KNGU Basisaanbod 2020
In het KNGU-basisaanbod zijn alle structurele activiteiten en diensten opgenomen, die ontstaan en
groeien uit onderzoek, trends en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast gaat bemensing, tijd en geld
uit naar het leiden van de vereniging KNGU (zoals bedrijfsvoering en governance).
De KNGU omschreef eerder in het Strategiemagazine vier kerntaken:

1.

Netwerken

belangenbehartiging, (internationale)
beleidsontwikkeling en beleidsbeïnvloeding en verbinden.

2.

Promotie van de sport

communicatie, mensen van buiten onze
gymsportcommunity enthousiast maken voor onze sport.

3.

Normering

kwaliteitsborging, kaders stellen en veilig sporten.

4.

Support

dienstverlening en productontwikkeling op
basis van onderzoek naar behoefte en tevredenheid.

Binnen deze vier kerntaken voeren we al onze structurele activiteiten en diensten uit.
2020 : alle activiteiten en diensten die in 2020 extra aandacht krijgen.

Waar streven we naar in 2020?
VOOR SPORTERS
Wedstrijden in 8 disciplines1 op alle niveaus
819 wedstrijden
36766 (wedstrijd)sporters

KTV-score 7,5 en hoger

5500 deelnemers Dutch Gymnastics The Finals

KTV-score 8,0 en hoger

Technische wedstrijdreglementen
Wedstrijdoefenstof (in ontwikkeling)
Opleiden en faciliteren juryleden

Nieuw lesaanbod recreatieve sporters 6-12 jaar
25% van de clubs kent eind 2020 dit
aanbod

5000 juryleden
870 nieuw opgeleide juryleden
(8 disciplines1 op 22 niveaus)
KTV opleidingsmateriaal

Zomerkampen
7.0 en hoger

Lesaanbod recreatieve sporters
Doorontwikkeling niet-wedstrijd 2020
gerelateerde activiteiten

nijntje Beweegdiploma

Your Stage

300 clubs zijn keurmerkhouder

The Force is Grace

10.000 diploma’s
© Mercis bv

KTV scholingsaanbod trainers

8.0 en hoger

Meet-and-Greets

Vrijwilligers

1

450 vrijwilligers

Advies en ondersteuning vrijwilligers

1 vrijwilligersevenement per jaar

NPS stijgt van -39

-20

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

VOOR TALENTEN EN TOPSPORTERS
Topsportprogramma en talentontwikkeling turnen heren en dames
Faciliteren talentontwikkeling en topsport andere disciplines
2020 Landelijk toetsingskader positief sportklimaat voor topsport en opleidingsinfrastructuur

Vernieuwde erkenning van topsport en opleidingscentra binnen onze topsportinfrastructuur
Inrichten relatiebeheer oud-topsporters
Uitzending en faciliteren internationale events (zoals Olympische Spelen 2020)
Deelname topturnsters Olympische Spelen
1 damesteam (4 sporters) en 1 medaille
Deelname topturners Olympische Spelen
2 heren en 1 medaille

VOOR TRAINERS, COACHES EN JURYLEDEN
Opleidingen en bijscholingen op verschillende niveaus en disciplines:
1630 opgeleide assistenten, trainers en coaches

niveau 1 t/m 4

1565 bijgeschoolde assistenten, trainers en coaches
KTV-score van kwalificatiestructuur sport niveau 3
COACH

TRAINER

KTV-score bijscholingen

7,0 en hoger

7,5 en hoger

400 bijgeschoolde praktijkbegeleiders
Docentencongres

minimaal 100 deelnemers

Verkiezing Coach/Trainer van het Jaar
Ontwikkeling cursusmateriaal
Licentiebeleid
Beheer en ontwikkeling Kwalificatiestructuur Sport

The Coach

1 landelijk congres

5 regionale congressen

KTV-score
7,7 en hoger

VOOR CLUBBESTUURDERS
The Connection (online en offline) 2020
5 jaarcongressen
6 themacongressen

944

250 deelnemers

clubs

KTV-congressen

7,5 en hoger

3 magazines
10 clubnieuwsbrieven

2000 abonnees

Accountmanagement

Advies clubbeleid en eerstelijns service

Benchmarktool

Centrale inkoop zoals verzekering en kleding

Beleidsondersteuning bij onder andere Sportakkoord,
ontwikkeling accommodaties en governance

Leden- en clubmanagementsysteem

DG on the move (mobiel beweegplein)

Bum/Sena (muziek)
Toolkits voor clubs zoals opleidingsplan
technisch kader en organisatie evenementen

Ondersteuning goed werkgeverschap
KTV na contact met de KNGU

7,0 en hoger

Lagere CES (gemak voor bestuurders neemt toe)

VOOR IEDEREEN

Dutch Gymnastics kleding
Dutch Gymnastics community 2020
Evenementenkalender
Veilig sporten en sportintegriteitszaken
Lobby en beleidsbeïnvloeding
Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
Social media
Instagram 21 .500 volgers

2020 - 25.000

Facebook 10.000 volgers

2020 - 1 1 .000

Wat betekent KTV, NPS en CES?
KTV : Klanttevredenheid uitgedrukt in rapportcijfer tussen 1 en 10.
NPS : Net Promoter Score om klantloyaliteit te meten.
CES : Customer Effort Score. Hoeveel moeite heeft het iemand gekost om antwoord te krijgen op zijn vraag?
Het streven is zo’n laag mogelijke score, dat wil zeggen dat het de klant weinig moeite heeft gekost.
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