. Ik zie onze 
toppers strijden en voel hun euforie. Of hun pijn. Met mij nog vele andere supporters. We hebben een raakvlak, een bijzondere band. Ongeacht wie we zijn, wat we doen 
of waar we vandaan komen. We voelen ons verbonden door de gymsport. En beleven het samen.

‘We maken het leuker en eigentijdser’
Samenwerken
Kortom, in 2020 draait het om sportplezier en topsport die inspireert. Hier zetten we met programma’s extra op in.  
Daarnaast gaan we door met alle structurele activiteiten en dienstverlening die jullie van ons gewend zijn. Daarbij zitten 
we niet stil. We maken het leuker en eigentijdser. Door te doen, te ervaren en bij te sturen. En dat doen we niet alleen, 
maar samen met clubs, trainers, coaches, juryleden, vrijwilligers en sporters. Samen maken we immers de gymsport. 
Ook werken we intensief samen met partners in de sport zoals NOC*NSF, andere bonden en gemeenten.  
Het Sportakkoord is daarin een belangrijk anker. 

Naar sommige onderdelen kijken we met een frisse blik. We beginnen met een ‘schone lei’ mét oog voor de  
toekomst. Zoals bij het leden- en contributiebeleid en opleidingsaanbod. Komend jaar gaan we aan de slag met 
de uitrol hiervan. Dat doen we niet alleen maar vanachter ons bureau. Juist ook met gedegen veldonderzoek en 
inbreng van zoveel mogelijk betrokkenen uit de gymsportpraktijk. 

Kleine stappen met groots effect
Al met al zijn we volop in beweging. Al is dat niet altijd zichtbaar bij onze achterban. Het kost veel tijd: ‘van een  
projectplan op het bureau, naar effect in de gymzaal’. Toch ben ik ervan overtuigd dat we vele kleine stappen 
kunnen zetten met een groots effect tot gevolg. Daar houd ik me aan vast. We hebben elke gymsportfan hierbij hard 
nodig. De KNGU en clubs staan naast elkaar om de gymsport ook in 2030 nog van betekenis te laten zijn.  
Die toekomst bepalen we voor een groot deel zelf. Dit plan is daarin een volgende stap. 

Mijn fietsrondje zit er inmiddels op. Wat staat er een hoop op stapel, bedenk ik me en stap moe en voldaan van m’n fiets.  
Ik zit onder de modder. Het deert me niet. Laat 2020 maar komen. We zijn er klaar voor.

     Marieke van der Plas
Directeur KNGU 4



STRATEGIE
Op welke manier is de KNGU van toegevoegde waarde? 

     WHY De gymsport legt de basis voor een leven lang beweeg- en sportplezier.  

       Mensen die bewegen voelen zich fitter en gelukkiger.  

       We geloven in de kracht en het plezier van nieuwe dingen leren. 

     HOW De KNGU werkt als ‘verbindend aanjager’ in het speelveld van de gymsport.  

       We delen kennis en inspireren om zo de open gymsportcommunity te laten groeien en bloeien. 

       We werken vanuit de gedachte dat delen vermenigvuldigen is. 

     WHAT Wij brengen kwaliteit, kaders en veiligheid in de sport.  

       We zetten in op het bij elkaar brengen van mensen en partijen om de gymsport te ontwikkelen.  

       We leveren producten en diensten die uniek zijn in de community en die mensen uitdagen om  

       hun grenzen te verleggen. 
 

community

gymclub

trainer / 
coach

leverancier sporter

KNGU

Dutch Gymnastics 

In 2019 zetten we de nodige stappen om Dutch Gymnastics, het gymsportnetwerk van 
Nederland, een gezicht te geven. Van The Finals en de ZomerKampen tot aan de Dutch 
Gymnastics Crew op Facebook: overal vind je het logo met de ‘swirl’ terug. Die geeft 
‘schwung’ en staat voor beweging en kracht, kenmerkend voor alle disciplines binnen 
de gymsport. Want sporten geeft kracht. Evenals het collectief. En samen bereiken we 
zoveel meer dan alleen. Samen sporten, samen plezier maken en samen groeien. Dat is 
de kracht van onze gymsport. 

Offline en online is onze community zichtbaar. De website wordt nog meer een 
gezamenlijk gymsportpodium, waarop óók clubs hun wedstrijden en evenementen 
aankondigen. En een centrale vacaturebank die vraag en aanbod van trainers, coaches 
en andere clubfuncties bij elkaar brengt. 
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Deze animatie is een  

toelichting op de strategie 

van Dutch Gymnastics.

BEKIJK FILMPJE
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https://www.youtube.com/watch?v=kZLuy_KHEsc


AMBITIES 2020 - 2022
Voor 2020-2022 spreken we vier ambities uit, die symbool staan voor de strategie van de gymsport en het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.  
De kracht van ons netwerk vormt het fundament. 

Het ledenaantal van de KNGU loopt sinds 1995 geleidelijk terug. Deze uitdaging is een risico voor de toekomst van de gymsportinfrastructuur. Deels is de daling te  
verklaren door clubs die worden opgeheven door kadertekort of accommodatieproblemen of om allerlei redenen onvoldoende meerwaarde zien in een lidmaatschap. 
Ook door het sportaanbod dat onvoldoende aansluit op de lokale behoefte. De ledenafname heeft daarnaast te maken met een bredere maatschappelijke trend. Het 
aantal leden binnen de gehele georganiseerde sport loopt al jaren terug, terwijl het aantal sportbeoefenaars stijgt. Consumenten zoeken steeds meer naar andere 
vormen van sportaanbod, zonder per se vast te zitten aan een langlopend lidmaatschap. We achten het daardoor niet realistisch om de ledendaling in de huidige vorm 
tegen te gaan. Wel kunnen we op een andere manier van waarde zijn, waarbij we streven naar het in stand houden en vergroten van de kwaliteit en impact van de 
infrastructuur. Dat doen we in samenwerking met partners zoals gemeenten, sportbonden en maatschappelijke organisaties. Zodat gymsportaanbieders worden onder-
steund om eigentijds sportaanbod te leveren voor de samenleving. Hiervoor zijn vier meerjarenambities geformuleerd, die komende jaren het richtsnoer vormen voor het 
jaarplan. 

Met deze vier ambities zijn we ervan overtuigd, dat we ook in de toekomst een waardevolle organisatie blijven. De structurele activiteiten en diensten die we als KNGU 
jaarlijks uitvoeren – ook wel basisaanbod genoemd – dragen bij aan het realiseren van deze ambities. Deze worden doorontwikkeld op basis van vraag en trends.  
Met klanttevredenheidsonderzoeken monitoren we of we op de goede weg zitten. Daarnaast zetten we in 2020 extra in op twee ‘impactvolle’ projecten  
(leden-en contributiebeleid en opleidingsaanbod), het jaarthema ‘Jaar van het Sportplezier’ en topsport die inspireert.

HET IMAGO VAN DE 
GYMSPORT IS KRACHTIG

VRIJWILLIGERS 
EN MEDEWERKERS 
ZIJN AMBASSADEURS 
VAN DE GYMSPORT

DE MEERWAARDE
VAN DE KNGU IS 

HELDER

CLUBS EN KNGU 
VERSTERKEN ELKAAR
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Ambitie 1

Clubs en KNGU versterken elkaar 

Gymclubs en vrijwilligers vormen een belangrijke en unieke basis binnen de gymsportwereld. Wij geloven in de kracht van het verenigingsleven. Gymsport kan in de 

toekomst een nóg grotere impact hebben in de samenleving. Dat gaat niet vanzelf. Want we hebben te maken met een terugloop in ledenaantal, accommodatie-

problemen, kadertekort en verminderde inkomstenstromen. Van ons als sportbond vraagt dat om een investering in een goed aanbod, professionele begeleiding en 

krachtige zelfsturende clubs. Ondernemerschap dus. Dit is bij uitstek iets wat we samen als Dutch Gymnastics (clubs én KNGU) willen oppakken. Ieder vanuit zijn eigen 

kwaliteiten en invalshoeken. Zodat we elkaar aanvullen en versterken. 

Met 940 gymclubs heeft Dutch Gymnastics een rijk netwerk aan gymsportfans met waardevolle ervaringen. Veel clubs hebben in deze dynamische tijd gelijksoortige 

uitdagingen. Waarbij de ene clubbestuurder een vraagstuk al eens effectief heeft opgelost, terwijl zijn collega-bestuurder weer ervaring heeft met een ander item. De 

onderlinge verschillen zijn tegelijkertijd een kans. Aan de KNGU de taak om clubs actief bij elkaar te brengen, al dan niet met expertise van buitenaf. Zodat de kracht van 

het groter geheel ontstaat. Waarbij geven en krijgen hand in hand gaan. In het huidige (digitale) tijdperk liggen de mogelijkheden hiervoor binnen handbereik.
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Voorbeeld in de praktijk:
bewegen met nijntje  

Resultaat

De gymclub en de KNGU zorgen samen voor een 

veelzijdig en eigentijds sportaanbod. 
 

© Mercis bv© Mercis bv
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De KNGU

• ontwikkelt en innoveert een lesmethode

• organiseert en ontwerpt opleidingen voor nijntje trainers

• werkt samen met een partner (nijntje via Mercis)

• zorgt voor landelijke promotie (website, social media)

• zoekt landelijke subsidie en lobbyt voor lokale financieringsmogelijkheden  

• bedenkt een concept voor de inrichting van nijntje pleintjes

• ontwerpt een toolkit met bijvoorbeeld een format om sponsoren te binden 

• geeft oefeningen voor thuis (naast lessen in de zaal)

• stelt format op voor oudercommunicatie

 De gymclub

 • regelt een nijntje trainer

 • zorgt voor lokale promotie  

 • zoekt lokale subsidie en/of partners

 • organiseert nijntje pleintjes in de eigen regio

Elementen van een vitale club
Het Mulier Instituut heeft de afgelopen jaren een vitaliteitsindex ontwikkeld. Een club is volgens deze index vitaal en  
functioneert op goed niveau als een club:

• ledengroei of op z’n minst stabilisatie van het ledenaantal kent

• beschikt over voldoende en kwalitatief goed kader, trainers en andere vrijwilligers en geen vacatures heeft op cruciale posities

• een uitgewerkt beleid heeft voor de komende jaren

• vooruit kan met de accommodatie

• financieel goed draait en ruimte heeft om in nieuwe ontwikkelingen te investeren

We zetten ons dan ook in om clubs op bovenstaande punten te versterken. 

Wat willen we bereiken? 
De kwaliteit van de clubs is over 3 jaar verbeterd. 

Wat is ons doel? 
Clubs sterker maken op het gebied van:

•  kwalitatief goede gymsportaccommodaties

• voldoende gekwalificeerd technisch en bestuurlijk kader

•  ondernemerschap (samenwerking andere organisaties,  
 maatschappelijke betrokkenheid, verbetering kwaliteit 
 huidig aanbod, verbreding aanbod buiten traditioneel 
 lidmaatschap)

• voeren van professioneel (kader)beleid



Ambitie 2

De meerwaarde van de KNGU is helder 

In 2016 werd duidelijk dat we met z’n allen bij de KNGU veel werk verzetten, maar dat het onvoldoende 

aansloot bij de ontwikkeling en behoefte van onze achterban. Ook merkten we dat het soms 

lastig uit te leggen is wat een lid terugkrijgt voor zijn contributiebijdrage. Een stevige 

strategische koerswijziging volgde. Om de toegevoegde waarde van de KNGU 

voor de achterban te verhogen en inzichtelijk te maken. De laatste jaren onder-

zochten we waar wensen en behoeftes binnen de gymsport liggen om passende én 

pakkende activiteiten en projecten aan te bieden aan sporters, ouders, trainers, coaches, 

juryleden, clubbestuurders en fans. 
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3.1

Ambitie 1: 

Leden- en contributiebeleid

Wat willen we bereiken?

In 3 jaar een omslag van een lidmaatschap- en contributiebeleid naar een relatiemodel. 

In 2019 is de KNGU gestart met een intensief traject om het leden- en contributiebeleid opnieuw te bepalen. Dit traject loopt in 2020 door in de vorm van pilots en  

adviesrondes. Simpel, verbindend en transparant (‘weten waarvoor je betaalt’) zijn hierbij kernwoorden. Dit klinkt eenvoudig, toch is dat het zeker niet. Het beoogde  

doel is een solide basis, die ruimte schept voor voldoende inkomstenstromen. Zodat we onze dienstverlening en de sportinfrastructuur op niveau behouden en elke  

gymsporter bediend wordt. Eind 2020 is het advies- en implementatieplan gereed. Hierin werken we samen met andere sportbonden die in een vergelijkbaar traject 

zitten en NOC*NSF (Sportinnovatiestudio).

Wat is ons doel?

• De toegevoegde waarde van het relatiemodel voor leden en clubs is helder en bekend. 

• De samenhang tussen ‘wat je betaalt en wat je hiervoor terugkrijgt’ is duidelijker: tenminste 60% van de clubs begrijpt de samenhang tussen het bedrag  

 van de contributie en wat de club en het lid daarvoor terugkrijgt. 

highlight
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Highlight

Een vernieuwd opleidingsaanbod voor coaches en trainers
Wat willen we nog meer bereiken?

Soms is iets nieuws opbouwen eenvoudiger dan het bestaande verbouwen. Daarom schetsten we in 2019 onze ideale toekomstige dienstverlening aan trainers en 

coaches op een ‘blanco vel papier’. Want wat blijkt? De KNGU-opleidingen hebben een enorm bereik, maar voldoen niet aan de huidige wensen en behoeften van 

trainers en coaches. Nieuwe generaties vragen om een eigentijdse aanpak en willen gemak, beleving, variatie en een persoonlijke benadering. Digitalisering maakt deze 

behoeften en dus ook nieuwe manieren van leren en ontwikkelen mogelijk. In 2020 gaan we volop aan de slag om dit (online) opleidingsaanbod verder te ontwikkelen. 

Hierin werken we intensief samen met het onderwijs, andere bonden, NOC*NSF en een vertegenwoordiging van onze eigen docenten, trainers, coaches en clubs.

Wat is ons doel?

De ontwikkeling van trainers en coaches in de gymsport optimaliseren. Hiervoor willen we de kwaliteit van opleidingen vergroten en het aanbod beter laten aansluiten 

op de opleidingswensen en behoeften anno 2020.* 

*  In 2020 meten we deze nieuwe werkwijze met behulp van  

 klanttevredenheidsonderzoeken (KTO’s).  

 We streven naar een klanttevredenheid (KTV) van  

 minimaal een 7,0.
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Ambitie 3

Vrijwilligers en medewerkers zijn ambassadeur van de gymsport

Mensen die betrokken zijn bij de KNGU hebben een passie voor de gymsport en een enorme drive om zich in te zetten voor alle sporters. Dat 

geldt voor alle medewerkers op het KNGU-kantoor in Beekbergen. En zeker óók voor de honderden vrijwilligers, docenten, praktijk- 

begeleiders, juryleden en andere mensen die in het land namens of direct naast de KNGU actief zijn. Uit onderzoek onder  

KNGU-vrijwilligers komt naar voren, dat zij zich niet altijd erkend en gefaciliteerd voelen. Hoog tijd om hen méér en uniform 

te betrekken bij de algehele organisatie van de gymsport. Want dat verdienen deze betrokken gymsportfans als  

geen ander. Denk aan activiteiten op het gebied van werving & selectie, duidelijkheid over rollen en taken  

en een warm welkom bij de start van hun werkzaamheden voor de KNGU. In 2019 is al een hele slag 

gemaakt met het vrijwilligersmagazine en andere activiteiten. Daarop bouwen we voort.

450  
VRIJWILLIGERS

5000 
JURYLEDEN

 
Wat willen we bereiken?

Het binden en boeien van onze grote vrijwilligersschare 

ten gunste van de gymsport en het vergroten van hun betrokkenheid. 

Wat is ons doel?

 De NPS-score3 van vrijwilligers en medewerkers stijgt en is in ieder geval boven 04. 

3 NPS: Net Promotor Score. Hoe waarschijnlijk is het dat vrijwilligers en medewerkers de KNGU  
 aanbevelen aan anderen?
 
4  In 2017 is de eerste meting verricht. Op basis van dat cijfer wordt het doel bepaald voor 2022.  
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Ambitie 4 

Het imago van de gymsport is sterk

‘Een imago is het beeld dat personen hebben van andere personen of een organisatie. Dat totaalbeeld wordt gevormd door wat mensen lezen, horen of ervaren’. 

Dat de gymsport veel in zich heeft, weten wij als ware gymsportfans natuurlijk allang. Toch vindt de buitenwereld onze sport nog onvoldoende aansprekend, uitdagend 

en gevarieerd (onderzoek Motivaction). De hoogste tijd om dit beeld proactief bij te stellen. 

Het beïnvloeden van een imago begint van binnenuit. Samen met partners in ons netwerk, met name clubs, ligt er een uitdaging om het plezier in de gymsport bij de 

huidige sporters te vergroten. Dit geldt voor lessen, recreatieve activiteiten tot aan wedstrijden. De gymsport gaat veel verder dan ‘alleen maar een uurtje 

sporten’. Het gaat óók om de beleving. Om het groepsgevoel. Om samen opgroeien en herinneringen maken. En elkaar ontmoeten en samen plezier hebben.

Met het inspiratieplatform ‘The Force is Grace’ geven de topturnsters vanuit hun perspectief vorm en inhoud aan deze uitdaging. Met verhalen die gaan over lef en het 

verleggen van grenzen inspireren zij de volgende generatie sporters. 

14



We weten uit onderzoek dat sporters behoefte hebben ergens naartoe te werken. En dat ze zich willen meten met anderen en graag laten zien wat ze in 

huis hebben. Deze elementen breiden we uit in ons totaalaanbod. Zo richten we ons bijvoorbeeld op de ontwikkeling van andere wedstrijdvormen en vernieuwing van 

oefenstof en evenementen. 

De KNGU zet zich daarnaast de komende jaren in om méér mensen te laten bewegen. De Wereld Gymnaestrada is hier een mooi voorbeeld van.  

In 2023 is Amsterdam hét toneel voor ’s werelds grootste breedtesportevent. Vanaf 2020 werken we met diverse recreatieve activiteiten en  

initiatieven toe naar dit fantastische sportspektakel, waarmee we de recreatiesport een extra impuls geven. 

Wat willen we bereiken?

De gymsport is voor iedereen en heeft een verbindend, eigentijds en sportief imago. 

Wat is ons doel?

• Er is een groei waarneembaar van het aantal recreatieve sporters tussen 0 en 5 jaar. 

•  De uitstroom van recreatieve sporters tussen 6 en 12 jaar wordt beperkt. 

• De NPS-score voor activiteiten, lesaanbod en wedstrijden heeft een  

 zichtbare stijgende trend6.

6  In 2020 wordt de eerste meting verricht en op basis  

 van dat cijfer wordt het doel bepaald.
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jaarthema’s

2020 is het Jaar van het Sportplezier 

Het beoefenen van sport strekt veel verder dan ‘even een techniek onder de knie krijgen’. Want het draait 

niet alleen om motorische en fysieke vaardigheden. Maar vooral ook om plezier, persoonlijke 

ontwikkeling en veiligheid. Een sportend kind begeleiden op emotioneel en 

sociaal vlak, vraagt een andere manier van kijken, denken en 

handelen van alle betrokkenen binnen de gymsport.

Uitrol programma 
pedagogische visie

Iedereen is verantwoordelijk is voor het plezier en welzijn van het 
jonge sportende kind. Van ouders, trainers, coaches, clubbestuurders tot 

aan de KNGU. In 2020 starten we daarom met de uitrol van de pedagogische 
visie: een meerjarig programma tot en met september 2021 in samenwerking met 

de KNVB. Kort gezegd komt er méér aandacht voor de pedagogische en didactische 
kant van de sport. We bieden daarvoor onder andere actueel lesmateriaal, (bij)scholingen en 

workshops. En we passen waar mogelijk het wedstrijdsysteem aan.

Ons doel is pedagogische bewustwording creëren bij alle betrokkenen, die binnen de gymsport invloed  
hebben op het sportklimaat van het kind. We begeleiden ze hiernaar te handelen.

Het gaat om een cultuurverandering en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het sportende kind. Waarbij het plezier en 
de veiligheid van het kind altijd centraal staat. Ook gaat het om een andere manier van werken en beter zichtbaar maken van wat 

we al doen en waar we voor staan als verbindend aanjager in de Dutch Gymnastics community.

Dit kost tijd en het stopt nooit.
16



Topsport die inspireert

Olympische Spelen 

Topsporters vormen een belangrijke inspiratiebron voor onze gymsport. In 2020 staan de Olympische  

Spelen in Tokyo centraal voor onze topsporters en hetbegeleidingsteam. Regeren is vooruitzien. 

Dat betekent dat we ook al nadenken over het maximaal ontplooien van talent ná Tokyo. 

Hoe gaan we de komende acht jaar relevant zijn voor jonge talenten? Hoe kunnen 

wij hen zo goed mogelijk faciliteren? En hoe zorgen we ervoor dat deze talent-

volle sporters het maximale uit zichzelf halen en daarin bovenal plezier beleven? 

Talentontwikkeling, in combinatie met de nieuwe pedagogische visie, is een speerpunt 

voor 2020. Vanuit dat thema bepalen we een nieuwe koers voor talentontwikkeling en topsport 

voor de komende jaren.
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INTERNE SPEERPUNTEN
In 2020 ligt ook de focus op een aantal interne projecten. 

Informatiestrategie
In 2020 wordt een advies opgeleverd voor een toekomstbestendige informatiestrategie van de KNGU. Er wordt KNGU-breed gekeken naar de informatiestrategie en 
-voorziening van de organisatie inclusief een passende organisatiestructuur. Denk daarbij ook aan actuele technologische ontwikkelingen in relatie tot bedrijfs- 
processen, de informatiebeveiligingsstrategie en het leveranciers- en ketenpartnermanagement. Zo ontstaat een uitgekiende strategie, die de koers voor de komende 
jaren bepaalt. Hierbij wordt, waar mogelijk, gebruikgemaakt van bestaande documenten en uitgangspunten.

Aanbod gymsportdisciplines
De gymsport is veelzijdig en omvat veel disciplines. Het is belangrijk om steeds te kijken of we ‘het juiste’ doen met de schaarse middelen die we hebben. Hoe doen we 
dat? In 2019 is een meetlat ontwikkeld met als doel het totale gymsportaanbod van de KNGU te herwaarderen. Om antwoorden te krijgen op vragen zoals ‘Wat doen 
we? Waarom doen we dat? en Hoeveel tijd en geld kost het?’ Zo kijken we aan de ene kant naar de wensen en behoeften van onze leden en aan de andere kant naar 
de te verzilveren kansen en trends binnen de sportwereld. Deze meetlat, die in 2020 een vaste vorm krijgt, geeft in de toekomst houvast aan de mate van ondersteuning 
en het in te zetten sportaanbod. Een toetsing op actualiteit met eventuele organisatieaanpassingen als gevolg vindt jaarlijks plaats.

Diversiteit
Diversiteit binnen de KNGU is van belang om zoveel mogelijk maatschappelijk van waarde te zijn. Zowel nationaal als internationaal. Bij de selectie van alle functies 
binnen de KNGU streven we naar diversiteit in geslacht, seksuele voorkeur, religie, huidskleur, nationaliteit, culturele achtergrond, leeftijd en gezondheid. Vooruitlopend 
op de doorontwikkeling van de Code Goed Sportbestuur voert de KNGU in haar statuten door, dat het bestuur van de KNGU minimaal uit 30% mannen en minimaal 
uit 30% vrouwen bestaat. De KNGU zet zich in 2020 specifiek in op het positioneren van vrouwelijke bestuurders en commissieleden binnen FIG en UEG1. Onder andere 
door de ondersteuning en voordracht van mensen uit onze achterban. In ons eigen land betekent het daarnaast meer diversiteit in de trainersploeg aan de top,  
aandacht voor LHBTI binnen de gymsport en de clubs en het meedoen aan verschillende initiatieven op het gebied van aangepast sporten.

Internationaal beleid
Als sportbond willen we op de hoogte zijn van internationale besluiten, regelgeving en beleid van de gymsport. Zodat we tijdig kunnen bijsturen en nationale plannen 
kunnen ontwikkelen. We zien de mogelijkheden internationaal en hebben graag invloed, zodat de gymsport die we in Nederland uitdragen – de basis voor alle  
sporten – ook internationaal bekend wordt. Zo vinden we het belangrijk dat het internationale top- en breedtesportbeleid van de FIG en UEG1 aansluit op het beleid en 
de ambities van de KNGU. We behartigen onder andere het belang van sportplezier over onze landsgrenzen heen en zetten ons internationaal in voor richtlijnen over 
een veilig sportklimaat. Ook willen we internationale events naar ons land halen. Hierdoor leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van onze gymsport. En zetten we 
sportminded Nederland sterker op de kaart binnen de internationale sportwereld. Het ‘binnenslepen van het gastheerschap’ voor de Wereld Gymnaestrada in  
2023 is hier een mooi voorbeeld van.

1 FIG: Federation Internationale de Gymnastique / UEG: Union Europeenne de Gymnastique 18
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BASISAANBOD
Personeel Activiteiten LASTEN Subsidies Bijdragen Sponsoring Contributies BATEN

TOTAAL TOTAAL

    

Activiteiten Fun 256.100 659.500 160.800 1.076.400 92.600 615.900 0 367.900 1.076.400

Activiteiten Win 422.000 1.846.700 398.400 2.667.100 71.000 1.857.200 0 738.900 2.667.100

Evenement 52.700 426.500 84.100 563.300 16.800 290.000 24.000 232.500 563.300

         

1.1 Sporters en Fans 730.800 2.932.700 643.300 4.306.800 180.400 2.763.100 24.000 1.339.300 4.306.800

          

Activiteiten Educatie 406.700 646.600 519.800 1.573.100 132.000 660.200 0 780.900 1.573.100

Activiteiten Loopbaan 55.300 0 27.300 82.600 6.800 0 0 75.800 82.600

         

1.2 Trainers, Coaches en Juryleden 462.000 646.600 547.100 1.655.700 138.800 660.200 0 856.700 1.655.700

         

Activiteiten Organisatieadvies 145.000 629.600 382.300 1.156.900 17.900 156.300 0 982.700 1.156.900

Activiteiten Accountmanagement en 
Serviceteam

325.400 17.200 169.100 511.700 40.200 0 24.000 447.500 511.700

         

1.3 Clubbestuurders 470.400 646.800 551.400 1.668.600 58.100 156.300 24.000 1.430.200 1.668.600

         

Programma Turnen Dames 470.300 538.900 328.500 1.337.700 500.000 15.000 134.300 688.400 1.337.700

Programma Turnen Heren 835.000 199.200 336.700 1.370.900 500.000 40.000 134.300 696.600 1.370.900

         

1.4 Talenten en Topsporters 1.305.300 738.100 665.200 2.708.600 1.000.000 55.000 268.600 1.385.000 2.708.600

         

Totaal Klantgroepen 2.968.500 4.964.200 2.407.000 10.339.700 1.377.300 3.634.600 316.600 5.011.200 10.339.700

Activiteiten, producten, diensten, 
evenementen, projecten

Begroting 2020

Algemene
middelen en
Overhead*

LASTEN BATEN



Personeel Activiteiten LASTEN Subsidies Bijdragen Sponsoring BATEN

TOTAAL TOTAAL TOTAAL

     

Strategie, Beleid en Innovatie 632.700 301.300 934.000 100.000 0 10.000 110.000 824.000

HR 125.200 187.800 313.000 0 0 0 0 313.000

Bedrijfsvoering 615.100 558.900 1.174.000 0 1.000 0 1.000 1.173.000

Huisvesting 0 180.300 180.300 0 0 0 0 180.300

Bureaukosten 6.200 79.400 85.600 0 0 0 0 85.600

Totaal Overhead 1.379.200 1.307.700 2.686.900 100.000 1.000 10.000 111.000 2.575.900

         

Ziekteverzuimvervanging 0 80.000 80.000 0 0 0 0 80.000

Onvoorzien 0 75.000 75.000 0 0 0 0 75.000

Ontwikkeling en Innovatie 7.500 190.900 198.400 0 0 0 0 198.400

Totaal Algemene Middelen 7.500 345.900 353.400 0 0 0 0 353.400

         

Subsidie basisfinanciering 0 0 0 522.300 0 0 522.300 -522.300

        

Totaal Algemene middelen en overhead 1.386.700 1.653.600 3.040.300 622.300 1.000 10.000 633.300 2.407.000

Algemene middelen en overhead

Nadere specificatie algemene middelen en overhead


