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VOORWOORD
				 ‘OP HET TERRAS’
“Een verbindend aanjager, wat bedoel je daar dan precies

“Wat leuk. Dat had ik eigenlijk niet zo beseft. Maar hoe zit het

mee?” Mijn vriendin Mirjam kijkt me vragend aan als ik vertel

nou precies met die verbindende rol?”

over de missie van de KNGU en wat we afgelopen jaar allemaal
hebben gedaan en bereikt. Ik realiseer me dat het voor een

“De gymsport heeft heel veel fans”, licht ik toe. “We delen die

buitenstaander misschien wel wat vaag klinkt. Ik ga er goed

passie in de Dutch Gymnastics-community. Die hebben we in

voor zitten en neem een flinke slok van m’n koffie. Dan steek

juni officieel gelanceerd tijdens ons landelijk sportevent The

ik van wal en schets ik onze dromen, ambities, uitdagingen en

Finals in Ahoy. Deze gymcommunity brengt mensen bij elkaar

onzekerheden.

en zorgt voor saamhorigheid, plezier en een vertrouwd gevoel.
Waarin mensen elkaar ontmoeten, elkaar verder helpen en

“Wist jij trouwens dat wij de oudste sportbond van Nederland

vooral samen een wezenlijke bijdrage leveren aan de gymsport

zijn? De gymsport bestond in 2018 maar liefst 150 jaar. We

in onze samenleving.” “Een soort ‘wisdom of the crowd’, bedoel

hebben dat feestelijk gevierd”, zeg ik trots. Mirjam schudt

je?” Mirjam slaat de spijker op z’n kop. “Ja, dat kun je best zo

haar hoofd. “Nee, dat wist ik niet. Ik heb wel het idee dat

noemen. Dit betekent dat de KNGU niet alles zelf wil en kan

gym nog altijd een tikkeltje oubollig imago heeft.” Ik kijk haar

doen en vooral de hulp, kennis en bevlogenheid inschakelt van

glimlachend aan.

alle gymsportfans. Wij hebben de taak om de community te
laten groeien en bloeien. Zodat iedereen hier profijt van heeft.

“Volgens mij valt dat reuze mee. Je moet je voorstellen dat er

Onze bijeenkomsten voor clubbestuurders The Connection en

lang, héél lang geleden jonge mannen waren, die oefeningen

The Coach voor coaches en trainers waren hier ook al veel

deden om een goede lichamelijke conditie te krijgen, hun

meer op ingericht. Interactief, verrijkend, leren van en met

spieren sterker te maken en leniger te worden. Zo is het ooit

elkaar. Het fundament voor de gymsport is in 150 jaar gelegd.

begonnen in de tijd van de Oude Grieken. Zij legden de basis

Nu is het tijd voor een frisse wind, toekomstgericht met een

voor onze huidige gymsport. In de loop der jaren heeft de

scherpe blik op de ontwikkelingen binnen en buiten de sport."

sport zich enorm ontwikkeld en verbreed. Er zijn naast turnen
en gymnastiek talloze aanverwante sporten bijgekomen zoals

“Dus eigenlijk zie je de KNGU dan als verbindende schakel

trampolinespringen, freerunning, jazz- en streetdance.” “Oh,

tussen de fans, de samenleving en alle andere betrokkenen

valt freerunning ook onder de KNGU?” Ik zie verbazing op het

binnen de gymsport?”, vat Mirjam samen. Ik knik en denk

gezicht van Mirjam. “Ja, een hippe sport toch?! Je kunt
gerust zeggen dat we een tijdloze sportbond zijn.
Ik ken bijvoorbeeld een jongen die helemaal

aan de gemeenschappelijke waarde die we graag nog meer
zichtbaar willen maken. Waarbij een leven lang plezierig en
gezond bewegen het uitgangspunt is.

verzot is op freerunning, zijn kleine zusje heeft
net op school haar nijntje Beweegdiploma
gehaald. Hun moeder, ooit fanatiek
turnster, jureert bij wedstrijden en niet

“Het is een mooie stap die we hebben gezet, maar we zijn er
nog lang niet”, zeg ik peinzend. “Dat kan ik me zo voorstellen.
Want hoe staat het eigenlijk met de transitie van een

te vergeten hun oma doet mee met de

traditionele bond naar een marktgerichte organisatie?” Ik

wekelijkse gymles bij haar in het dorp.

kijk Mirjam aan. Ik zei haar een tijd geleden dat we een flinke

Hoe mooi is dat: van generatie op

reorganisatie achter de rug hebben. En dat de verschuiving

generatie! En dat is nou precies waar

naar zelfsturende teams de nodige impact heeft. Op de

het ons om gaat: de gymsport is van

organisatiestructuur, de manier van werken en natuurlijk op de

ons allemaal.” Ik straal van oor tot oor.

werknemers zelf. Gelukkig is er een financieel herstel van de
KNGU zichtbaar en dat geeft iedereen een flinke boost. “Die
reorganisatie was een behoorlijke ingreep.
3

We hebben dit jaar gebruikt om ‘m te optimaliseren. Ik

We sluiten onze ogen hier niet voor hoor en zoeken ook hier

merk dat de neuzen dezelfde richting opstaan. Dat is goed

de samenwerking op met bijvoorbeeld gemeenten. We

zichtbaar bij bijvoorbeeld het projectmatig werken, dat we

zullen echt mee moeten bewegen met de maatschappelijke

hebben ingevoerd. Er wordt veel onderling geschakeld.”

ontwikkelingen zoals digitalisering en individualisering. De

Enthousiast vertel ik over het nieuwe unieke bestuursmodel,

KNGU is hier ook zeker een hele belangrijke kartrekker in.”

de verbetering van onze service, de lancering van nieuwe
producten en de versterking van onze positie in de

“Ik hoor het wel. Jij hoeft je de komende tijd niet te vervelen”,

sportwereld, waarbij we nieuwe kansen creëren door veel

lacht Mirjam. “En wat is jouw persoonlijke missie?” Het is even

meer de samenwerking op te zoeken met andere partijen.

stil. Ik wil zoveel zeggen. Hoe vat ik dat nou in één zin samen?

"Ik besef dat dit nog niet altijd zichtbaar is voor de sporters en

“Het is eigenlijk teveel om op te noemen. Ik ben trots op alles

alle andere fans in het land", sluit ik mijn verhaal af. M’n koffie

wat we al met elkaar hebben bereikt en tegelijkertijd is er nog

is inmiddels koud geworden. Snel bestel ik een ander drankje.

zo ontzettend veel te doen. Je weet dat ik als pedagoge een

Vol verwachting kijk ik Mirjam aan. Zou ze nu een beetje

enorme drive heb om het welzijn van het kind voorop te zetten.

begrijpen wat er allemaal speelt bij de KNGU?

Misschien is dat wel mijn persoonlijke missie: ik voel me vanuit
onze gymsport écht verantwoordelijk voor het kind. En ik weet

“Hoe zit het dan met de clubs? Die zullen in deze tijd ook wel

met mij nog vele anderen. Hier is nog een wereld in te winnen.

voor de nodige uitdagingen staan.” “Nou en of”, bevestig

En daar gaan we voor. Elke dag opnieuw!”

ik. “We hebben gelukkig veel bevlogen clubbesturen in het
land. En niet te vergeten een enorme schare aan vrijwilligers.

Marieke van der Plas

Zoals coaches, trainers en juryleden. Zij zijn echt onmisbaar

Directeur KNGU

voor onze sport. Er is veel plezier bij de clubs. En er worden
mooie acties en wedstrijden georganiseerd. Maar er is ook
een keerzijde van de medaille. Sommige bestuurders liggen
bijvoorbeeld wakker van het tekort aan bepaalde vrijwilligers,
de terugloop vanhet aantal leden of het gebrek
aan de juiste accommodatie.
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1.
Bestuursverslag

1.1. ALGEMENE INFORMATIE OVER
DE ORGANISATIE
1.1.1 Profiel

1.1.1.3 Doelstelling
Volgens artikel 2 van de statuten heeft de KNGU als doel:

1.1.1.1 Algemeen

a. Het bevorderen en het doen bevorderen van het 		

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)

		beoefenen van de gymnastiek in al haar 			

faciliteert bewegen, sporten en verbinden in Nederland (en

		verschijningsvormen.

internationaal). We streven ernaar het leven van mensen te

b. Het verenigen van alle beoefenaars van de 			

verrijken door een positieve bijdrage te leveren aan hun fysieke,

		gymnastiek in Nederland in één sportbond.

mentale en sociale fitheid.

c. Alles te doen wat tot het doel bevorderlijk kan zijn.

1.1.1.2 Naam en zetel

Bij het uitwerken van dit doel hanteert de KNGU daarbij als

De Vereniging draagt de naam: Koninklijke Nederlandse

uitgangspunten:

Gymnastiek Unie. Zij heeft haar statutaire zetel in Beekbergen.

a. Het erkennen en eerbiedigen van het recht op eigen 		

De huidige vestigingsplaats is eveneens te Beekbergen.

identiteit op grond van overtuiging, geloof, ras, geslacht,
		geaardheid en taal van alle leden.
b. Het scheppen van zodanige voorwaarden dat, met respect

		

Lage Bergweg 10, 7361 GT Beekbergen

		

Postbus 142, 7360 AC Beekbergen

voor elkaars opvattingen en op basis van gelijkwaardigheid,

055 50 58 700

recht wordt gedaan aan de beleving van het lidmaatschap

		

dutchgymnastics.nl

en/of de sportbeoefening van de leden.

		

serviceteam@kngu.nl

1.1.1.4 Kamer van Koophandel
De Vereniging is ingeschreven als Vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel voor Oost-Nederland nummer 08081494.

1.1.1.5 Samenstelling Bondsbestuur en directie
Bestuur*
Voorzitter

Mevrouw M.J. Kempff

Penningmeester

De heer H. Hollander

Bestuurslid

De heer A.J.F.M. Warffemius

Bestuurslid

Mevrouw F. Willems

Bestuurslid

Mevrouw H.B.G.W.J. Mulder

*Benoemingen door Bondsraad (12-12-2018):
Bestuurslid

Mevrouw M. Neeleman (vanaf 01-01-2019)

Bestuurslid

De heer K. Block (vanaf 01-01-2019)

Directie
Algemeen directeur Mevrouw M.R. van der Plas
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1.1.2 Gang van zaken gedurende het
boekjaar 2018

31-12-2018 genoteerde eigen vermogen (Algemene-,
Continuïteits- en Bestemmingsreserves) is volledig gedekt door
liquiditeit. In de jaarrekening 2018 is een verdere toelichting

1.1.2.1 Inleiding

opgenomen ten aanzien van het beleid en risico inzake

Als onderdeel van het strategisch plan en de meerjaren-

financiële instrumenten.

begroting 2018-2021 is 2018 het jaar, waarin de focus aan de
ene kant lag op het verder operationaliseren en optimaliseren

Exploitatie

van de nieuwe organisatiestructuur, het invoeren van

Wat betreft de exploitatie was de druk voor alle

projectmatig creëren (PMC) en het verder op orde brengen

organisatieonderdelen het gehele jaar zeer hoog om de

van de basis. Aan de andere kant bepaalden de gestelde

begroting in 2018 te realiseren. Over 2018 blijkt dat dit net als in

doelen in het jaarplan 2018 en de vele projecten de dagelijkse

2016 en 2017 is geslaagd. Alle programma’s en ondersteunende

werkzaamheden.

diensten hebben een grote inspanning en positieve bijdrage
geleverd aan het realiseren van een resultaat 2018 van

1.1.2.2 Financieel beheer

€ 591.000 (€ 120.100 beter dan begroot € 470.900).

In 2018 is net als in 2017 een vervolg gegeven aan het
structureel oplossen van de financiële knelpunten van 2015 en

Voorzieningen

het ombuigen van de ontstane bedreiging van de continuïteit

Binnen het resultaat van 2018 is een aantal voorzieningen

naar een toekomst met perspectief. Voortvloeiend uit het in

afgewikkeld. Voor verplichtingen met betrekking tot

2016 vastgestelde strategisch plan, de doelen in het jaarplan

transitievergoedingen, voortvloeiend uit tijdelijke

2018 en de aanpassingen in het financieel statuut in 2018, lag in

personeelscontracten (Wet Werk en Zekerheid 2015), is een

2018 opnieuw de nadruk op het consolideren van het financieel

nieuwe voorziening gevormd. Hierin zijn de verplichtingen

beheer om minimaal het begrotingsresultaat 2018 te realiseren.

opgenomen, cumulatief tot en met 2018, voor een totaal van

Het begrotingsresultaat 2018 is ruim gerealiseerd en hierdoor

€ 198.300, inbegrepen een totaal van € 56.000 ter afwikkeling

zijn het eigen vermogen en de liquiditeit per 31-12-2018 volledig

in 2019.

hersteld volgens de doelstellingen.
Bijzondere posten

1.1.2.3 Reorganisatie

In onderstaande samenvatting van het resultaat 2018 zijn de

De reorganisatie is volgens planning afgerond in het eerste

afwijkingen op de begroting en de kosten die ten laste zijn

kwartaal van 2017. Om vervolgens de nieuw ingerichte

gebracht van reserves opgenomen.

organisatie(structuur) te operationaliseren en de focus
daadwerkelijk en structureel te verleggen naar klantgericht
werken is in 2018 wederom een forse inspanning gepleegd
door de gehele organisatie. De reorganisatie is begin 2019
afgesloten met een evaluatie. Voor verdere transitie naar
een wendbare en professionele(re) organisatie zijn in de
begrotingen vanaf 2019 structureel middelen opgenomen voor
de post ‘Ontwikkeling en Innovatie’.

1.1.3 Stand van zaken per balansdatum
31-12-2018
1.1.3.1 Financieel resultaat 2018
Liquiditeit
In het kader van de getroffen maatregelen inzake
liquiditeitsbeheer en de liquiditeitsbegroting 2018 is de
liquiditeit in 2018 verder verbeterd. Het per balansdatum
7

Samenvatting van het resultaat 2018
Omschrijving

Begroting 2018

Resultaat Toelichting
€
470.900

Afwijkingen ten opzichte van de begroting:
Sporters en Fans

-333.700

Website/voorraad -54k, evenementen -264k (inclusief -120k
ATOG 2019, -196k ten laste van reserve), uitgaven Rayons ten
laste van vermogen -35k, activiteitenkosten -26k ten laste van
reserve Technische activiteiten, onderbesteding overig +45k

Support

112.600

Lagere kostprijs opleidingen +85k, onderschrijding overige
activiteiten +28k

Talentontwikkeling en Topsport

-16.800

Voorziening transitievergoeding tijdelijke contracten -142k
(waarvan 110k ten laste van vrijval reserve 2018), onderbesteding
programma’s +125k (waarvan 92k reallocatie 2019)

Bestuur

-19.000

Governancetraject -19k (ten laste van reserve)

Directie, SBI en HR

-37.800

Reservering verlof -24k, overige kosten -14k

Bedrijfsvoering (Secretariaat, Finance en Control,

-22.800

Afschrijving turnhal ten laste van reserve schade uitkering 2013

-46.000

Vervroegde afschrijving verbouwing Bondsbureau 2008

ICT, Inkoop en Faciliteiten)
Huisvesting
Bureaukosten
Algemene middelen

0
16.000

Neutraal
Contributies +162k, overschrijding Organisatieontwikkeling
en Transitie -64k (inclusief -56k ten gunste van voorziening
Transitievergoeding), ten laste van reserves: Jubileum 150 jaar
Gymsport -83k, projectkosten -103k, onderbesteding 104k
Nieuw beleid

Totaal afwijkingen ten opzichte van begroting

-347.500

Integraal resultaat 2018

123.400

Inclusief incidentele kosten ten laste van reserves

Vrijval als gevolg van transitievergoedingen

110.000

Ten laste van bestemmingsreserve Talentontwikkeling en

tijdelijke contracten tot en met 2018
Reallocatie kosten naar 2019

Topsport
-91.900

Ten gunste van bestemmingsreserve Talentontwikkeling en
Topsport

Afschrijvingskosten turnhal tot en met 2018

22.800

Ten laste van bestemmingsreserve Turnhal

Kosten technische activiteiten 2018

25.200

Ten laste van bestemmingsreserve Technische activiteiten

Kosten technische activiteiten 2018

1.000

Ten laste van bestemmingsreserve Rein Bloem

Kosten Ontwikkeling en Innovatie

400.500

Ten laste van bestemmingsreserve Ontwikkeling en Innovatie

Genormaliseerd resultaat ten opzichte van

591.000

(2017: € 513.200)

begroting
Begroting 2018

470.900

Resultaat ten opzichte van begroting 2018

120.100

Beter dan begroot
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1.1.3.2 Leden en clubs

De continuïteitsreserve voldoet hiermee per 31-12-2018 aan de

Op 31-12-2018 gaf de leden- en financiële administratie aan

vereiste norm van het financieel statuut. Het vermogen dan wel

dat de KNGU in 2018 een totaal van 227.541 (gemiddeld een vol

de continuïteitsreserve én de algemene reserve zijn per 31-12-

jaar) betalende leden heeft gehad.

2018 volledig hersteld op basis van de genoemde norm zoals

•

vastgesteld in het financieel statuut.

Ten opzichte van 235.490 per 31-12-2017 betekent dit een
daling van -7.949 leden (-3,38%).

•

Echter ten opzichte van het jaarplan en de begroting met

1.1.3.4 Interne beheersing

daarin de doelstelling van 219.500 een vol jaar betalende

De eerder beschreven - vanaf eind 2014 - gesignaleerde

leden betekent dit +8.041 leden (+3,66%).

(financiële) knelpunten en de bijsturing daarop vond plaats
op basis van de kaders zoals vastgelegd in het risicobeheer

De totale contributie opbrengst in 2018 was € 5.168.200.

plan. Dit is globaal afdoende gebleken gezien de bijsturing

•

Dit is per vol jaar betalend lid gemiddeld € 22,71 (2017:

tot de behaalde resultaten tot en met 2018. Als onderdeel

€ 22,06).

van interim- en eindcontrole, de IT-audit en de fiscale scan

Rekening houdend met in- en uitstroom en het 			

van de accountant in 2016 en aanvullend in 2017 is een aantal

kwartaallidmaatschap waren in 2018 in totaal 279.556 unieke

verbeterpunten benoemd. Deze zijn opgenomen in een

personen lid van de KNGU.

verbeterplan Interne beheersing, grotendeels gerealiseerd tot

Deze unieke personen hadden samen 292.570 			

en met 2018 en verder doorlopend in 2019.

•
•

lidmaatschappen (2017: 302.154).

•

1.1.4 Cao en huisvesting

Per lidmaatschap werd gemiddeld € 17,66 (2017: € 17,19) 		
bondscontributie betaald.

•

Per eind 2018 waren 952 (2017: 965) clubs aangesloten bij 		

1.1.4.1 Cao

de KNGU: 28 clubs zegden om verschillende redenen op,

In 2018 liep de huidige cao af. De onderhandelingen hebben

18 clubs melden zich nieuw aan, door fusies van 6 naar 3 		

in april 2019 tot overeenstemming geleid voor een nieuwe

clubs verminderde het aantal met 3.

cao 2019-2020 met in die periode een loonontwikkeling
van totaal 4,6%. In de nieuwe cao is een mogelijkheid voor

1.1.3.3 Continuïteit en ratio’s

keuzebudgetten voor opleiding en ontwikkeling opgenomen.

De resultaten in deze jaarrekening 2018 geven op basis van de

De KNGU heeft aangegeven open te staan om mee te draaien

balans per 31-12-2018 de volgende stand (in vergelijking tot

in de pilot hiervan.

voorgaande jaren) ten aanzien van onderstaande ratio’s:

Omschrijving

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Liquiditeitspositie

2,19

1,94

1,81

1,57

1,8

2,45

2,99

Solvabiliteitspositie

61%

58%

58%

55%

58%

70%

73,0%

Continuïteitsreserve

100%

86%

72%

66%

81%

108%

109%
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1.1.4.1 Huisvesting

ervaren effect is ledendaling en afname contributiebaten.

Eind 2018 is gestart met een noodzakelijke ‘low profile’

Ter beheersing van dit risico is binnen de kaders van de

opknapbeurt van het bureau. In april 2019 is dit

aangescherpte strategie, naast reguliere analyse en

geheel afgerond, waarbij rekening is gehouden met

controle, aangepast dan wel nieuw beleid in ontwikkeling.

arbeidsomstandigheden, milieu, enzovoorts. Er is een

In 2019 start hierom het project leden- en contributiebeleid.

huurcontract voor vijf jaar afgesloten (2019 tot en met 2023).

Dit als onderdeel van de voorbereiding op het beleid vast te
stellen voor 2020 en verder. Daarnaast wordt naar

1.1.5 Toekomstparagraaf met doorkijk naar
2019-2022

(betalende) klantgroepen duidelijker en vaker gecommuni-

Voor 2019 is afgeleid van de in 2016 vastgestelde

daarin).

ceerd wat de ledenvoordelen zijn (en de ontwikkelingen

aangescherpte strategie een jaarplan en begroting
vastgesteld. Voor de middellange termijn is tevens een

2. Verkrappende middelen: in de meerjarenraming tot en met

meerjarenraming opgesteld voor de periode 2019-2022

2022 verkrappen de resultaten en algemene middelen voor

(inclusief vergelijkende cijfers 2017 en 2018). Hierbij is uitgegaan

nieuw beleid en Innovatie en Ontwikkeling. De oorzaken zijn

van een ‘worstcase- en beleidsarm scenario’. Deze stukken zijn

op hoofdlijn de teruglopende contributiebaten en stijgende

gepubliceerd en ter inzage te vinden op dutchgymnastics.nl/

personeelskosten (cao). Ter beheersing van dit risico is een

kngu/kerndocumenten.

reorganisatie doorgevoerd in 2016/2017. Daarmee is tijd 		
‘gekocht’ om te komen tot aanpassing van beleid in de

Op grond van het resultaat voor 2018 zijn het eigen vermogen

periode 2017-2020. Vanuit de aangescherpte strategie

(algemene reserve en continuïteitsreserve) en de liquiditeit

wordt onder meer ingezet op klantgericht werken, product-

volledig hersteld volgens de norm en doelstellingen. Op

management en realisatie van aangepaste en/of nieuwe

grond van de geraamde resultaten voor 2019-2022 wordt een

verdienmodellen. In 2018/2019 is begonnen met de

terugloop hierin voorzien. In de volgende paragraaf 1.1.6. Risico’s

uitwerking en realisatie van maatregelen ter compensatie

en beheer wordt verder ingegaan op het hieromtrent ingezette

van deze verkrappende middelen. Een klankbordgroep 		

beleid.

(samengesteld uit leden van de werkorganisatie, directie,
bestuur en Bondsraad) monitort de voortgang.

1.1.6 Risico’s en beheer
3. Aansprakelijkheidsverzekering voor leden:

1.1.6.1 Risico’s

de beheersing van de schadelast blijkt een toenemend 		

De risicobereidheid van de KNGU is laag. Dit past bij een

risico te zijn geworden. De lopende polis en de

vereniging die als primaire taak heeft ondersteunende

daarin opgenomen condities en premies 		

dienstverlening voor haar leden te organiseren en de gym- en

gelden nog tot en met 2019. In 2019

turnsport en overige disciplines als geheel te faciliteren. Voor

zullen in overleg met de verzekeraar

een organisatie zonder winstoogmerk met beperkte ruimte voor

de opties en mogelijkheden bezien 		

ondernemerschap is het nemen van grote risico’s niet wenselijk.

worden om te komen tot een 		
afdoende verzekering voor 2020

Gelet op de resultaten en uitkomsten van 2018 en het lopende

en verder. Het is te verwachten dat

jaar 2019 is een aantal risico’s te benoemen:

de uitkomst consequenties zal

1. Ledenontwikkeling: een aantal clubs geeft aan

hebben voor onder andere het

ongelijkheid te zien tussen de meerwaarde van de KNGU

beleid ter beheersing van de

en de bondscontributie die door de individuele leden 		

schadelast en condities en

wordt betaald (gemiddeld € 17,66 per jaar). In dit verband

premies vanaf 2020.

overwegen clubs concreet een (deel) van hun leden niet
meer op te geven (zogenaamde ‘grijze leden’) . Dit is een
voortdurend substantieel risico totdat het nieuwe beleid
hierin verandering teweegbrengt. Het structureel 		
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4. Organisatie van evenementen: betreft conceptontwikkeling

in beleid, verwerkingen, processen en systemen. Nog niet

en beheersing van resultaten. Om dit risico te beheersen

alles is in 2018 geïmplementeerd. In 2019 geeft de KNGU hier

zijn in 2017-2018 procesaanpassingen doorgevoerd

vervolg aan.

(bijvoorbeeld voor wat betreft de totstandkoming van
contracten en beheersing van de kosten) en wordt onder-

9. Overige wet- en regelgeving: opvolging Commissie de Vries

zocht op welke wijze conceptaanpassingen kunnen worden

(intensivering preventie en aanpak grensoverschrijdend 		

gerealiseerd en hoe en door wie de organisatie van een

gedrag en misbruik in de sport), verdere ontwikkelingen in de

evenement het meest optimaal kan worden uitgevoerd. 		

cao-sport vanaf 2021 zullen naar verwachting kosten-

Daarbij wordt tevens gekeken naar samenwerking en/of

verhogend uitwerken.

uitbesteding.
10. Subsidie 2019 en 2020: het effect van de loterijfusie in 2016
5. Buma Sena muziekrechten: het lopende 8-jarige contract

en verder het voorgenomen beleid van NOC*NSF om de

eindigt per 31-12-2018. Er zijn in 2019 afspraken geïnitieerd

subsidies Sportparticipatie en Brancheontwikkeling (totaal

met als doel een vervolgcontract overeen te komen.

ongeveer € 800.000) in de toekomst stap voor stap (geheel)

Eventuele aanpassing van voorwaarden en tarieven kan niet

beleidsafhankelijk te maken, biedt kansen maar veroorzaakt

worden uitgesloten.

ook risico’s. Ter beheersing van dit risico participeert de
KNGU, zowel met directie als management, in werkgroepen

6. Indexering contributie: door onder andere bovenstaande

en bijeenkomsten met NOC*NSF om de eigen input en visie

risico’s en ontwikkelingen is, ingaande 2020, mogelijk een

in te brengen met als doel gezamenlijk te komen tot een

hoger dan op de gemiddelde inflatie gebaseerde

gedragen nieuw beleid.

indexering van de bondscontributie noodzakelijk.

7. Personeel: gelet op de strategische ontwikkeling

1.1.6.2 Risicobeheer

bestaan er risico’s wat betreft de capaciteit, kwaliteit en

Beheersing van deze risico’s is een evident en intensief

kostenontwikkeling van het personeel. Ter beheersing van

onderdeel van de operationele beheersing geweest in 2018 en

dit risico is de ontwikkeling van strategisch personeelsbeleid

zal dit ook zijn in 2019 (korte termijn) en in het meerjarenbeleid

in voorbereiding genomen en wordt dit in 2019 verder

tot en met 2022 (langere termijn). Om genoemde risico’s te

uitgewerkt en geïmplementeerd.

matigen en ook te voorzien in het gestructureerd beheersen
van niet enkel operationele- maar ook tactische- en

8. Privacy: de Algemene Verordening Gegevensbescherming

strategische risico’s (gerelateerd aan het Strategisch plan

(AVG) is afgelopen jaar ingegaan. Deze privacywetgeving

en de daarin opgenomen doelstellingen), zijn in 2018 eerste

is nodig om mensen te beschermen, zodat hun persoons-

verkenningen gedaan om beleid voor risicomanagement te

gegevens niet op straat komen te liggen. Als KNGU gaan we

ontwikkelen.

zorgvuldig om met persoonsgegevens van onze leden,
relaties en overige betrokkenen. In 2018 zijn we
volop bezig geweest om de KNGU op alle
fronten ‘AVG-proof’ te maken. Ter beheersing
van dit risico had de KNGU eerder een
projectgroep ingesteld met als opdracht
de KNGU per 25 mei 2018 ‘compliant’
te laten zijn aan de belangrijkste

In 2019 zijn inmiddels vervolgstappen gezet om, in combinatie
met de beheersing van risico 2, een pragmatische en werkbare
structuur te ontwikkelen en te implementeren in 2019. De inzet
is te komen tot een werkwijze waarbij risicobeheer op een
natuurlijke wijze onderdeel is van de dagelijkse operationele
werkzaamheden en de werkwijze van management en
directie. Naast de operationele risico’s worden de tactische-

doelen en voorwaarden van de AVG.

en strategische risico’s geïnventariseerd en geprioriteerd.

Dit doel is in fase 1 van het project

Vervolgens worden acties benoemd om de risico’s zo optimaal

gerealiseerd per 25 mei 2018. In fase

mogelijk te beheersen en over de voortgang hierin te

2 van het project is in 2018 nog een

rapporteren. De huidige risico’s (1 tot en met 10) vallen nog niet

scala aan acties uitgevoerd wat 		

binnen de risicobereidheid wat ook aanleiding is geweest voor

betreft nadere detailaanpassingen

de eerdere herijking van de strategie in 2016.
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1.2 Strategie

een gymclub tot een toestellenleverancier.
Van een coach tot een enthousiaste ouder en

1.2.1 Wat doen we en waarom doen we het?

van een fanatieke vrijwilliger tot een topsporter.

De kerntaak en rol van de KNGU is weergegeven in een

Ook de organisatie KNGU zelf levert al 150 jaar een

‘Why, How en What’. Dit model gaat uit van drie niveaus

bijdrage aan de sport. De KNGU heeft de taak om de

waarop organisaties en mensen opereren: wat je doet, hoe

community te laten groeien en bloeien. Partijen te motiveren

je het doet en waarom je het doet. Het beschrijft onze rol in

en te verbinden. Iedereen doet waar hij of zij goed in is en

de maatschappij en hoe de KNGU invulling geeft aan die

plezier aan beleeft. De KNGU zet vanuit haar kennis en ervaring

opvatting.

anderen in hun kracht en we groeien samen door.

Op welke manier is de KNGU van toegevoegde waarde?

1.3 Besturingsmodel en governance
WHY → De gymsport legt de basis voor een leven lang

Het bestuursmodel van de KNGU is ingericht volgens de

beweeg- en sportplezier. Mensen die bewegen voelen zich

aanbevelingen van de code Goed Sportbestuur. Het

fitter en gelukkiger. We geloven in de kracht en het plezier

bestuursmodel maakt deel uit van het totale bedrijfsmodel van

van nieuwe dingen leren.

de KNGU en leidt op basis van de input van alle betrokkenen
binnen de gymsport tot eenheid van beleid en gezamenlijke

HOW → De KNGU werkt als ‘verbindend aanjager’ in het

uitvoering.

speelveld van de gymsport. We delen kennis en inspireren
om zo de open gymsportcommunity te laten groeien

Hieronder worden verschillende onderdelen van het

en bloeien. We werken vanuit de overtuiging dat delen

bestuursmodel toegelicht.

vermenigvuldigen is.

1.3.1 Bondsraad

WHAT → Wij brengen kwaliteit, kaders en veiligheid in de

In 2018 bestaat de Bondsraad uit 18 vertegenwoordigers

sport. We zetten in op het bij elkaar brengen van mensen en

van KNGU-leden. De KNGU is opgedeeld in vijf districten

partijen om de gymsport te ontwikkelen. We leveren

en elk district is vertegenwoordigd door vier leden (20

producten en diensten die uniek zijn in de community en die

bondsraadsleden), die elk één stem hebben in de Bondsraad.

mensen uitdagen om hun grenzen te verleggen.
Er waren twee vacatures voor de Bondsraad. Elk persoon
die lid is van de KNGU kan zich kandidaat stellen om de

1.2.2 In 2016 formuleerden we vier meerjarige

onbezoldigde functie van bondsraadslid te vervullen. De leden

strategische doelen:

van de Bondsraad functioneren zonder last of ruggespraak

1. Doelgroepen waarderen wat we voor ze doen.

en mogen niet gelijktijdig een andere functie binnen de KNGU

2. De kwaliteit van de sportaanbieders neemt toe.

bekleden, behoudens op het niveau van gymsportaanbieders.

3. De prijzen van onze producten en diensten zijn transparant

De zittingstermijn van een bondsraadslid is vier jaar en een

opgebouwd; je weet waarvoor je betaalt.

bondsraadslid kan maximaal drie zittingstermijnen doorlopen.

4. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn trots om voor de KNGU
te werken. Ze zijn onze merkambassadeurs.

De Bondsraad waarborgt dat het Bondsbestuur opereert op
basis van heldere gedragen beleidskeuzes. Dit krijgt gestalte

Deze strategische doelen vormden ook in 2018 de basis van

in de jaarlijkse strategische cyclus, waarbij de Bondsraad

onze projecten en portfolio-activiteiten.

verantwoordelijk is voor de jaarlijkse goedkeuring van het
strategisch (meerjaren)plan, het toezicht op de jaarlijkse

1.2.3 KNGU als onderdeel van Dutch Gymnastics

doelrealisatie en het jaarverslag met de jaarrekening. De

In 2018 hebben we een begin gemaakt met de implementatie

Bondsraad komt elk jaar ten minste drie keer bij elkaar.

van Dutch Gymnastics. Dutch Gymnastics is hét netwerk van
alles en iedereen die een passie heeft voor de gymsport. Van
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Op 31 december 2018 bestond de Bondsraad uit de volgende

toezichthoudende rol namens de leden nog effectiever en

personen:

professioneler wordt ingevuld.

Naam

Zittingstermijn

Regio

1.3.2 Bondsbestuur

Luuk Swiers

1e termijn

Noord

In 2018 bestaat het Bondsbestuur uit vijf bestuursleden. Het

Harrie Garritsen

1e termijn

Oost

Bondsbestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het

André Vliek

1e termijn

Oost

strategisch (meerjaren)plan en vergadert zes tot acht keer per

Loek Heinsman

1e termijn

Mid-West

jaar. De werkorganisatie geeft vervolgens invulling aan het

Stefan Probst

1e termijn

Mid-West

strategisch (meerjaren)plan met een jaarplan en een begroting.

Leo Cuijpers

1e termijn

Zuid

Het jaarplan en de begroting worden door het Bondsbestuur

Kees ten Cate

2e termijn

Noord

vastgesteld om vervolgens door de Bondsraad goedgekeurd

Paula van de Wijngaart

2e termijn

Noord

te kunnen worden. Het Bondsbestuur heeft de taak erop toe te

Johan Postema

2e termijn

Noord

zien dat de werkorganisatie de doelstellingen uit het jaarplan

Mark Tempelman

2e termijn

Oost

waarmaakt binnen de vastgestelde financiële kaders. De leden

Wim Zegers

2e termijn

Oost

van het Bondsbestuur worden benoemd door de Bondsraad,

Mark Zwaan

2e termijn

Mid-West

waarbij een divers samengesteld bestuur het uitgangspunt is.

Harry van Schie

2e termijn

Mid-West

De voorzitter en penningmeester worden in functie benoemd.

Kees Verkerke

2e termijn

Zuid

Overige bestuursleden worden als algemeen bestuurslid

Rien van Weele

2e termijn

Zuid

gekozen. De zittingstermijn van een bestuurslid is vier jaar en

Johan van Dam

2e termijn

Zuid-Holland

een bestuurslid kan maximaal drie zittingstermijnen doorlopen.

Wil de Gids

2e termijn

Zuid-Holland

Het lidmaatschap van het Bondsbestuur is een onbezoldigde

Sjaak Paulides

2e termijn

Zuid

functie.

Vacature

Zuid-Holland

Vacature

Zuid-Holland

Op 31 december 2018 bestond het Bondsbestuur uit de
volgende personen:

Nieuw bestuursmodel 2019 → nieuwe Bondsraad in 2019
De Bondsraad startte in 2016 een traject om het bestuursmodel

Naam

Zittingstermijn

tegen het licht te houden als onderdeel van de nieuwe

Monique Kempff (voorzitter)

1e termijn

strategie van de KNGU. Aanleiding was de behoefte om de

Hugo Hollander (penningmeester)

1e termijn

samenstelling van de Bondsraad te laten aansluiten op de

Hetty Mulder (algemeen bestuurslid)

2e termijn

strategie (onder andere diversiteit en kwaliteit in de Bondsraad)

Fieke Willems (algemeen bestuurslid)

2e termijn

met verdere uitwerking van kernwaarden als proactief,

Ab Warffemius (algemeen bestuurslid)

3e termijn

sparringpartner en rolvastheid in een toezichthoudende rol.
De uitgangspunten voor het doorontwikkelen van het nieuwe

Evaluatie Bondsbestuur 2018

bestuursmodel van de KNGU zijn in 2018 vastgesteld en op

Het bestuur van de KNGU heeft het eigen functioneren in 2018

12 december 2018 heeft de Bondsraad ingestemd met het

geëvalueerd aan de hand van de evaluatietool van NOC*NSF.

voorstel ‘Naar een Bondsraad 2.0’.

Daarbij is (aan de hand van een vijfpuntsschaal) gekeken naar
de thema’s leiderschap, ondernemerschap, doelmatigheid,

In de kern blijft het bestuursmodel ongewijzigd. De grootste

controle, goed bestuur, integriteit en cultuur. Tevens is de

verandering zit in de wijziging van de Bondsraad: van twintig

vergelijking gemaakt met het functioneren in 2017.

leden naar elf leden en een selectieprocedure op basis

De algemene conclusie is dat het bestuur op alle thema’s goed

van aandachtsgebieden, waarbij een door de Bondsraad

functioneert. Er is een grote mate van overeenkomst in de

ingestelde Kiescommissie betrokken is bij het selectie- en

‘overall’ scores op de genoemde thema’s tussen 2017 en 2018.

keuzeproces. In 2019 werken we toe naar deze vernieuwde

Op een vijfpuntsschaal wordt per thema niet lager gescoord

samenstelling van de Bondsraad. Hierin zijn slagvaardigheid,

dan een vier. Daarnaast is er sprake van uniformiteit tussen de

kwaliteit, diversiteit en rolvastheid geborgd, zodat de

bestuursleden in de beoordeling van de thema’s.
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Het Bondsbestuur zoekt verder naar een effectieve weg

Toetsingscommissie

om het gezicht naar buiten te zijn, zowel naar de clubs als

De toetsingscommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering

naar de rest van de maatschappij. Het samenspel tussen de

van de kwaliteitsbewaking van toetsing en ziet toe op

werkorganisatie, de Bondsraad en het Bondsbestuur is daarbij

de naleving van de procedures rondom de Proeven van

een belangrijke succesfactor. Het bestuur heeft het voornemen

Bekwaamheid (PVB). De zittingstermijn van een lid van

om in 2019 daar extra energie aan te besteden. Met de komst

de toetsingscommissie is vier jaar met maximaal drie

van twee nieuwe bestuursleden is dat ook mogelijk.

zittingstermijnen.

1.3.3 Bondscommissies

Op 31 december 2018 bestond de toetsingscommissie uit de
volgende personen:

Statutencommissie
De statutencommissie heeft de taak om gevraagd en

Naam

Zittingstermijn

ongevraagd advies te geven op het gebied van (juridische)

Meta Koers (voorzitter)

2e termijn

bestuurlijke en technische onderdelen: ontwikkeling, opzet,

Jan Faber

1e termijn

uitleg en toepassing van de KNGU-regelgeving. Er wordt

Thijs van Veldhuizen

1e termijn

gestreefd naar het samenstellen en actueel houden van

Paul Zijderveld

1e termijn

statuten en reglementen, waarmee de leden de gymsport
kunnen beoefenen. De zittingstermijn van een lid van de

Atletencommissie

statutencommissie is vier jaar met maximaal drie zittings-

De atletencommissie is een adviesorgaan dat de algemene

termijnen. In 2018 heeft de statutencommissie veel werk verricht

belangen van de topsporters van de KNGU behartigt. De

bij het doorvoeren van de nieuwe strategie en het nieuwe

commissie inventariseert wat onder de topsporters leeft en

bestuursmodel met betrekking tot de nieuwe Bondsraad in 2019.

brengt belangen van topsporters in, die het topsportbeleid
kunnen beïnvloeden. De atletencommissie overlegt met de

Op 31 december 2018 bestond de statutencommissie uit de

technisch directeur, waar tevens de eindverantwoordelijkheid

volgende personen:

van de atletencommissie ligt. De zittingstermijn van een
lid van de atletencommissie is vier jaar met maximaal drie

Naam

Zittingstermijn

Han van Galen (voorzitter)

3e termijn

Anne de Jong

1e termijn

Op 31 december 2018 bestond de atletencommissie uit de

Mattie de Koning

1e termijn

volgende personen:

Pascal van Aarden

1e termijn

zittingstermijnen.

Naam

Zittingstermijn

Boudewijn de Vries (voorzitter)

1e termijn

Sanne Wevers

2e termijn

Wyomi Masela

1e termijn

Kirsten Boersma

1e termijn

Maxim van Zeijl

1e termijn
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1.3.4 Stichting Beweegdiploma

Kernformatie. Ten opzichte van de vastgestelde kernformatie

In 2015 is de Stichting Beweegdiploma opgericht. De KNGU is

van 45,15 fte is door invulling van functies aanvankelijk in

deelnemer in deze rechtspersoon. Het bestuur van de stichting

2017/2018 1,26 fte meer aangesteld dan toegestaan. Door

bestaat uit drie leden, die door het Bondsbestuur van de KNGU

onder andere vacatures, verloop in personen en combinaties

benoemd worden. Lid zijn de directeur en de productmanager

met (verzuim)vervanging is in 2018 in werkelijkheid tot het

sport & fun 2 – 6 jaar van de KNGU. De voorzitter is de directeur

totaal van 47,17 nog 0,76 fte extra aangesteld. Van de totaal

van Mercis BV (uitgever nijntje). De stichting heeft landelijke

extra ingezette kernformatie van 47,17 - 45,15 = 2,02 fte eindigt

stimulering van het fundamentele beweegonderwijs en de

van 1,51 het (tijdelijke) contract in 2019. Op de resterende 0,51

motorische en sociale ontwikkeling voor kinderen van twee

fte wordt in 2019 verder bijgestuurd tot binnen de kaders van

tot en met zes jaar als doel. De stichting tracht haar doel

de toegestane formatie van 45,15 fte. Overigens is de extra

onder meer te verwezenlijken door zo veel mogelijk kinderen

ingezette formatie in 2018 binnen begroting bekostigd.

in Nederland een Beweegdiploma te laten halen. De stichting

				

heeft geen winstoogmerk.

Flexformatie. Deze formatie wordt alleen ingezet op basis van
contracten voor bepaalde tijd, die volledig bekostigd worden
met speficieke (tijdelijke) projectgelden. In 2018 is meer dan

1.4 Werkorganisatie

begroot aan flex-formatie, ingezet op basis van verworven

In 2018 waren er 75 (2017: 70) medewerk(st)ers in dienst.		

extra projecten met bijbehorende financiering.

Hieronder een specificatie in FTE van de werkelijk ingezette
formatie ten opzichte van de formatie zoals vastgesteld in het

Personeelskosten. Een specificatie is opgenomen in de

organisatiemodel.

Jaarrekening 2018: Toelichting Exploitatie nr.11.		

Jaar

Begroting

Vastgestelde

Werkelijk

kernformatie

Kern-

Flex-

Kern-

Flex-

organisatie-

formatie

formatie

formatie

formatie

FTE

FTE

FTE

FTE

FTE

Onbepaalde

Onbepaalde

Bepaalde

Onbepaalde

Bepaalde

tijd

tijd

tijd

tijd

tijd

45,15

46,41

8,72

47,17

10,39

model

2018
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1.4.1 Vrijwilligers
In 2018 is het vrijwilligersbeleid verder ontwikkeld om vrijwilligers te ondersteunen, te motiveren en te waarderen. Een handzame
gids is ontwikkeld, die in 2019 wordt gepubliceerd. Hierin worden alle vrijwilligers en hun veranwoordelijkheden in beeld gebracht.

Overzicht van diverse groepen vrijwilligers in 2018 en hun verantwoordelijkheden:

• Bondsbestuur

Geven vorm aan de strategie en het beleid van de bond en

• Bondsraad

dragen eindverantwoordelijkheid

• Statutencommissie

Geven advies aan de strategie en beleid van de bond

• Toetsingscommissie

onder meer door ontwikkeling en toepassing van de KNGU-

• Atletencommissie

regelgeving

Landelijke technische

• Turnen heren

Geven mede vorm aan de organisatie van alle wedstrijden en

commissies

• Turnen dames

zijn verantwoordelijk voor de uitvoering

Beleidscommissies

Bondscommissies

• Acrobatische gymnastiek
• Dans
• Groepsspringen
• Rhönrad turnen
• Ritmische gymnastiek
• Trampolinespringen
Landelijke

• Zomerkampen

Geven medevorm aan de toekomst van een product en de

productcommissies

• Your Stage

organisatie daaromheen

Organisatiecommissies

• District technische commissies

Hebben een belangrijke rol in de organisatie van wedstrijden

• Regio technische commissies

en KNGU-evenementen

• Rayon commissies
• Dutch Gymnastics - The Finals
• Dutch Gymnastics – A Touch of Gold
• Zomerkampcommissie
• Jongensturnkamp
• Aangepast sporten
Werkgroepen

• Werkgroepen technische commissies

Denken en doen mee in de ontwikkeling van producten en

• Your Stage

diensten en de uitvoering van activiteiten

• nijntje
• Stichting Gymnastiek & Turnhistorie
• Veteranencorps
Klankbordgroepen

• Freerunnen

Adviseren en geven input op specifieke thema’s

• Vrijwilligers

(soms tijdelijk)

• Digitalisering loket
Jury

• Juryleden

Jureren bij wedstrijden

500 VRIJWILLIGERS EN 5000 GEDIPLOMEERDE JURYLEDEN
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Onze Kernwaarden ‘Samen STERKer’,
staan voor Samen, Transparant, Energie,
Respect en Klant.

•
•

Deze waarden zeggen iets over de manier waarop we

Samen

			

•
•

verbondenheid

Transparant

eerlijk, open

Energie

plezier, energie, passie, betrokken, 		

			

•

kwetsbaar, loslaten, luisteren, vragen,

Ontwikkelingen rondom aanvulling Arbowet (met name
vitaliteitsbeleid)

•

Gymnastics-community als bij de KNGU.

•

Optimalisatietraject naar aanleiding van de reorganisatie
2017

•
met elkaar en met iedereen omgaan. Zowel in de Dutch

Privacyverklaring medewerkers (instemmingsrecht)

Werkdruk onder andere in relatie tot extra belasting
projectmatig werken

•
•

Afstemming HR-cyclus
Extra aandacht voor contacten met de achterban door
bijvoorbeeld betere toegankelijkheid OR-stukken

1.4.2.3 Samenstelling OR per 31 december 2018

vitaliteit
zuinig op de KNGU en op elkaar, 		

Naam

Functie

sportief, interesse

Marja Blaas

Voorzitter

zakelijk, professioneel, ondernemend,

Gijs Naus

Secretaris

			

doelgericht, externe focus,

Tanja Bracco-Gartner

Lid

			

experimentele houding

Ton Lintsen

Lid

Monique Streefkerk

Lid

Respect

			

•

Klantgericht

1.4.2. Ondernemingsraad (OR)

1.5 Partners

De OR van de KNGU geeft invulling aan het OR-reglement
(artikel 8) en onderschrijft het voorbeeldreglement van de
Sociaal-Economische Raad (SER). Dit is ter inzage op te vragen
bij de OR. De OR kwam in 2018 acht keer samen voor eigen
overleg c.q. verwerking instemmings- en adviesrechtstukken.
Daarnaast heeft de OR er een scholingsdag onder leiding
van een extern deskundige gevolgd intern, waarin de
OR onder andere op de hoogte is gesteld van de laatste
ontwikkelingen met betrekking tot. OR aangelegenheden.
De overlegvergadering met de werkgever heeft vijf keer
plaatsgevonden in 2018 en verlopen prettig en constructief.
De OR heeft in 2018 afscheid genomen van voorzitter Wilbert

AirTrack Factory

Stegeman, die 12 jaar zitting heeft gehad.

1.4.2.1 Werkzaamheden OR
In 2018 heeft de OR gebruikgemaakt van onder andere
adviesrecht bij grote investeringen, informatierecht door
bijvoorbeeld inzicht in rapportages en recht op overleg. De
OR heeft de samenwerking met de werkgever en achterban
vastgelegd in een visiedocument en een jaarplan.

1.4.2.2 Specifieke aandachtspunten OR in 2018

•
•
•

Harmonisatie rechtspositieregeling (instemmingsrecht)
Mogelijke vervanging Arbodienst (instemmingsrecht)
Invulling vertrouwenspersoon/preventiemedewerker

FUNCTIONAL SPORTSWEAR

(instemmingsrecht)
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1.6. Activiteiten, resultaten en
successen

De gymsport leeft!
Wat aantallen op een rijtje, in 2018:

1.6. Activiteiten, resultaten en successen

1.6.1

Algemeen

1.6.2

Sporters en fans

1.6.3

Trainers, coaches en juryleden

1.6.4

Clubbestuurders

1.6.5

Talenten en topsporters

1.6.6

Ontwikkeling van de organisatie

			 1.6.6.1

KNGU-breed

			 1.6.6.2 HR
			

1.6.6.3 Strategie, Beleid & Innovatie

			

1.6.6.4 Finance & Control

1.6.1 Algemeen
Een greep uit highlights in 2018:
1. De gymsport bestaat 150 jaar
Het jaar 2018 kreeg een feestelijk tintje, want de KNGU bestond
op 15 maart maar liefst 150 jaar. Op verschillende momenten
stonden we stil bij deze mijlpaal. Van beweegfeestjes tot onze
bruisende events Dutch Gymnastics - The Finals en A Touch

Fans

1.000.000

Leden

280.000

Clubbesturen

950

Coaches en trainers

5000

Juryleden

5150

Vrijwilligers

500

Werknemers

75

of Gold. Ook dit jaar bleek weer dat het in de kern draait om
plezier, passie en verbroedering: het fundament van onze
mooie gymsport.

2. Eerste stappen naar de Dutch Gymnastics-community
Lang, héél lang geleden werden de eerste stappen gezet om
de gymsportwereld te professionaliseren. Nu, 150 jaar later,
zijn de eerste concrete stappen gezet op weg naar de Dutch
Gymnastics-community: dé community van gymsportend
Nederland. In dit gymsportnetwerk draait het om fun,
samen en groei.
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3. Sportakkoord

In 2018 is een stuurgroep in het leven geroepen om hier handen

We hebben in 2018 flink ingezet, meegedacht en gewerkt aan

en voeten aan te geven. Tegen het eind van het jaar 2018 is een

het landelijk Sportakkoord tussen VWS, VSG (gemeenten) en de

subsidieaanvraag ingediend om hier de komende jaren extra

sport. In het bijzonder het thema ‘vaardig in bewegen’ gericht

mensen en middelen op in te zetten samen met de KNVB. Een

op de breed motorische ontwikkeling van jonge kinderen.

mooie start voor uitrol binnen en buiten de organisatie in 2019.

In 2019 moet dit op clubniveau zijn beslag krijgen in lokale
sportakkoorden.

5. Projectmatig creëren (PMC)
Anders werken stond in 2018 centraal en is er geïnvesteerd in
het implementeren van de methode projectmatig creëren.
PMC zorgt voor meer samenwerking tussen afdelingen en
biedt concrete tools om gestructureerder en doelmatiger
aan de slag te gaan. Het zorgt ook voor een grote dosis van
betrokkenheid binnen de diverse teams. Hiermee is de eerste
stap gezet naar een slagvaardigere organisatie.

6. KNGU Zomerkampen
Ruim 2600 deelnemers genoten deze zomer van een kampweek
in de Beekbergse bossen. Er werd volop geturnd, gedanst,
gesprongen en gefreerund. Recreatieve activiteiten, zwemmen
en keten in de tent maakten het programma compleet.
Honderden vrijwilligers hebben zich ingezet om alle kids een
topweek te bezorgden. En met succes! Deelnemers en ouders
4. Pedagogische visie

gaven de Zomerkampen maar liefst een 9,1.

Een positieve pedagogische visie is één van de belangrijkste
speerpunten van de KNGU voor de komende jaren. We streven
naar een positieve sportcultuur waarin plezierbeleving voorop
staat. Niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van de
vaak jonge sporters, maar ook om kinderen en jongeren zo
lang mogelijk te behouden voor gymsport. Nu is onprettige
begeleiding of onvoldoende uitdaging vaak nog reden om te
stoppen. Dat zien we graag anders.
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7. Topturners op weg naar de Olympische Spelen
Het EK en het WK brachten onze topsporthelden weer een mooie stap dichterbij de Olympische Spelen in 2020 in
Tokyo. Groot applaus voor alle topturn(st)ers en hun prestaties. En een extra diepe buiging voor de gouden plak
van Sanne Wevers en Epke Zonderland tijdens respectievelijk het EK en het WK.
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wedstrijdloket - waar in 2018 een gedegen plan voor is
neergelegd en dat in 2019 geïmplementeerd wordt - en de
uitgerolde harmonisatie van wedstrijden.

Beleving
Naast de procesmatige kant willen we nog meer aandacht
schenken aan beleving. We zien dat die behoefte leeft onder
gymsporters. Zo brengen we meer diversiteit in aanbod aan,
besteden we aandacht aan opkomende disciplines en geven
we nieuwe invullingen aan bestaande concepten. In 2018
hebben we bijvoorbeeld grote stappen gemaakt met de
urban sport freerunning. Bovenaan de agenda stond hierbij
het tekort aan opgeleide freeruntrainers. Door aanpassingen
te verrichten in de opleiding, is het laagdrempeliger geworden
om deze opleiding te volgen. Ook zijn veel voorbereidende

1.6.2 Sporters & Fans

werkzaamheden verricht om in 2019 met vernieuwd recreatief

Onze gymsport valt of staat met bevlogen en blije sporters.

lesaanbod te komen om zo nog méér beleving in de lessen aan

Waarbij het draait om plezier en samen genieten. Om leren,

te bieden. Tot slot komt de beleving natuurlijk enorm tot uiting

ontwikkelen en groeien. Ieder op z’n eigen manier. De KNGU

tijdens de vele events die we in 2018 organiseerden.

zorgt voor inspiratie met toffe events en gymactiviteiten. Zo
wordt elke gymsporter op een andere manier geprikkeld om te
bewegen. Ons pluizige vriendje nijntje laat de kleintjes kruipen,
stoeien en dansen naar hartenlust. Jongeren dompelen zich

Wereldrecordpoging handstand:
Drachten staat op z’n kop!

onder in de coole relaxte urban wereld van freerunning en
streetdance. Sporters worden uitgedaagd tijdens wedstrijden

Vereniging DGC uit Drachten organiseerde 		

op alle niveaus. En gymsportfans worden op hun wenken

een fantastische recordpoging handstad. Maar

bediend door show en sensatie bij wervelende events. Een

liefst 594 deelnemers stonden ondersteboven. 		

leven lang bewegen is fijn, leuk en nodig. En met onze sport(en)

Het handstandrecord ging nét aan hun neus voorbij,

kan dat. Want de gymsport is van iedereen. Van jong tot oud.

maar de herinnering blijft! “We zouden het zo weer

Van sporter tot fan.

doen”, zei bestuurslid Anneke.

“We gaan het makkelijker én
vooral ook leuker maken!”
Ontwikkelingen: makkelijker en leuker
De twee belangrijkste zaken waar het team Sporters & Fans
mee bezig in 2018 mee bezig is geweest: beleving en gemak.
We werken achter de schermen hard aan het vereenvoudigen
en uniformeren van processen en systemen. Zo maken we
het voor de sporters, vrijwilligers en KNGU-medewerkers
gemakkelijker. Dit wordt ook van ons verlangd in de huidige
maatschappij. Tijd is tenslotte schaars. We zijn met de vele
technologische ontwikkelingen gewend om met één druk op
de knop alles te regelen. Helaas geldt dat nog niet voor alle
processen bij de KNGU. Daar is en wordt hard aan gewerkt.
Voorbeelden hiervan zijn de digitalisering van het
21

Spotlights op projecten
Project

Doel

Resultaten

Uniformeren van

Vereenvoudigen en

- Scenario’s uitgewerkt en afgestemd met de achterban

wedstrijden

harmoniseren van het

- Nieuwe organisatie-overeenkomst en inschrijfgeldenmatrix ontwikkeld

wedstrijdsysteem

en geïmplementeerd

nijntje

Doorontwikkeling tot een

- Brede motorische ontwikkeling groot op de kaart gezet

Beweegdiploma

totaalconcept

- Oudercommunicatie bevorderd
- Organisatie van nijntje inspiratiedagen
- Pilot opgezet in samenwerking met stichting gymsport Leiden
- Erkenning ‘Goed onderbouwd’ verkregen door Kenniscentrum Sport

In the mix

Doorontwikkeling van fun-

- Vernieuwd concept beweegaanhangers geïntroduceerd

activiteiten

- Betere logistieke afspraken met clubs over aanhangers en deze
voorzien van de nieuwe huisstijl
- Visie op recreatief lesaanbod gereed aansluitend op pedagogische visie
- Concept inclusief draaiboek en communicatieplan gerealiseerd voor
Your Stage (werkgroepen in stelling per regio)

Freerunning

Ontwikkelen van
totaalconcept

- Analyse van vraag en aanbod, met als conclusie: gebrek aan trainers
is grootste belemmering voor groei
- Succesvolle pilot georganiseerd in uitwisseling van freerun-trainers
- Nieuwe opleiding freerunnen gerealiseerd

Dutch Gymnastics -

Professionaliseren van dit

- Verbeterde samenwerking intern en met externe partijen

A Touch of Gold

showspektakel

- Succesvol, hoog gewaardeerd evenement georganiseerd
- De inkomsten vielen tegen door wegvallen hoofdsponsor. Daardoor
minder marketingbudget, minder bekendheid en minder bezoekers

Dutch Gymnastics -

Verbinden van top- en

- Verbeterde samenwerking intern en met externe partijen

The Finals

breedtesport en neerzetten

- Record aantal bezoekers én record aantal deelnemers

als hoogtepunt voor sporters

Urban Sports

Verbinden van Urban

Coalition

Sports community met de
georganiseerde sport

- Geïnvesteerd in het leren kennen van en samenwerken met de Urban
Sports community
- Vanuit samenwerking meer waarde als KNGU geleverd om community
lokaal te ondersteunen (organisatiekracht, contacten gemeente,
enzovoorts.)

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid ontwikkelen
om vrijwilligers te helpen, te
motiveren en te waarderen

- Alle vrijwilligersgroepen in beeld gebracht inclusief rollen en
verantwoordelijkheden
- Overeenkomsten en processen zijn opgesteld
- Ontwikkeling vrijwilligersgids (wordt in 2019 gepubliceerd)
- Meer aandacht voor formele en informele waardering van vrijwilligers
(onder andere op de Dag van de Vrijwilliger)

Sportaanbod voor de allerkleinsten

ode aan de sport verpakt in een modern visueel spektakel vol

In 2018 hebben we weer flink ingezet op de ontwikkeling en

entertainment. Van het eerste Olympische turngoud tijdens

uitrol van sportaanbod voor jonge kinderen zoals het nijntje

de Spelen in 1928 in Amsterdam tot de gouden medailles van

Beweegdiploma. Het ledenaantal van 0-5 jarigen steeg van

Epke Zonderland en Sanne Wevers tijdens de laatste twee

11.118 op 1 januari tot 15.921 in december. Dat is een stijging van

Spelen. Grensverleggende momenten die verrassend werden

ruim 43% ten opzichte van januari 2018. Naast de blije kleintjes

gepresenteerd in een unieke show vol wereldsterren en met al

werden ook de ouders en professionals geïnspireerd met

onze Olympische turnhelden. Al met al kijken we terug op een

beweegoefeningen. De ‘Inspiratiedagen voor het Jonge Kind

zeer geslaagd evenementenjaar.

- powered by nijntje’ vormden een grote inspiratiebron voor
coaches, trainers en andere beweegprofessionals.

INSPIRATIEDAGEN VOOR
HET JONGE KIND: “ER
IS BEWUSTWORDING
EN BETROKKENHEID
AANGEWAKKERD BIJ DE
DEELNEMERS!”

We

Rapport-

Het resultaat was …

organiseerden in cijfer
2018 …
Wedstrijden in acht

7,5

disciplines

819 georganiseerde
wedstrijden → 36.766
deelnemende (wedstrijd)
sporters

Zomerkampen

9,1

2600 deelnemers

We hebben talloze deelnemers en bezoekers mogen ontvangen

Dutch Gymnastics

8

5421 deelnemers →

in 2018. Zonder onze vrijwilligers was het niet mogelijk geweest

- The Finals

Succesvolle events

11.000 bezoekers:

om zoveel evenementen en wedstrijden te organiseren.

een record!

The Finals was dit jaar grootser dan ooit. Een record aantal
bezoekers (11.000!) heeft twee dagen lang genoten van

Dutch Gymnastics

topsporters en talenten in onze disciplines. Ook A Touch of

- A Touch of Gold

8,1

14.582 bezoekers

Gold trok weer de nodige fans. Eind december vond in de
Ziggo Dome deze adembenemende middag- en avondshow

Uitgifte van nijntje

7,7

270 keurmerkhouders →

plaats, die de bezoeker onderdompelde in de wereld van dans,

Beweegdiploma’s

(aanbevelings-

9729 Beweegdiploma’s

acrobatiek en gymnastiek. Deze derde editie stond in het teken

score)

van de rijke geschiedenis van 150 jaar gymnastieksport. Een
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Onze vrijwilligers zijn goud waard
Van turnen tot dans en gymnastiek, van springen tot
freerunning: overal hebben we extra handjes nodig. In 2018
waren er, los van alle coaches, trainers, bestuursleden en
andere clubvrijwilligers, 500 vrijwilligers en 5150 juryleden
actief voor de KNGU. Wij zijn trots en dankbaar dat zoveel
mensen zich belangeloos inzetten voor onze gymsport. Op alle
mogelijke momenten door het hele land heen zijn gymsportfans
betrokken bij activiteiten. Of het nu om een wedstrijdleider
gaat, een jurylid of bijvoorbeeld een eventmedewerker.
Samen met al onze vrijwilligers genieten we van bewegen en
enthousiaste kinderen en hebben we met z’n allen veel plezier.

“WAT IK TERUGKRIJG ALS
VRIJWILLIGER? IN ÉÉN WOORD:
ENERGIE!” - CHARLES BEEKES,
ACTIEF BETROKKEN BIJ
DISTRICTSACTIVITEITEN

Tijdens Dutch Gymnastics The Finals werd Peter Weel verrast
met een koninklijke onderscheiding. Hij zet zich al jarenlang in
voor de gymsport en vele events.

Trots op …
1. Een record aantal bezoekers was aanwezig bij The Finals.
Het was één groot feest. Met een beweegplein bommetjevol
met springende kinderen, de aanwezigheid van onze 		
topsporthelden, blije sporters en een goede organisatie kon
dit festijn niet meer stuk. De hoge beoordeling bevestigde dit
nog eens extra.
2. Freerunning-Parkour hebben we omarmd als volwaardige
discipline: een spectaculaire ‘upcoming’ sport voor jongeren.
We zijn in 2018 een samenwerkingsverband aangegaan
met Parkour Freerunning Nederland. Een mooi voorbeeld van
samenwerking vanuit gelijkwaardigheid en toegevoegde
waarde. We hebben met z’n allen hard gewerkt om het 		
aantal trainers te verhogen. Mét succes!
Jacob Pekelsma is voorzitter van de LTC Groepsspringen en

3. Wat zouden wij zijn zonder onze vrijwilligersschare?

werd verblijd met een onderscheiding vanwege zijn jarenlange

We hebben het voor elkaar gekregen om samen

belangeloze bijdrage aan de KNGU.

met onze vrijwilligers zo’n 800 wedstrijden te
organiseren. Het was een behoorlijke

Onderscheidingen door het gehele land

uitdaging om al die kinderen in

Vrijwilligers die zich al jaren met hart en ziel inzetten verdienen

maar liefst acht disciplines te laten

om in het zonnetje te worden gezet. Een onderscheiding is

deelnemen aan wedstrijden

een welverdiende kroon op hun werk. Dit jaar werden talloze

op landelijk-, regionaal- en

jubilarissen toegejuicht en ontving een aantal vrijwilligers een

districtsniveau. Maar het is gelukt!

bijzondere onderscheiding. De teller van lintjes stond aan het

Een knappe prestatie, waar

einde van het jaar op: 18x goud, 3x zilver, 5x brons, 2x ereteken

we zeker trots op zijn.

in het zilver en 1x erelid.
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Uitdaging
Recreatief sport- en lesaanbod is en
blijft ons aandachtsgebied. We willen
méér recreatieve activiteiten en
evenementen organiseren. Er
gebeurt natuurlijk al veel in het
land. Graag willen we dit nog
groter en leuker maken voor
een breed publiek. Ook
willen we verenigingen
inspireren om daarmee
zelf aan de slag te
gaan. Zodat ze hun
recreatieve sporters
beter kunnen
faciliteren. Dit vergt
ontwikkeling en
aandacht. Veel
tijd gaat op in de
dagelijkse gang
van zaken om
wedstrijden te laten
doordraaien. Dat is
óók belangrijk. Maar
we moeten verder
kijken. Inspelen op
de maatschappelijke
ontwikkelingen
binnen de sport.
Digitalisering maakt
hier onderdeel vanuit.
Acht disciplines met eigen
spelregels digitaliseren is
een forse kluif. Toch moeten
we dit doorzetten en zaken
vereenvoudigen. Zodat we
bezig kunnen zijn met wat er écht
toedoet: sporters laten genieten van
onze mooie sport.
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1.6.3 Trainers, coaches en juryleden

Zo krijgen onderwerpen als een pedagogisch visie, sportplezier

Een goede coach/trainer is een inspirator. Een

en cognitieve ontwikkeling meer aandacht. Uitermate

verbinder. Een leraar. De coach/trainer motiveert

belangrijk, want we willen met z’n allen maar één ding: veilig,

en zorgt voor een positieve sfeer voor, na en tijdens

positief, plezierig en op een gezonde manier sporten. Tijdens de

de lessen. Geeft een aai over de bol en traint op

drie regionale bijscholingsevenementen The Coach, die we ook

sterke punten, waardoor het zelfvertrouwen groeit.

organiseerden, draaide het juist om de sportspecifieke inhoud.

Een jurylid heeft passie voor de gymsport en een
sterk clubgevoel. Is kritisch doch positief en sportief

De belangrijkste ontwikkelingen in onze reguliere opleidingen

en snapt dat winnen en verliezen hand in hand

op een rijtje:

gaan. Deze steunpilaren verdienen méér dan ooit
waardering van sporters, ouders, clubgenoten en

1. Voor de opleiding Freerunning-Parkour hebben we in breder

het bestuur. En natuurlijk van de KNGU. Een staande

verband gezocht en invulling gegeven aan een nieuwe

ovatie voor alle trainers, coaches en juryleden in

samenwerking met een externe partij voor de door-

het land, die dag in dag uit bevlogen laten zien hoe

ontwikkeling en het opleidingsaanbod.

mooi onze sport is.
2. Voor de opleiding ‘Het Jonge Kind’ is gezocht naar

“COACHES, TRAINERS EN
JURYLEDEN VORMEN HET
KAPITAAL VAN DE CLUB.
ZIJ ZORGEN VOOR PLEZIER,
GROEI EN CONTINUÏTEIT.”

verbinding met het aanbod nijntje in de vorm van een
aansluitende leerlijn. Deze opleiding is ondertussen twee
keer als pilot aangeboden. Helaas zonder doorgang
vanwege onvoldoende aanmelding. De opleiding is opnieuw
bekeken en wordt in een vernieuwd, verkort opleidingstraject
in 2019 op twee plaatsen aangeboden.

Ontwikkelingen: goed werkgeverschap en loopbaanperspectief

3. De opleiding Springen is doorontwikkeld door het aanbieden

Wij koesteren onze trainers en coaches. Zij zijn simpelweg

van digitaal leermateriaal. De opleiding kent veel belang-

onmisbaar voor onze sport. Zowel nu als in de toekomst. Om

stelling en heeft in 2017/2018 als proefproject plaats-

hen te binden en te boeien is scholing erg belangrijk. Met ons

gevonden. Roulerend over diverse locaties in het land

bijscholingsevenement The Coach organiseren we op landelijk

volgden 26 cursisten deze pilotopleiding.

en regionaal niveau bijscholingsdagen. In 2018 zijn we voor de
landelijke dag overgestapt naar een sportgenerieke
inhoud in plaats van sportspecifiek.
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4. In 2018 hebben we meer inzicht verkregen in wat
wel/niet goed gaat met betrekking tot het opleiden
en kwalificeren van juryleden en of zij na kwalificatie
goed inzetbaar zijn in het werkveld. Dit ter voorbereiding op de komende twee jaar, waarin 		
‘juryopleidingen 2.0’ centraal staan met aandacht
voor zowel de inhoud als de wijze van opleiden.
Daarnaast zullen we in 2019 een onderzoek uitvoeren
in relatie tot inzet en behoud van juryleden.

Spotlights op projecten
Project

Doel

Resultaten

Kwaliteit huidige juryopleidingen en

Inzicht krijgen in de (kwaliteit van) totale

- Gesprekken met experts leverden

bijscholingen

loopbaan van juryleden van werving,

aanbevelingen op voor opzet en

opleiding tot belonen, bedanken en

inrichting juryopleidingen 2.0

afscheid nemen

- Programmaeisen toekomstige digitale
leeromgeving
- De digitale opstapmodule voor Turnen
Dames is aangepast/bijgesteld, nadat
deze geëvalueerd is

Extern bijscholingsaanbod

Deelname aan extern bijscholingsaanbod - Ruim 30 externe bijscholingen zijn
stimuleren om kennis en vaardigheden

georganiseerd (onder andere NL-

van trainers en coaches verder te

Coach, Academie voor Sportkader en

ontwikkelen, o.a. door externe aanbieders

vanuit ondernemers in de Gymsport) en

te verbinden aan de KNGU

aangeboden via de KNGU Campus

Loopbaanperspectief van trainers en

Ondersteunen van een groep

- Organisatie van een structureel overleg

coaches

ondernemende trainers en coaches in de

met twaalf ondernemende trainers in

gymsport om zo de impact te vergroten

de gymsport, waar kennis en ervaring is

van deze groep.

uitgewisseld
- Deze trainers zijn als inspiratiebronnen
ingezet op KNGU-evenementen en
hun ervaringen zijn gedeeld via overige
communicatiekanalen van de KNGU
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“ELKE OEFENING DIE IK BEOORDEEL ZIE IK ALS EEN PUZZEL DIE
OPGELOST MOET WORDEN. NATIONAAL HEB IK VRIENDEN
GEVONDEN IN DE TURNWERELD. HET JUREREN IN HET BUITENLAND
EN DAARMEE DE CONTACTEN IN HET BUITENLAND ZIJN EEN
VERRIJKING OP MIJN LEVEN!”
VINCENT REIMERING
Internationaal jurylid turnen [Bron: Sportplezier.nl]

Succesvol in opleidingsland
We organiseerden in 2018 …

Het resultaat was …

Opleidingen en bijscholingen voor juryleden

1257 opgeleide en/of bijgeschoolde juryleden → verdeeld over
8 disciplines en 19 opleidingsniveaus

Opleidingen en bijscholingen voor technisch kader

Opgeleid technisch kader:

Niveau 1: 517
Niveau 2: 772
Niveau 3: 388
Niveau 4: 12
Bijgeschoold kader: 1355

Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)

42 gediplomeerden

Praktijkbegeleiders

388 (Niveau 3)

Scholingsbijeenkomsten The Coach

•
•

Landelijk overstijgend sportcongres → 200 deelnemers
Drie regionale sportspecifieke bijscholingsdagen → 500 		
deelnemers

Inspiratiedagen Het jonge Kind ‘powered by nijntje’ (als

222 deelnemers

onderdeel van de Week van het Sportplezier)
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Deelnemers waarderen The Coach gemiddeld met een 7,7
“POSITIEVE INSTEEK”
“LEUK AL DIE VERSCHILLENDE DISCIPLINES BIJ ELKAAR OM SAMEN
VERDER TE LEREN”
“VEEL VARIATIE EN ZEER INFORMATIEF”

“GOEDE SPREKERS”
“IDEAAL: MEERDERE SCHOLINGEN OP ÉÉN DAG”
“FIJNE LOCATIE EN BEVLOGEN DOCENTEN”

Trots op ...
1. De vernieuwde opzet van The Coach werd goed ontvangen.
Maar liefst 700 mensen namen deel aan The Coachactiviteiten, waarbij het draait om kwaliteit, ontwikkeling en
waardering. Van interessante vraagstukken op zowel topals breedtesportniveau tot tips en tops uit het veld.
2. De herziening van de opleiding Springen is goed ontvangen.
Door de flexibele trainingslocatie (verspreid over het gehele
land) en het digitaliserende karakter is het leermateriaal voor
iedereen toegankelijk.
3. Samen met een groep enthousiaste ondernemende
trainers, die zich verbonden voelen met de gymsport en
de KNGU, hebben we best practices van hen gedeeld
binnen de community. Om te laten zien dat het werken aan

‘WE WILLEN CLUBBESTUURDERS
MET ELKAAR VERBINDEN EN HEN
ONTZORGEN BIJ THEMA’S DIE
SPELEN BINNEN HUN CLUB.”

een loopbaanperspectief vruchten afwerpt.

1.6.4 Clubbestuurders
Besturen is vooruitzien. Besturen is beslissen. Besturen is
mensenwerk. Besturen is ook af en toe best een uitdaging.
Zeker in deze tijd, waarin individualisering toe lijkt te nemen
en sportdeelname in andere vormen z’n weg vindt. Gelukkig
zijn er nog altijd bevlogen clubbestuurders die plezier beleven
en fier aan het roer van hun gymclub staan. Die gezamenlijk
de club in juiste banen leiden, leden inspireren en motiveren.
De clubbestuurder wordt ook wel de kapitein op het schip
genoemd. De drijvende kracht achter een succesvolle gymclub.
Die een stevig fundament legt voor een veilige, plezierige en
positieve sportomgeving.

Ontwikkelingen: samenwerking, verbinding en communicatie
Uitdaging

Clubbestuurders ontzorgen en ondersteunen in hun

Het kadertekort is een lastig maatschappelijk verschijnsel,

werkzaamheden. Daar draaide het in 2018 om. Dat hebben

waar we blijvend aandacht voor moeten hebben. Het grootste

we op verschillende manier gedaan. Door partijen aan ons

vraagstuk is dan ook hoe we clubs maximaal kunnen faciliteren

te binden die van belang zijn voor alle clubs. Zo kunnen

als het gaat om het opleiden, binden en boeien van trainers,

clubs bijvoorbeeld voor juridische ondersteuning terecht bij

coaches, juryleden en assistenten voor alle disciplines. Dit doen

Das, voor salarisadministratie of payrolling bij het Netwerk

we door onze huidige opleidingsstructuur te heroverwegen en

in de Sport en Sportkader Nederland en voor het

opleidingen en bijscholingen te updaten. Het gaat hierbij onder

genereren van extra inkomsten bij sponsorvisie en

meer om maatwerk, digitalisering van de lesstof, het aanbieden

de Grote Clubactie. Als vervanging voor Univé

van tools rondom pedagogisch verantwoord lesgeven en

verzekeringen vonden we in Meijers Assurantiën

cursisten de kans geven om dichtbij huis zichzelf verder te

een betrouwbare partner, die hard heeft gewerkt

bekwamen. Als KNGU maken wij ons daarnaast hard voor goed

aan het overnemen van het verzekeringspakket.

werkgeverschap. Dit geldt voor zowel trainers en coaches die

Hierdoor konden we de dekking op de ongevallen- en

in dienst zijn van de club, een vrijwilligersvergoeding ontvangen

aansprakelijkheidsverzekering voor onze leden alsook

of als zelfstandige werkzaam zijn. Door clubbestuurders te

de bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor onze

informeren, inspireren en ondersteunen, creëren we een betere

clubbesturen garanderen.

positie voor onze trainers en coaches.
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Deelnemers waarderen The
Connection gemiddeld met een 7,7

AVG-compliant
In 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens verder
aangescherpt. Dit heeft grote gevolgen voor onze sport en

“INTERACTIEVE AVOND EN
INFORMEEL KARAKTER"

alle gymclubs. Vooral omdat wij qua ledenopbouw een echte
jeugdsportbond zijn. Om clubs bij de implementatie van
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te
ondersteunen heeft de KNGU - via NOC*NSF - een collectieve
kortingsregeling getroffen bij de Stichting AVG. Zo konden clubs
gebruikmaken van een online tool om de AVG-regels binnen

“KLEINSCHALIGHEID WAARDOOR
JE WORDT UITGEDAAGD JE STEM
TE LATEN HOREN”

hun clubomgeving goed door te voeren. Daarnaast stelde de
KNGU de aangesloten clubs de inlog voor deze tool gratis ter
beschikking. Dit, in combinatie met de verschillende publicaties
over dit onderwerp, zorgde ervoor dat veel clubs goed op weg

“NABIJHEID, JE HOEFT NIET MEER
HET HALVE LAND DOOR OM
ERBIJ TE ZIJN”

zijn om ‘AVG-compliant’ te worden.

“CONTACT MET CLUBS IN DE
BUURT OM IDEEËN EN ERVARINGEN
UIT TE WISSELEN”

Verbeterslag communicatie
Ook verbeterden we onze communicatie richting bestuurders.
Zo hebben we de nieuwsbrief opnieuw vormgegeven en meer

“EXPERTS UIT HET VAKGEBIED
BODEN TOEGEVOEGDE WAARDE”

afgestemd op de behoefte en vraag vanuit bestuurdersland.
Daarnaast hebben we het bestuurderscongres op geheel
nieuwe wijze aangeboden. Van één jaarlijks congres naar vijf

“VEEL MEDEWERKERS VAN DE
KNGU AANWEZIG”

regionale bijeenkomsten onder het label ‘The Connection’. De
inhoud van het magazine, de nieuwsbrief en de bijeenkomsten
sluiten nu beter op elkaar aan. Clubs krijgen alle ruimte om
aan het woord te zijn en good practices te delen met andere
clubs. Het gaat erom dat ze met en van elkaar leren en hun
opgedane kennis direct kunnen toepassen binnen de context
van hun eigen club.

Spotlights op projecten
Project

Doel

Resultaten

Kennisuitwisseling

Faciliteren van kennisuitwisseling

- 5 lokale bestuurdersbijeenkomsten The Connection georganiseerd

clubbestuurders

en daarmee clubbesturen helpen

- 170 bestuurders waren aanwezig op 1 van de 5 avonden van

bij de uitvoering van hun taak

Accommodatie

Inzicht krijgen in de huidige

onderzoek

dienstverlening en mogelijke
werkzaamheden bijstellen

The Connection in het land

- Zes interviews afgenomen met clubs die een accommodatie
hebben gerealiseerd
- Enquête uitgevoerd onder alle clubs met gymsportaccommodaties
- Inzicht gekregen in de positieve effecten van accommodatiebeleid
en ondersteuningsactiviteiten zijn hierop aangepast
- Organisatie-expertsessie ten behoeve van vertaalslag onderzoek
naar aanpassingen beleid 2019 en daaropvolgende jaren

Ledenadministratie

Clubs meer mogelijkheden

De eerste stap is gezet om andere systemen toe te laten tot de

bieden voor ICT-gestuurd

KNGU-omgeving

clubmanagement

Onderzoek accommodatiebeleid
Een effectief accommodatiebeleid bij clubs levert een

We regelden in 2018 … Het resultaat was …

belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de gymsport. De
kwaliteit van het sportaanbod verbetert en bij veel clubs is er

Verzekering voor

545 clubs sloten een bestuurs-

sprake van ledentoename. Genoeg aanleiding voor de KNGU

bestuursaansprakelijkheid

aansprakelijkheidsverzekering

om gericht onderzoek te doen om a.) het accommodatiebeleid

af

voor de toekomst te bepalen en b.) te kijken welke rol de KNGU

Juridische adviesdesk in

Clubs zijn geïnformeerd over

kan spelen bij de ontwikkeling van gymsportcentra in het land.

samenwerking met DAS

juridische vraagstukken
en gekoppeld aan onze

Enkele opvallende effecten op clubniveau volgens het

partner DAS voor juridische

onderzoek:

ondersteuning

•
•
•

•

50% van de clubs maakt met het verkrijgen van een eigen

Begeleiding en

Serviceteam en

gymsportcentrum een significante groei door;

organisatie van

accountmanagers hebben

bij 72% van de clubs is het aantal sporturen per sporter 		

lidmaatschapsaanvragen

alle aanvragen voor het

enorm toegenomen na de komst van een gymsportcentrum;

KNGU-lidmaatschap

ruim 77% van de clubs vindt dat de ontwikkeling van 		

voorzien van informatie

een accommodatie (en de exploitatie) een veel grotere 		

en bij toetreding alle

verantwoordelijkheid vraagt van het bestuur;

randvoorwaarden geregeld

ruim 70% geeft aan dat de rol van de gemeente van 		

Facilitering van

Serviceteam heeft alle

doorslaggevende aard is voor de realisatie van het project.

onderscheidingsaanvragen

onderscheidingsaanvragen
(clubs en individuele leden) ter

In 2018 ondersteunden we clubs op verschillende facetten

hand genomen en bij akkoord

van toekomstbestendig accommodatiebeleid. Zoals

gefaciliteerd met betreffende

adviseren en op gang helpen bij bijvoorbeeld openingen,

onderscheiding

lopende accommodatieaanvragen, huurovereenkomsten,

Bestuurlijke ontwikkeling

In samenwerking met

materiaalkeuringen en aansprakelijkheidsverzekeringen.

clubs door inzet

NOC*NSF, Academie voor

Daarnaast bouwden we een netwerk van deskundigheid op

en promotie van

Sportkader, scholingen onder

met succesvolle clubs in accommodatieprojecten, Stichting

opleidingsactiviteiten door

de aandacht gebracht bij

Waarborgfonds Sport, directeuren van gemeentelijke

externe organisaties

bestuurders door diverse
communicatie-uitingen

sportbedrijven en ambtenaren van sport en recreatie. Tijdens
de The Connection-bijeenkomsten, het programma voor

Regeling muziekgebruik

De KNGU heeft ook

bestuurlijke ondersteuning, besteedden we veel aandacht

muziek voor clubs

voor 2018 voor al haar

aan het thema accommodatiebeleid en faciliteerden we

aangesloten clubs (zonder

kennisuitwisseling. Ook verzorgden we diverse publicaties op dit

winstoogmerk) de regeling

vlak in elke uitgave van Gymsport, op de website Gymsport.nl,

voor muziekgebruik met Buma

in nieuwsbrieven en andere media.

Stemra en Sena getroffen
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Deelname landelijke clubactiviteiten

Uitdaging



Week van het Sportplezier → 222 deelnemers

De ledenadministratie heeft een grotere fasering nodig dan

bij drie nijntje inspiratiedagen

beoogd. De reden is de complexiteit en omvang van het

AH Sportactie → 221 KNGU-clubs

project. Zeker in combinatie met de totale ICT-structuur van

Nationale Sportweek → twee weken lang 		

clubs en KNGU. Wij streven naar het aanbieden van een tool,

diverse activiteiten in 380 gemeenten

waarin niet alleen de ledenadministratie, maar ook andere

Grote Clubactie → 568 KNGU-clubs:

onderdelen van de ICT-infrastructuur van clubs worden

opbrengst € 1.562.892,--

aangeboden. Zoals de mogelijkheid voor het aanbieden

		



		


		

van een mobiele app voor leden of het bouwen van een
clubwebsite. Ervaringen van andere sportbonden worden hierin

Trots op …

meegenomen, aangezien het hier gaat om een sportbond-

1. We organiseerden de bestuurdersbijeenkomsten The 		

brede uitdaging.

Connection voor het eerst in alle districten. Dichtbij de clubs
hebben we informatie en praktijklessen opgehaald en ruimte
geboden voor best practices en verbinding. Maar liefst 170
bestuurders kwamen bij elkaar: een geweldige opkomst voor
deze vernieuwde manier van ontmoeten. Op vijf aan-		
sprekende locaties gingen bestuurders met elkaar in 		
gesprek samen met de KNGU en vak-experts. Onze rol als
verbindend aanjager was krachtig. We zagen wat het deed:
van de chemie tussen de deelnemers tot het tastbare effect
van leermomenten van de ene club voor de andere. Missie
geslaagd!
2. In 2018 hebben we voor het eerst de kansen van de Grote
Clubactie uitgebreid geëtaleerd in het land. In Gymsport.nl
deden drie succesvolle clubs hun verhaal uit de doeken, hoe
zij op creatieve wijze via deze actie veel geld ophaalden
voor hun club. Dit heeft veel clubs extra gestimuleerd hun
beste beentje voor te zetten. Maar liefst 568 verenigingen
namen deel aan de Grote Clubactie. In totaal is er
€ 1.250.314,-- opgehaald voor de Gymsport met een 		
gemiddelde opbrengst van € 2.197,-- per club. De gymsport

“MOOI DAT WE IN 2018
MET Z’N ALLEN WEER EEN STAP
DICHTERBIJ DE OLYMPISCHE
SPELEN ZIJN GEKOMEN.”

eindigde als tweede op de ranglijst van sporten die het 		
meest opgehaald hebben.
3. Frequentere communicatie over thema’s die er écht toe

1.6.5 Talenten en topsporters
Turnen staat voor lef, expressie en grenzen verleggen. De kick

doen op het gebied van bestuurlijke ondersteuning sloeg

die het geeft als je een nieuw onderdeel onder de knie

aan. De maandelijkse nieuwsbrief met een update over 		

hebt en als je iets kunt wat je gister nog niet kon.

ontwikkelingen in de markt en tips en trucs scoort hoog als

Dat geeft zelfvertrouwen en kracht. Je kunt

het gaat om leesbaarheid en inhoud. Dat blijkt ook uit de

meer dan je denkt. Topsporters weten

hoge openingsratio van de nieuwsbrief (rond de 60%) en het

dat als geen ander. Voor de volle 100%

aantal abonnees (rond de 1350).

ergens voor gaan, doorzetten, continu
verbeteren, doelen stellen, leren

“DE GROTE CLUBACTIE HEEFT
LATEN ZIEN WAT HET EEN CLUB
FINANCIEEL KAN BRENGEN BIJ
HET ZOEKEN NAAR NIEUWE
GELDSTROMEN.”

omgaan met tegenslagen. Elke
keer zoeken ze hun grenzen op en
dagen ze zichzelf uit om het hoogst
haalbare podium te halen. Ze gaan
voor goud. Elke dag opnieuw.
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Ontwikkelingen

Teambuilding

We organiseren en ontwikkelen topsportprogramma’s

Waar in 2017 de KNGU het nog grotendeels moest stellen zonder

voor dames en heren in turnen en trampolinespringen. Het

technisch directeur, was het topsportteam in 2018 compleet met

doel is optimaal presteren in een optimaal excellerend

de aanstelling van technisch directeur Mark Meijer. In 2018 stond

topsport klimaat. Hier gaat een heel proces aan vooraf van

teambuilding centraal: bouwen aan een solide team samen

talentherkenning tot talentontwikkeling en activiteiten zoals

met de bondscoaches Gerben Wiersma en Bram van Bokhoven

districtstrainingen. De jonge talentvolle jeugd is een hele grote

Ook intensiveerden we de samenwerking met de verschillende

doelgroep. De uithangborden zijn de topselectieleden. Op de

externe partijen (zoals NOC*NSF en de verschillende

achtergrond wordt hier hard aan gewerkt. Bijvoorbeeld bij de

topsportcentra). We zijn met elkaar in staat geweest om vanuit

KNGU-trainingscentra, waar de talenttrainingen voor clubs

die samenwerking weer hele mooie resultaten te behalen.

in de regio plaatsvinden. Het doel daar is tweeledig: aan de
ene kant talenten herkennen en aan de andere kant jonge

Trampolinespringen

turn(st)ers en hun coaches ervaringen op te laten doen in onze

Op basis van een uitgebreid onderzoek (onder meer een

topsportinfrastructuur.

enquête, gesprekken met deskundigen, data-analyse en
wedstrijdresultaten) kwam naar voren dat de investering

Een willekeurige greep uit het afgelopen jaar:

in trampolinespringen onvoldoende impact zou hebben in

Historisch teamresultaat van de TeamNL-mannen op het

2019/2020. De eind-conclusie is dat we trampolinespringen niet

WK in Doha.

langer financieren als topsportdiscipline.

Teleurstellend resultaat van het mannenteam én goede 		
prestaties van ons vrouwenteam tijdens het EK in Glasgow.

Gave ‘grootse’ medailles voor het damesteam en individueel
Epke Zonderland en Sanne Wevers.

Aanwezigheid van topsporters bij onder andere 		
zomerkampen, beweegfeestjes bij clubs en A Touch of Gold.

Permanent verbetertraject over de wijze waarop wij onze

Stap dichterbij Olympische Spelen
We hebben meters gemaakt. Zowel in de begeleiding van de
topsporters alsook in de coördinatie en facilitering van jonge
talenten in de diverse districten. Mooi dat we in 2018 met
z’n allen weer een stap dichterbij de Olympische Spelen zijn
gekomen. Er werden topturn(st)ers toegevoegd aan de selectie

talenten in de toekomst, binnen een vernieuwde topsport

en we namen afscheid van enkele topsporters. Hulde aan alle

infrastructuur, nog optimaler laten excelleren in hun sportieve

topsporters, die zich dagelijks inzetten om hun

en maatschappelijke carrière.

Olympische droom te verwezenlijken.

Record brekende social media-resultaten als inspiratiebron
voor onze fans.
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The Thialf Summer Challenge

Rolmodel

Ter voorbereiding op het EK turnen dames en heren vond in de

De topsporters zijn een rolmodel voor de

zomer de The Thialf Summer Challenge plaats. Een maand lang

hele gymwereld. Het draait niet alleen om

stond het Thialf in het teken van topturnen. Van kwalificaties,

prestaties. Ze vormen ook een ware

interlandwedstrijden, podiumtrainingen tot open trainingen.

inspiratiebron voor anderen. Daarom worden

Het podium werd opengesteld voor fans en betrokkenen, die

ze veelvuldig uitgenodigd bij evenementen

konden genieten van de verrichtingen van al onze turnhelden.

om hun fans te zien, te spreken en te betoveren

Een mooi samenwerkingsverband tussen het Thialf, Sportstad

met hun kunsten. Zo waren de topsporters in

Heerenveen, Topsport Noord en de KNGU.

2018 aanwezig bij de Zomerkampen, diverse 		
beweegfeestjes rondom het 150-jarig jubileum
en het slotspektakel A Touch of Gold.
En natuurlijk niet te vergeten het jaarlijkse 		
evenement The Finals: hét evenement waar
echt alles en iedereen samenkomt. 		
Alle elementen van de gymsport passeren de 		
revue: van opleidingen, wedstrijden, resultaten,
tot vrijwilliger, topsporters en inspiratie. Daar 		
komt de ware essentie en de grote kracht van
de gymsport om de hoek kijken: verbroedering
en verbinding.

Spotlights op projecten
Project

Doel

Resultaten

Gymsportprestaties en topsporters beter

EK’s en WK’s zijn online beter te volgen

- Social media is actief ingezet en pers

bekendmaken bij een groot publiek

proactief benaderd
- Op het EK circa 175.000 bereikte fans
- Nederlandse turnfans konden
wedstrijden live volgen via de in 2018
geïmplementeerde Liveticker
- Op het WK circa 196.000 bereikte fans
- Lancering online platform ‘The Force
is Grace’

Sportieve carrière topsporters op

Afscheidsprotocol ontwikkelen

Een afscheidsprotocol ontwikkeld,

gepaste wijze afsluiten

Einddoel: vanuit een goed gevoel

waarbij we vanuit de individuele

stoppen en (indien mogelijk) de sporter

behoeftes van de sporter kijken naar de

behouden voor de gymsport

beste manier van afscheid nemen
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Online platform The Force is Grace

The Force Is Grace in Tokyo overtreffen. In 2018 lanceerden we

Elegantie, uitstraling en teamspirit als belangrijkste kracht.

daarom de website The Force is Grace. Via dit inspirerende

Het is een simpele omschrijving van ‘The Force is Grace’: de

online platform volgen we de avonturen van het Nederlandse

naam die de Nederlandse damesturnploeg op weg naar Tokyo

dames topturnteam op weg richting de Olympische Spelen. Ze

2020 draagt. De turnsters bundelen de krachten richting de

delen hun ervaringen en verhalen via bijzondere blogs, vlogs

Olympische Spelen in Japan. De komende jaren staat daarmee

en social media updates. We leren de mens achter de turnster

in het teken van het teamresultaat. Tijdens de Olympische

kennen. Ze delen niet alleen successen, maar vertellen ook als

Spelen van 2016 behaalden de Nederlandse turnsters al een

het even wat minder gaat. Want ook dat hoort bij het leven

historische zevende plaats in de landenfinale. Die klassering wil

van een topsporter!

Prestaties op een rijtje

we trots zijn op alle sportdeelnemers en we hierbij onze grote

We lichten hieronder alleen de resultaten van de disciplines met

waardering uitspreken voor alle resultaten, óók in de andere

een topsportprogramma eruit. Dat neemt niet weg dat

disciplines.

We presteerden in 2018 … Discipline

Het resultaat was …

EK Heren

Teamdoelstelling niet behaald. Individuele resultaten: zilver op rek Epke

Turnen

Zonderland
EK Dames

Turnen

3e met het team, goud op balk voor Sanne Wevers, 4e op vloer Céline
van Gerner, 5e op sprong Tisha Volleman

EK Junioren dames

Turnen

10e met het team, meerkamp finale (21e) Sara van Disseldorp, 8e op
brug ongelijk Astrid de Zeeuw, 7e op vloer Sara van Disseldorp

EK Junioren mannen

Turnen

22e met het team

WK Heren

Turnen

De eerste teamfinale in de historie en uiteindelijk 8e in de teamfinale,
geplaatst voor WK 2019 en Epke Zonderland wereldkampioen op rekstok

WK Dames

Turnen

10e met het team, geplaatst voor WK 2019

World Cup Heren

Turnen

Baku: 6e op vloer Bram Verhofstad, 7e op ringen Casimir Schmidt, goud
op rek Epke Zonderland
Stuttgart: 7e AA Frank Rijken
Koper: 8e op vloer Bart Deurloo, 4e op rek Epke Zonderland
Cottbus: zilver op vloer Casimir Schmidt, goud op rek Epke Zonderland

World Cup Dames

Turnen

Koper: 2e op Brug, 1e op Balk Celine van Gerner
Birmingham: 7e AA Vera van Pol
Stuttgart: 6e AA Tisha Volleman

EK senioren dames

Trampolinespringen

6e met het team, 7e individueel Romee Pol, 7e synchroon Romee Pol en
Romana Schuring

InEK
2018
lanceerden
The Force is Grace.
junioren
dameswe daarom de website
Trampolinespringen
9e met het team, 8e synchroon Caitlin van den Heuvel en Sophie Stroes
het
Theheren
Force Is Grace in TokyoTrampolinespringen
overtreffen. Via het team
EK team
senioren
Geen deelname
EK junioren heren

Trampolinespringen

8e met het team, brons synchroon Michael Abrahams en Luuk Swinkels

WK dames

Trampolinespringen

13e synchroon Niamh Slattery en Romee Pol

Blinkende medailles
EK → Zilver voor Epke Zonderland (rekstok)
EK → Goud voor Sanne Wevers (balk)
EK → Brons voor het damesteam:
Celine van Gerner, Vera van Pol,
Naomi Visser, Tisha Volleman en Sanne Wevers

WK → Goud voor Epke Zonderland
(rekstok)

Trots op ...
1. Bij het opzetten van een trainingsprogramma
komt veel kijken. Van begeleiding, voedingsadvies,
prestatiegedragdeskundige tot fysio en sportartsen. De

Uitdaging

onderlinge samenwerking met de topturn(st)ers is groot.

Prioriteit nummer 1 voor 2019 is kwalificeren voor de Olympische

De inzet, drive en de betrokkenheid van elk teamlid zorgt

Spelen 2020 in Tokyo! Deze kwalificatie vindt plaats tijdens het

voor saamhorigheid, plezier en succes.

WK in Stuttgart in oktober 2019. De uitdaging is en blijft altijd

2. De prestaties op het WK hebben geleid tot vertrouwen

om binnen het topturnen op het juiste moment een optimale

richting de eerste stap naar kwalificatie van de Olympische

topprestatie neer te zetten. Daarom is het aan ons om iedereen

Spelen. Het heren turnteam heeft zich voor het eerst in de

gezond en gemotiveerd te houden, de balans tussen presteren

historie weten te plaatsen voor de teamfinale. Een

en inspireren goed te bewaken en de omstandigheden voor

fantastisch resultaat!

onze toppers (sporters en coaches) optimaal in te regelen.

3. Wij zijn natuurlijk trots op alle turn(ster)ers. Als we toch een
paar individuele successen eruit lichten, zijn we extra trots op
Epke Zonderland met zijn zilveren medaille op het EK én
goud op het WK. Sanne Wevers zette een wereldprestatie
neer door haar gouden EK-medaille.

37

1.6.6 Ontwikkeling van de organisatie

Helaas hadden we in 2018 ook een hoog ziekteverzuim (met
bijbehorende vervangingskosten). Voor een groot deel niet

1.6.6.1 KNGU-breed

werk-gerelateerd. In 2019 wordt gewerkt aan verzuimbeleid, of

In 2018 is de nieuwe organisatiestructuur verder

liever gezegd werkplezierbeleid om werk-gerelateerd verzuim

geoptimaliseerd en geëvalueerd. In samenspraak met de OR is

te voorkomen. Ook volgt een medewerkersonderzoek naar

de evaluatie afgerond. De conclusie is dat geen fundamentele

duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. De werkdruk binnen

wijzigingen in de organisatiestructuur nodig zijn. Dat betekent

de organisatie wordt als hoog ervaren. Op basis van het

niet dat we achterover leunen. We willen naar een wendbare

onderzoek kunnen gerichte interventies worden gedaan,

organisatie, waarin de formatie de inhoud en het financieel

zowel door de medewerker zelf als de werkgever. Tot slot is

kader volgt. Dus waar ook na 2018 niets in beton is gegoten.

fors ingezet op de professionalisering van management en

We willen voortdurend (kunnen) bijstellen zonder vast te zitten

medewerkers door middel van scholing, intervisie en coaching.

in onze structuur of steeds van koers te moeten wijzigen. Met

De sfeer binnen de organisatie is positief.

de start van het strategisch personeels- en opleidingsbeleid
zetten we in op een (flexibel en vast) personeelsbestand. De

Veilig Sport Klimaat/Meldingen grensoverschrijdend gedrag

impact van veranderingen wordt hierdoor zoveel mogelijk

In 2018 is er aandacht geweest voor de verdere

beperkt met oog voor mens én organisatie.

implementatie en communicatie over de functie van
Vertrouwenscontactpersoon (VCP’er). Ook zijn de
ontwikkelingen bij NOS*NSF naar aanleiding van het onderzoek
van Commissie De Vries nauwgezet gevolgd. In 2018 is het
proces voor VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verder ingericht
en gecommuniceerd,

Bij de KNGU zijn in 2018 41 eerste contacten binnengekomen bij
de VCP’er (in 2017 waren dit 30 en in 2016 27 eerste contacten):

• 10 waren op het gebied van seksuele intimidatie
(3 oude zaken)

• 19 op het gebied van ander grensoverschrijdend gedrag
• 12 contacten gingen over vragen die opheldering vroegen
(over beleid, reglementen of meningsverschillen)
Hiervan zijn:

• 16 van de 41 meldingen van slachtoffers/sporters tot en 		
met 15 jaar
Processen rond IT, Finance & Control, HR en Strategie,
Beleid & Innovatie zijn verder gestandaardiseerd en

• 2 van de 41 meldingen hebben geresulteerd tot een 		
onderzoek bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR)

geautomatiseerd. De methode PMC (‘projectmatig creëren’) is
ingevoerd inclusief toolbox en intervisie voor projectleiders en

Via NOC*NSF zijn in 2018 17 meldingen betreffende de gymsport

opdrachtgevers. Het vraaggericht werken is steviger ingebed

binnengekomen. De meeste meldingen waren telefonische

in de strategische cyclus. Om er daarnaast voor te zorgen dat

adviesgesprekken. Eén keer is een slachtoffer begeleid en vijf

de relatie met de clubs en klantgroepen beter wordt, is een

keer een beschuldigde.

versterkingstraject voor accountmanagement gestart. Een
extern deskundige heeft hierover eind 2018 een adviesrapport
uitgebracht, waarmee een intern projectleider in 2019 gerichte
verbeterstappen kan zetten.

Een financiële tegenvaller waren de noodzakelijke
transitievergoedingen aan vertrekkende medewerkers.
38

Om daadwerkelijk een verschil te maken in het aantal

naar sportbeleving (inclusief grensoverschrijdend

meldingen (op de langer termijn) heeft de KNGU

gedrag). Doordat er meer (landelijke) aandacht is

ingezet op de pedagogische visie en de vertaling

voor het onderwerp dan voorgaande jaren, neemt

daarvan naar de gymsport. Daarop wordt de komende

het aantal meldingen toe en is er een toenemende

twee jaar fors geïnvesteerd. Eén van de beoogde

personele capaciteitsvraag ontstaan.

activiteiten daarin is een onderzoek onder sporters

1.6.6.2 HR
Project

Doel

Resultaten

HR-breed

Professionalisering van HR en strategisch

- Meer gelijkheid en minder complexe personeels- en

HR implementeren

salarisadministratie door harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
- Totale investering van 1,83% van de loonsom in ontwikkeling (kennis,
vaardigheden en competenties) van medewerkers
- Dienend leiderschap geïmplementeerd bij managers
- Start gemaakt met standaardiseren en automatiseren van processen
- Eerste stappen gezet voor Strategische Personeelsplanning

1.6.6.3 Strategie, Beleid en Innovatie
Project

Doel

Resultaten

Heldere corporate communicatie

Positioneren van de KNGU als

- Ontwikkeling van nieuw marketingcommunicatiebeleid

verbindend aanjager van de

- Uitrol visuele identiteit van KNGU 2.0

gymsportcommunity, die zorgt

- Uitrol visuele identiteit van Dutch Gymnastics intern en

voor een leven lang bewegen en
sportplezier voor jong en oud

extern, o.a. lancering van merk Dutch Gymnastics
- Ontwikkelde meerjarenvisie voor KNGU-websites en
online strategie inclusief eerste realisatiestappen (onder
andere start van vijftien websites naar één platform)
- Intensivering aantal en kwaliteit nieuwsbrieven

Ad hoc klanttevredenheids-

Dienstverlening en producten

onderzoek (KTO) na evenementen

optimaliseren op basis van

en activiteiten

onderzoeksresultaten

Ontwikkelen van (inter)nationale

- Internationaal positioneren

strategische visie op events

van Nederland als gymsportland
- Events stevigere positie geven
binnen meerjarenplannen
- Events inzetten als middel

KTO’s uitgevoerd voor:

• nijntje inspiratiedagen
• Wedstrijden turnen dames
• Dance2Show
• The Finals
• A Touch of Gold
• The Connection
• The Coach
- Bid voor de Wereld Gymnaestrada 2023 binnengehaald
- Plan opgesteld (samen met andere bonden) om
The Finals duurzamer en financieel haalbaar(der) te
organiseren. In 2019 wordt samenwerkingsverband en
plan verder uitgekristalliseerd.
- Concept ontwikkeld en test met nijntje afgerond om

om projecten (sneller, beter

kinderen (lokaal) meer te laten bewegen

en efficiënter) tot een succes

(beweegfeestjes). In 2019 krijgt dit een vervolg

te brengen

Ledenvoordelen voor sporters
inregelen

- Ervaren van meerwaarde

Leden ervaren meerwaarde van het lidmaatschap door

lidmaatschap (voordeel,

de speciaal voor hen gecreëerde mogelijkheden en

voorrecht of voorrang)

voordelen:
- Aanbod ledenvoordeel tijdens alle eigen KNGU-events
gecommuniceerd
- Partnercontracten afgesloten (GK, JF, Craft), waardoor
sporters, clubs en trainers voordelig gebruik kunnen
maken van producten en diensten
- Ledenactie voor EK turnen (fan-reis) georganiseerd.
- ‘Meet the Force’-actie opgezet: informele en
persoonlijke ontmoeting tussen leden en topturn(st)ers
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Aantal volgers social media 2018
Social media- 2018 2017

Toelichting

kanaal
Instagram

16344

10600

Gestart 2e kwartaal 2017

Facebook Dutch

7450

5500

Gestart 2e kwartaal 2017

900

0

Gestart eind 2018

4378

3800

Bestaand account

Gymnastics

Facebook Groep
The Crew

Twitter Dutch
Gymnastics

Twitter KNGU

overgenomen in 2017

3428

3000

onder de naam Dutch

			

Gymnastics

		

Aantal webbezoeken 2018

		

KNGU.nl → breed

698.000

Bestaand account

		

KNGU.nl → trainers en coaches

832.000

doorgezet (in 2019

		

TheForceisGrace.nl

wordt dit account

		

Zomerkampen.nl		63.000

opgeheven in verband

		

Gymsport.nl		27.000

met voortzetting onder

		

Beweegdiploma.nl		21.000

87.000

de vlag van Dutch
Gymnastics)

LinkedIn

560

150

Gestart medio 2017

'HET AD OPENDE TIJDENS HET WK
EEN SPECIAAL VIDEOKANAAL
MET PAKKENDE FILMPJES VAN
ONZE TURNHELDEN.
AANTAL VIEWS: 34.000!’
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Kennismanagement (onderzoek en innovatie)

Customer Relationship Management (CRM)

Structureel klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

Al langer constateren wij dat het huidige CRM en de applicaties

2018 was het eerste volledige jaar waarin de KTO’s zijn

die Renflex voor ons binnen CRM heeft gebouwd, niet meer

uitgevoerd. Ieder KTO is nu voldoende betrouwbaar. Dit wil

aansluiten bij onze visie, strategie en operatie. Vanuit een

zeggen dat voldoende deelnemers het KTO hebben ingevuld

eerder traject rondom de ICT strategie, hebben wij het advies

en de resultaten daardoor representatief zijn voor de hele

gekregen om Renflex en ons ICT-landschap in het algemeen te

doelgroep.

ontvlechten. Om een goede, toekomstgerichte keuze te kunnen

• De gemiddelde rapportcijfers en/of NPS-scores* zijn voor

maken, hebben wij vorig jaar een onafhankelijke adviseur met

clubbestuurders, opleidingen/bijscholingen en wedstrijden

veel ervaring en expertise op het gebied van CRM ingehuurd.

stabiel gebleven.

Bridge2Grow heeft ons in een strategische verkenning

• Bij het nijntje Beweegdiploma zien we in 2018 een positieve

geholpen om tot een plan te komen voor vervanging van

ontwikkeling van de NPS-score van 12,3 naar 21. De doel-

Renflex. In het adviesrapport worden twee scenario’s

stelling voor 2018 was een score van 20, wat een significante

beschreven. In 2019 krijgt dit project een vervolg en wordt een

verhoging betekent. Ouders zijn (nog) meer tevreden over het

keuze tussen de twee scenario’s gemaakt, data opgeschoond

programma dan in 2017. NPS-score boven 0 is positief: er zijn

en mogelijkheden met partners/leveranciers verkend. De

meer mensen positief over het product dan mensen die

volgende stap is implementatie van een nieuw CRM. We

neutraal of negatief zijn.

streven ernaar dit in 2020 te realiseren.

Het KTO richting clubbestuurders functioneert op dit moment

E-Safari trainers en coaches

niet goed. Het verzamelen van gegevens van deelnemers is

In het najaar van 2018 voerden we een E-Safari uit onder

niet goed ingeregeld. Daarom hebben we besloten dit KTO

trainers en coaches. In aanloop naar 2019 - het ‘Jaar van de

op een andere manier in te zetten. In 2019 wordt dit KTO

trainer en coach’ - is uitgebreid kwalitatief onderzoek gedaan

aangepast en ingezet na onder andere contactmomenten met

naar de motieven, drijfveren, triggers en drempels van trainers

ons serviceteam.

en coaches in hun werk bij clubs. Verschillende type trainers
zijn betrokken in het onderzoek. Het onderzoek heeft veel

PowerBI

rijke informatie over deze rollen opgeleverd. De belangrijkste

Begin 2018 is in samenwerking met HSO een server ingericht,

uitkomsten kort samengevat:

waar data vanuit verschillende bronnen samenkomen en

• Liefde en passie voor de sport en intrinsieke motivatie om

worden gecombineerd. De data worden vervolgens in PowerBI

deze liefde op anderen over te brengen vormen de grootste

in verschillende dashboards ontsloten. Hierdoor kunnen we

drijfveer.

managementrapportages maken met stuurinformatie op
verschillende niveaus. Het opzetten van de server en het
dashboard verliep soepel. Het opzetten en delen van
de managementrapportage was in het begin lastig.
Er waren nog wat ‘kinderziektes’ binnen de server
en PowerBI. Eind 2018 werkte alles naar behoren
en konden we verschillende data veel sneller en
gemakkelijker ontsluiten dan voorheen. Hierbij

• Anderen iets leren brengt veel voldoening.
• Persoonlijke waardering, vooral van sporters, ouders en club is
heel belangrijk.

• Sterke (sociale) binding met de club.
• Belangrijk pijnpunt zijn de vele neventaken, die bij het 		
lesgeven om de hoek komen kijken.

• Transparantie en een eerlijk beleid rondom vergoedingen
wordt op prijs gesteld.

gaan we gezamenlijk uit van dezelfde data en
de kans op fouten is verminderd door het (deels)
automatiseren van selecties en rapportages. De
brondata die worden gebruikt bevat nog wel fouten.
In 2019 zal daarom in aanloop naar vervanging van het
CRM een opschoningsactie plaatsvinden op de brondata.

Marieke van Mauritius Volendam deed mee aan het onderzoek
en pleit voor positief coachen:

“VEEL POSITIEVE UITSPRAKEN,
OMDAT IK HET ERG BELANGRIJK
VIND DAT IEDER KIND ZICH GEZIEN
VOELT EN MAG ZIJN ZOALS HIJ IS.
MET ALLE POSITIEVE, MAAR OOK
NEGATIEVE EIGENSCHAPPEN.”
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1.6.6.4. Finance & Control (F&C) en ICT
Als gevolg van de eerdere reorganisatie in 2016/2017 is de
F&C-formatie gekrompen en de werkdruk toegenomen. Om
die werkdruk te verminderen is ingezet op procesoptimalisatie
en innovatie. Processen zijn beschreven en/of prioriteiten
waar mogelijk geoptimaliseerd. Een eerste succes daarin is
de volledige digitalisering van het Zomerkampen-proces 2019
wat betreft inschrijving tot en met betaling. Daarnaast is de
begroting van het jaarplan 2018 uitgewerkt naar klantgroepen.
In 2019 wordt verdere efficiëntie gerealiseerd door Exact naar
de Cloud te brengen en processen, interne beheersing en de
administratieve organisatie verder te optimaliseren.

ICT
De IT-strategie inclusief het plan van aanpak beveiliging
is in 2018/2019 grotendeels geïmplementeerd tot en met
het periodieke IT-crossoverleg (regie op samenhangende
realisatie business projecten met IT-component). In 2019 ligt
de focus op de reguliere vervanging van de IT-infrastructuur
(datacenter en werkplekken). Waarbij er ook aandacht is voor
de beveiligingsaspecten. Daarnaast wordt in 2019 ingezet
op informatiemanagement en verdere digitalisering en
automatisering van het primaire proces.
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2.
Jaarrekening

2.1
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na voorstel resultaatbestemming)
ACTIVA

31-12-2018

31-12-2017

€

€

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

1

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

255.200

297.100

621.400

772.400

2

Toestelfinanciering clubs

12.900

12.800

12.900

12.800

159.500

182.100

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

3

Vorderingen

4

Debiteuren

390.600

421.100

Overige vorderingen en overlopende activa

639.100

590.400

1.029.700

1.011.500

3.623.400

3.309.400

5.702.100

5.585.300

31-12-2018
€

31-12-2017
€

Liquide middelen

5

Totaal activa

PASSIVA
Eigen Vermogen

6

Algemene reserve
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

Voorzieningen

7

550.700

-

2.600.000

2.410.300

349.200

966.200

3.499.900

3.376.500

274.800

175.700

-

31.700

Langlopende Schulden
Leaseverplichting ICT Hardware
Kortlopende Schulden
Crediteuren
PFZW Pensioenpremies
Belastingen en sociale premies
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

8

618.600

828.500

45.200

129.700

135.600

145.200

1.128.000
1.927.400

898.000
2.001.400

5.702.100

5.585.300
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2.2 EXPLOITATIEREKENING 2018
Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

2018

2018

2017

€

€

€

BATEN
Contributies
Bijdrage Sportagendagelden
Bijdragen
Interest

9
10

Totale baten
LASTEN

5.168.200

5.006.500

5.195.500

2.224.100

2.009.600

1.968.300

4.584.900

4.535.900

4.650.800

40.800

40.800

32.000

12.018.000

11.592.800

11.846.600

4.461.100
2.173.600
2.409.000
2.850.900

4.042.800
2.225.800
2.163.200
2.690.100

4.158.200
2.140.200
2.139.200
3.097.700

11.894.600

11.121.900

11.535.300

123.400

470.900

311.300

11

Sporters en Fans
Support
Talentonwikkeling en Topsport
Bedrijfsvoering
Totale Lasten
Exploitatieresultaat
Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen:
Onttrekking Algemene reserve
Onttrekking bestemmingsreserve Materiaal Turnhal
Onttrekking bestemmingsreserve Leven Lang Sporten
Onttrekking bestemmingsreserve Transitie KNGU
Onttrekking bestemmingsreserve Talentonwikkeling en Topsport
Onttrekking bestemmingsreserve Technische activiteiten
Onttrekking bestemmingsreserve Rein Bloem
Vrijval bestemmingsreserve Organisatieontw. en Innovatie
Dotatie Algemene reserve
Dotatie Continuïteitsreserve
Dotatie bestemmingsreserve Technische activiteiten
Dotatie bestemmingsreserve Rein Bloem
Dotatie bestemmingsreserve Organisatieontw. en Innovatie
Dotatie bestemmingsreserve Talentonwikkeling en Topsport
Dotatie bestemmingsreserve Transitievergoedingen

-2.013.000
-22.800
-14.300
-856.400

-22.800

-110.000
-25.200
-1.000
-649.900
550.700
189.700

470.900

2.410.300
46.000
1.600
649.900
110.000

470.900

311.300

91.900
100.000
123.400

2.3 KASSTROOMOVERZICHT 2018
2018
€

2017
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat

123.400

311.300

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Waardevermindering vaste activa
Mutatie voorzieningen

527.100
0
99.200

415.400
39.700
157.800

Mutatie netto-werkkapitaal
Mutatie vlottende activa (exclusief liquide middelen)
Mutatie kortlopende schulden

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen
Desinvesteringen
Verstrekte leningen
Aflossing financiële vaste activa

-194.000
-74.100

-38.700
197.000
-69.700

158.300

680.000

1.082.500

-215.100
79.300
-5.000
4.900

-85.500
74.200
-5.000
7.600
-334.300

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

-31.700

Mutatie geldmiddelen

-8.700
-57.700

-31.700

-57.700

314.000

1.016.100

Liquide middelen per 1 januari

3.309.400

2.293.300

Liquide middelen per 31 december

3.623.400

3.309.400
314.000

1.016.100

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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2.4 GRONDSLAGEN VAN DE

FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Financiële vaste activa
De onder financiele vaste activa opgenomen langlopende vorderingen zijn gewaardeerd tegen geamor-

Algemene grondslagen

tiseerde kostprijs, onder aftrek van de noodzakelijk geachte

De activiteiten van de vereniging Koninklijke Nederlandse

voorzieningen voor oninbaarheid en rekeninghoudend met

Gymnastiek Unie (KNGU) bestaan voornamelijk uit het behar-

duurzame waardevermindering.

tigen van de belangen van de leden en de aangesloten clubs,
ten aanzien van de Gymnastiek in de ruimste zin des woords. De

Voorraden

activiteiten vinden voornamelijk in Nederland plaats.

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of
lagere opbrengstwaarde, rekening houdend met incourantheid.

De jaarrekening is opgemaakt conform Richtlijn 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ zoals opgenomen in de richtlijnen voor

Vorderingen en overlopende activa

de Jaarverslaggeving. De gehanteerde grondslagen van waar-

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen

dering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van

tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de

het voorgaande jaar.

geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorziening voor
oninbaarheid.

Schattingen

			

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen

Liquide middelen

van de jaarrekening vormt de KNGU zich verschillende oordelen en

Liquide middelen zijn kasmiddelen, direct opvraagbare bank-

schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening

tegoeden, alsmede (kortlopende) termijndeposito’s en worden

opgenomen bedragen. In de jaarrekening zijn, conform het

gewaardeerd tegen nominale waarde. Rentebaten worden

standpunt van de KNGU, geen schattingen opgenomen met een

tijdsevenredig verwerkt in de exploitatierekening.

hoge mate van schattingsonzekerheid.

			
Eigen vermogen

Waarderingsgrondslagen

De algemene reserve is gevormd door toevoeging van het

In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroom-

onbestemde resultaat. De continuiteitsreserve is gevormd door

overzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt

reallocatie uit de algemene reserve en of door toevoeging van

verwezen naar de toelichting.

het onbestemde resultaat op basis van de norm zoals bepaald
in het Financieel statuut. Bestemmingsreserve is dat deel van het

(Im)materiële vaste activa

eigen vermogen dat is afgezonderd door een beperking door het

Een (im)materieel vast actief wordt in de balans opgenomen als

bestuur.

het waarschijlijk is dat de toekomstige economische voordelen die
een actief in zich bergt, zullen toekomen aan de verening en de

Voorzieningen

kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. De

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting

activa worden opgenomen tegen aanschafwaarde, verminderd

van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per

met een cumulatieve afschrijving gebaseerd op de geschatte

balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gevormd

economische levensduur, rekeninghoudend met duurzame

voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op

waardevermindering. Afschrijvingspercentages 5 - 50%. Jaarlijks

de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een

wordt op balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat

uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op

een actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig

betrouwbare wijze is te schatten. Voorzieningen zijn gewaardeerd

kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de

tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven.

realiseerbare waarde van het actief geschat. Kosten van groot

			

onderhoud worden verwerkt via de voorziening groot onderhoud.
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Langlopende schulden

heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het zeker

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking

is dat deze worden ontvangen en de KNGU de condities voor

gewaardeerd tegen reële waarde. Langlopende schulden worden

ontvangst kan aantonen.

na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio

Sponsorbijdragen

of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

Bijdragen van sponsoren, zowel cash als barter, worden

nominale waarde.

verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

Kortlopende schulden

Lasten

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaar-

De lasten worden toegerekend op het jaar waarin zij betrekking

deerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na

hebben. De kosten worden bepaald met inachtneming van

eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,

de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en

zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

(Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun

nominale waarde.

oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening

Grondslagen voor de bepaling van het Exploitatiesaldo

bekend zijn geworden en wordt voldaan aan de voorwaarden

Baten

voor het opnemen van voorzieningen. Personeelskosten worden

Indien het resultaat van een transactie aangaande het verlenen

toegerekend aan de verschillende activiteiten. Uitgangspunt is

van een dienst betrouwbaar kan worden geschat en ontvangst

daarbij de business unit waar de betreffende medewerk(st)ers

van de opbrenst waarschijnlijk is, wordt de opbrengst met

werkzaam zijn en welke activiteiten zij uitvoeren. Stafmedewerkers

betrekking tot die dienst verwerkt naar rato van de verrichte

vallen onder de service units. Lonen, salarissen en sociale lasten

prestaties. De mate waarin de diensten zijn verricht, wordt

worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de

gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de

exploitatierekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers

dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte

respectievelijk de belastingautoriteit. De KNGU neemt een

kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. Baten in de

verplichting op als zij zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft

vorm van goederen of diensten worden gewaardeerd tegen

verbonden om een ontslag- of transitievergoeding te betalen. Als

de reële waarde (voor zover deze betrouwbaar kan worden

het ontslag onderdeel is van een reorganisatie neemt de KNGU

vastgesteld en materieel is) en tegen die reele waarde verwerkt in

de kosten van een ontslag- of transitievergoeding op in een

de exploitatierekening.

reorganisatievoorziening. In geval van operationele leasing worden
de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste van de

Contributies

exploitatierekening gebracht.

De contributies worden op basis van kwartaallidmaatschappen

				

van leden vooraf per kwartaal in rekening gebracht aan clubs.

Pensioenen

Voor leden die in de loop van het kwartaal instromen wordt

De aan pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in

achteraf per de 1e van het volgende kwartaal gefactureerd. Op

de exploitatierekening verantwoord. Te betalen premie dan wel

basis van kwartaaltarief per lid wordt de contributie opbrengst

de vooruitbetaalde premie per jaar einde wordt als overlopend

verantwoord in het jaar waarop deze kwartaallidmaatschappen

passief respectievelijk overlopend actief verantwoord.

betrekking hebben.

		

		

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Subsidies

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgensde indirecte methode.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide

van baten en lasten (exploitatierekening) in het jaar waarvoor de

middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn

subsidies zijn toegekend en waarin de gesubsidieerde kosten zijn

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

gemaakt, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich
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2.5 TOELICHTING OP DE BALANS
1 Vaste activa

Aanschaf- Afschrijving Boekwaarde Investering
waarde
t/m 2017
31-12-17
2018
€

€

€

€

DesinvesBijzondere
Cumulatieve Cumulatieve
tering waardevemin- Afschrijving Aanschaf- Afschrijving Boekwaarde
2018
dering 2018
2018
waarde
t/m 2018
31-12-18
€

€

€

€

Immateriële vaste activa
1. Automatisering Software

592.300

398.600

193.700

49.500

83.500

641.800

482.100

2. Websites

263.700

160.300

103.400

50.000

57.900

313.700

218.200

95.500

856.000

558.900

297.100

99.500

141.400

955.500

700.300

255.200

0

0

159.700

Materiële vaste activa
3. Inventaris

746.100

575.500

170.600

66.000

85.300

812.100

660.800

151.300

4. Renovatie Bondsbureau

247.000

167.000

80.000

35.600

76.100

282.600

243.100

39.500

5. Kantoormachines

100.900

86.600

14.300

13.400

100.900

100.000

900

6. Automatisering Hardware

484.800

267.700

217.100

108.700

490.400

376.400

114.000

5.600

7. Inrichting Turnhal

315.500

162.300

153.200

23.000

8. Toestellenpakket J/F

278.900

141.700

137.200

183.800

79.300

2.173.200

1.400.800

772.400

314.000

79.300

3.029.200

1.959.700

1.069.500

413.500

79.300

TOTAAL

0

33.900

338.500

196.200

142.300

68.300

383.400

210.000

173.400

385.700

2.407.900

1.786.500

621.400

527.100

3.363.400

2.486.800

876.600

De totale Materiële vaste activa is tegen brand en diefstal verzekerd voor een nieuwwaarde van € 2.891.000
2 Financiële vaste activa
31-12-2018 31-12-2017

€

€

12.900

12.800

12.900

12.800

2018
€

2017
€

Aflossingen

12.800
5.000
17.800
-4.900

15.400
5.000
20.400
-7.600

Balans per 31 december

12.900

12.800

Toestelfinanciering verenigingen

Het verloop van de rekening toestel financieringen is als volgt:

Saldo per 1 januari
Nieuwe leningen

Het bedrag geeft aan het per saldo (renteloos) van de bondsverenigingen te vorderen bedrag inzake de door de bond
gefinancierde aankoop van goederen en dergelijke.
3 Voorraden
De per balansdatum aanwezige voorraden zijn als volgt gespecificeerd:

* Boekwerken, juryblocs, oefenstof, verkoopartikelen
* Eretekenen, medailles

31-12-2018

31-12-2017

€

€

149.100

171.700

6.600

6.600

* Computerbenodigdheden, drukwerk

155.700
3.800

178.300
3.800

Balanswaarde per 31 december

159.500

182.100

De voorraden zijn tegen brand en diefstal verzekerd voor een inkoopwaarde van € 400.000 (inclusief 75.000 waarde topsportkleding).
In verband met het gericht terugdringen van de voorraden wordt de verzekering hiervan in 2019 herzien.
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4 Vorderingen

31-12-2018
€

31-12-2017
€

420.700

462.500

-30.100

-41.400

390.600

421.100

31-12-2018
€

31-12-2017
€

40.600
87.400

40.800
60.800

Overige nog te ontvangen bedragen

511.100

488.800

Balans per 31 december

639.100

590.400

31-12-2018
€

31-12-2017
€

Kasgeld
Bankrekeningen
Rabobank Deposito rekeningen *

300
2.623.100
1.000.000

11.900
2.297.500
1.000.000

Balans per 31 december

3.623.400

3.309.400

Debiteuren
Saldo per 31 december:
Af: voorziening voor dubieuze vorderingen
(gewaardeerd op basis van risico-inventarisatie)
Balans per 31 december
Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen rente
Vooruitbetaalde bedragen

Hogere vooruitbetaalde bedragen komt door WK turnen 2019 (22k).
De vorderingen en overlopende activa hebben een resterende looptijd korter dan één jaar.
5 Liquide middelen

* Deposito staat vast voor respectievelijk: € 500.000 tot 2-1-2020 en € 500.000 tot 2-1-2019.
Deposito is direct opneembaar tegen betaling van boete en derving rentebaten.
De overige liquide middelen staan ter vrije beschikking.

6 Eigen vermogen
Stand per 31 december 2017
Dotatie

Algemene
reserve

Continuïteits- Bestemmingsreserve
reserves

TOTAAL

€

€

€

€

-

2.410.300

966.200

3.376.500

550.700

189.700

191.900

932.300

Onttrekking

-

-

-808.900

-808.900

Reallocatie

-

-

-

-

550.700

2.600.000

349.200

3.499.900

Balans per 31 december 2018

Onderdeel van het voorstel voor de resultaatbestemming is de dotatie van € 189.700 aan de Continuïteitsreserve tot het maximum van de
norm zoals vastgesteld in het in 2018 aangepaste Financieel statuut. Alle niet inhoudelijke onderbouwde saldo's van bestemmingsreserves,
eveneens conform Financieel statuut 2018, zijn vrijgevallen ten gunste van de resultaatbestemming 2018. Daaruit wordt het saldo van
€ 550.700 volledig gedoteerd aan de Algemene reserve. Deze komt daarmee op het gewenst niveau van minimaal € 500.000 tevens
werkkapitaal voor operationele activiteiten. In hoofstuk 1.1.3.3 van het bestuursverslag is onder 'Continuïteit en ratio's' een nadere toelichting
opgenomen. Alle reserves zijn per balansdatum 31-12-2018 volledig gedekt door (grotendeels vlottende) liquiditeiten.
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Specificatie Bestemmingsreserves:

€

€

c
Ontwikkelingen en
Innovatie
€

Stand per 31 december 2017
Dotatie

137.200

23.100

649.900

110.000

46.000

0

-

-

-

91.900

-

100.000

Onttrekking/vrijval

-22.800

-1.000

-649.900

-110.000

-25.200

0

-

-

-

-

22.100

-

91.900

20.800

Bestemmingsreserves

a

b

Materiaal
Turnhal

Rhönrad
Rein Bloem

Reallocatie Algemene Reserve
Balans per 31 december 2018

114.400

d
Talentontwikkeling en
Topsport
€

e

f

Technische
activiteiten

Transitie vergoedingen

€

€

100.000

Toelichting per bestemmingsreserve:							
a In 2013 gevormd naar aanleiding van waterschade turnhal. Afschrijving (tot nihil) ten laste van deze reserve loopt tot en met 2023.
b Naar aanleiding van reallocatie in de balans in 2012 gevormd ten laste van de Voorziening Rein Bloem. In 2013 t/m 2018 conform 			
doelstellingen beperkt gemuteerd.
c Na afronding reorganisatie in 2017 gevormd in 2017. Het saldo is in 2018 vrijgevallen omdat deze post met ingang van 2019 structureel is 		
opgenomen in de begroting.							
d Gevormd in 2017 met betrekking tot reallocatie van middelen, gemuteerd in 2018 ten behoeve van Talentontwikkeling en Topsport 			
(conform afspraken NOC-NSF) binnen de Olympische cyclus 2017-2020.						
e Gevormd in 2017 vanuit middelen voor Leven Lang Sporten. Jaarlijks ontrekkingen op basis van begroting (tot uitputting) ten behoeve van 		
specifieke technische activiteiten.
f In 2018 specifieke gevormd ten behoeve van mogelijke fricties in vaste personeelscontracten en verplichting Transitievergoeding conform 		
Wet Werk en Zekerheid 2015.

7 Voorzieningen

Stand per 31 december 2017

a

b

c

d

e

f

TOTAAL

Intercont. en
Groot
Internat.
Onderhoud
Jurycursus

Transitie
Vergoeding

Personeels
Jubilea

Rechtspositie Regeling

Sporttechnische zaken

31-12-2017

€

€

€

€

€

€

€

4.900

-

54.000

52.500

40.000

24.300

175.700

-

Dotatie
Onttrekking/vrijval

-

7.500

198.300

3.000

-

4.900

-7.500

-54.000

-3.300

-40.000

-

-

198.300

52.200

-

Stand per 31 december 2018

208.800
-109.700

24.300

274.800

Toelichting per bestemmingsreserve:							
a Na gerealiseerd groot onderhoud in 2018/2019 is, gelet op het nieuwe huurcontract 2019-2023, de verwachting dat tot en met 2023 geen 		
groot onderhoud nodig is.							
b Gevormd om de onregelmatige uitgaven te bekostigen ten aanzien van de door de FIG vereiste Intercontinentale- en Internationale 		
jurycursussen.
c In 2018 herzien en gevormd op basis van tijdelijke personeelscontracten en financiële verplichtingen (cumulatief tot en met 2018) voor 		
Transitievergoedingen conform WWZ 2015.
d Is op basis van cao Sport gevormd in 2017, en jaarlijks geactualiseerd, om te voorzien in de toekomstige kosten van jubilea bij 			
dienstverbanden van 10, 25 en 40 jaar.							
e In 2017 benoemde personele rechten (voortkomend uit eerdere fusies) zijn alle in 2018 afgehandeld. Door volledige kwijting komt de 		
voorziening in 2019 te vervallen.							
f Gevormd in 2017 ten behoeve van het nakomen van verplichtingen met betrekking tot Topsport turnen dames OS 2020.

Van alle voorzieningen (in totaal 275k) is € 66.700 (betreft gedeeltelijk c en d) kortlopend (<1 jaar).			
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8 Overige schulden en overlopende passiva
Per balansdatum als volgt gespecificeerd:

31-12-2018

• Nog te betalen posten
• Vakantiegeld/dagen
• Onderhanden projecten
• Overige vooruitontvangen bedragen
• Vooruitontvangen cursusgelden
Balans per 31 december

31-12-2017

¤

¤

330.400

466.100

261.000

237.200

180.300

-

247.600

116.600

108.700

78.100

1.128.000

898.000

De post "nog te betalen kosten" is lager ten opzichte van 2017, doordat er in 2017 onder andere een post van 60k is opgenomen als nog te betalen
leasekosten hardware (langlopend), en deze overeenkomst loopt in 2019 af. Verder is in 2018 een post van 130k opgenomen als nog te betalen kosten
van A Touch of Gold (2017: 193k).
Onderhanden projecten bedraagt gelden die reeds zijn ontvangen voor de Wereldgymnaestrada 2019 (162k) en projectsubsidies innovatiefonds.
Vooruitontvangen bedragen bedraagt voor 160k barter Janssen/Fritsen en bijdrage Fonds Gehandicaptensport (14k).				
De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan één jaar. 						
					
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Meerjarige finaciële verplichtingen

				

Huisvesting

ICT/website

Verzekeringen

Overig

Totaal

< 1 jaar

100.000

369.613

115.192

293.692

878.497

1 - 5 jaar

400.000

0

82.000

98.500

580.500

> 5 jaar
In het bovenstaande overzicht zijn de contractuele verplichtingen gecategoriseerd naar kort, middellang en lang. In de kolommen is aangegeven
welk type contracten het betreft. 						
							
Financiële instrumenten							
Algemeen 					
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van risico's, die verbonden
zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten
dienen ter financiering van de operationele activiteiten of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid is om niet te handelen in financiële
instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële instrumenten zijn het kredietrisico en het
liquiditeitsrisico. Het beleid om deze risico's te beperken, luidt als volgt:								
		
Kredietrisico: De KNGU handelt met vaste partijen (banken, sponsoren, NOC-NSF, clubs/leden) en heeft op die wijze ervaring met de
kredietwaardigheid van deze partijen. Tevens heeft de KNGU een treasury statuut (financieel statuut) opgesteld om de omvang van het kredietrisico
bij elke financiële instelling te beperken. Bovendien bewaakt de KNGU haar vorderingen en hanteert een aanmaningsprocedure. Door de
bovenstaande maatregelen is het kredietrisico minimaal.						
Liquiditeitsrisico: Periodiek worden liquiditeitsbegrotingen opgesteld. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's
beheerst. Het liquiditeitsrisico acht het bestuur minimaal.

					

Reële waarde: De reële waarde van de financiële instrumenten wijkt gering af van de boekwaarde.						
					
Gebeurtenissen na balansdatum							
Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de in deze jaarrekening opgenomen gegevens.
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2.6 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIE
9

Bijdrage Sportagendagelden
Rubriek
1. Basisfinanciering
1.1 Sportbonden

Toekenning
€

Afrekening
€

923.056

923.056

114.500

114.500

1.030.000
45.627
6.740
1.082.367

1.030.000
45.627
6.740
1.082.367

104.167

104.167

2.224.090

2.224.090

2. Integriteit en Kwaliteit
2.5 Veilig Sportklimaat
3. Topsport
3.1a Maatwerkfinanciering Topsport
3.1b Actiebudget
3.2c Vervoersvoorziening talent TeamNL

4. Innovatie en ontwikkeling
4.1 Maatwerkbudget Innovatie en Ontwikkeling

TOTAAL

Subsidies 2018 zijn ingezet conform de toekenningsvoorwaarden en voldoen aan de afrekeningscriteria.				
Subsidies voorgaande jaren zijn definitief afgerekend tot en met 2017. Voor 2018 wordt afgerekend in 2019. 				
10 Bijdragen
10.1 Sporters en Fans
Inkomsten Wedstrijden/Activiteiten
Inkomsten Evenementen
Verhuur Toestellenpakket
Sponsoring A Touch of Gold
Bijdrage Rotterdam Topsport NK Ahoy
Uitgifte wedstrijdpaspoorten
Bijdrage TeamNL
Sponsoring barter
Eliminatie interne leveringen

2018
€

Begroting 2018
€

2017
€

2.312.600
689.900
240.500
44.500
50.000
75.300
25.000
26.100
-199.200

2.127.800
805.500
151.200
120.000
50.000
69.400
25.000
-

2.115.700
973.100
136.300
124.000
50.000
66.900
25.000
51.900
-178.300

3.264.700

3.348.900

3.364.600

De inkomsten Wedstrijden/Activiteiten zijn per saldo hoger door betere resultaten op onder andere nijntje Beweegdiploma (70k).
Door het doorbelasten van diverse internationale wedstrijden aan de deelnemers (45k) zijn tevens extra inkomsten gegenereerd bij diverse 		
activiteiten (60k), maar hierdoor zijn er ook extra kosten (zie lasten Sporters en Fans wedstrijden- en overige activiteiten). Door lager aantal 		
deelnemers viel de omzet Zomerkampen 9k tegen. De inkomsten Evenementen zijn lager uitgevallen door tegenvallende kaartverkoop van 		
A Touch of Gold. Sponsoring A Touch of Gold is lager dan begroot aangezien Univé zich heeft teruggetrokken als hoofdsponsor.

		

						

						
10.2 Support

Bondsraad: zie actiepunt 'toelichting ZoKa'.
Deelnemersbijdrage Opleidingen
Overige inkomsten Support
Abonnementen Gymsport.nl
Bijdrage TeamNL
Uitgifte licenties
Eliminatie interne leveringen

2018
Begroting 2018
€
€
						
633.600
41.700
122.700
25.000
17.700
-100.900
739.800

595.900
39.500
127.500
25.000
15.200

803.100

2017
€
574.400
90.900
120.700
25.000
17.400
-81.500
746.900
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10.3 Topsport
Overige inkomsten Topsport
Bijdrage TeamNL
Sponsoring barter
Eliminatie interne leveringen

2018
€

Begroting 2018
€

2017
€

200.900
200.000
76.400
-200

75.000
200.000
-

146.200
200.000
116.100
-1.700

477.300

275.000

460.600

Overige inkomsten vallen hoger uit door onder andere doorfactureren van (inter)nationale wedstrijden/trainingsprogramma aan 			
deelnemende sporters (95k). Verder hebben we vanuit Leo van de Karfonds (6k) en Yvonne van Gennepfonds (8k) een bijdrage ontvangen 		
voor specifieke sporters en activiteiten.

								

						
10.4. Bedrijfsvoering
Overige inkomsten Bedrijfsvoering
Sponsoring
Verhuur Turnhal
Verkoop webshop
Eliminatie interne leveringen

2018
€

Begroting 2018
€

2017
€

29.200
29.700
66.300
4.500
14.400

40.800
72.100
36.800

131.500
68.700
8.200
-129.700

144.100

149.700

Verkoop webshop wordt afgebouwd en is verder beperkt tot enkel logistieke service en beperkt aanbod lesmateriaal.
4.625.700

Totaal Bijdragen
11

Lasten
11.1 Sporters en Fans
Wedstrijden- en overige activiteiten
Events
Sponsoring barter
Personeelskosten
Eliminatie interne leveringen

78.700

			

4.576.700

4.650.800

2018
€

Begroting 2018
€

2017
€

2.709.100
1.226.800
26.100
734.600
-235.500

2.321.900
1.070.500
650.400

2.434.000
1.203.300
51.900
651.900
-182.900

4.461.100

4.042.800

4.158.200

Meer kosten wedstrijden- en overige activiteiten door onder andere uitgaven innovatiefonds nijntje Beweegdiploma en Urban Sports 		
Coalition (90k). Verder zijn er kosten gemaakt voor internationale wedstrijden welke zijn doorgefactureerd aan de deelnemers (45k).
Verhuur/doorbelasten toestellenpakket meer kosten gemaakt dan begroot (80k), hier staan ook extra inkomsten tegenover.		
Zoals reeds aangegeven bij inkomsten Sporters en Fans extra inkomsten, maar ook extra kosten bij activiteiten (60k) en nijntje Beweegdiploma
(70k). Events: kosten met betrekking tot 150 jaar Gymsport (83k) en hogere kosten A Touch of Gold (73k) zijn gefinancierd vanuit 			
bestemmingsreserve Ontwikkeling en Innovatie. 		
.			
11.2 Support

							

						
2018
€

Veilig Sportklimaat
Opleidingen (deskundigheidsbevordering)
Verenigingsondersteuning
Personeelskosten
Eliminatie interne leveringen

110.700
551.400
576.500
940.400
-5.400
2.173.600

Begroting 2018
€

2017
€

37.900
621.300
564.900
1.001.700

86.300
680.700
575.300
882.200
-84.300

2.225.800

2.140.200

De kosten voor Veilig Sportklimaat 2018 waren aanvankelijk niet begroot in verband met ontbrekende middelen, maar werd volledig
gedekt door alsnog toegekende Sportagendagelden.

		

			

				

11.3 Topsport
Turnen Dames
Turnen Heren
Trampolinespringen
Overig
Sponsoring barter
Personeelskosten
Eliminatie interne leveringen

2018
€

Begroting 2018
€

2017
€

530.700
373.800
157.800
4.000
76.400
1.321.900
-55.600

560.000
389.000
76.200
1.138.000

428.000
318.100
146.400
3.200
116.100
1.149.000
-21.600

2.409.000

2.163.200

2.139.200

Kosten voor deelname aan (inter)nationale wedstrijden/trainingsprogramma's zijn voor circa 95k doorgefactureerd aan de deelnemers,
							
zie ook toelichting inkomsten topsport.		

						

									 2018
11.4. Bedrijfsvoering
Organisatiekosten
Inkoopwaarde van de omzet (verkoop shop)
Bestuurlijke Zaken
Huisvestingskosten
Bureaukosten
Overige projecten
Organisatieontwikkeling en Nieuw beleid
Personeelskosten
Eliminatie interne leveringen

€
694.600
1.600
102.300
246.600
146.900
89.900
289.600
1.268.600
10.800
2.850.900

Begroting 2018
€

2017
€

719.600
128.200
221.000
74.900
362.500
1.183.900

806.500
5.400
130.700
195.300
91.700
176.900
1.875.400
-184.200

2.690.100

3.097.700

Hogere bureaukosten in verband met vervroegde afschrijving inventaris/verbouwing kantoor (72k).					
Overige projecten gefinancierd vanuit bestemmingsreserve Ontwikkeling en Innovatie. 						
Bezoldiging bestuurders: géén (uitgezonderd declarabele kosten).
Totaal Lasten

						
11.894.600

11.121.900

11.535.300
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Recapitulatie Personeelskosten
Units
Sporters en Fans
Support
Talentontwikkeling en Topsport
Bedrijfsvoering

2018
€

Begroting 2018
€

2017
€

734.600
940.400
1.321.900
1.268.600

650.400
1.001.700
1.138.000
1.235.600

651.900
882.200
1.149.000
1.875.300

4.265.500

Dienstverband
Lonen en salarissen vast personeel
Lonen en salarissen flex/project personeel
Doorlopende loonkosten
Overige personeelskosten
Transitievergoedingen

4.025.700

2018
€

Begroting 2018
€

2017
€

3.394.700
585.500
2.800
84.200
198.300

3.417.900
556.100
51.700
-

3.194.700
479.500
214.900
50.900
339.400

-

-

279.000

Interim personeelskosten
4.265.500

Kostensoorten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremie
Verzekeringen personeel
Reiskostenvergoeding
Overige personeelskosten

4.025.700

4.558.400

2018
€

Begroting 2018
€

2017
€

2.913.200
486.200
266.200
12.100
69.200
518.600

2.899.900
449.795
246.205
1.900
69.600
358.300

3.085.300
451.100
255.200
6.100
64.700
696.000

4.265.500

Aantal werknemers

4.558.400

4.025.700

4.558.400

					

In het bestuursverslag is in hoofdstuk 1.4 Werkorganisatie een specificatie medewerkers/fte opgenomen.
					
Pensioenen						
De KNGU is op grond van de cao Sport aangesloten bij het pensioenfonds PFZW Zorg en Welzijn. De te betalen pensioenpremies worden jaarlijks
vastgesteld op grond van de reglementen van PFZW . De verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer is 50/50 conform cao
Sport (artikel 24). Het bestuur van het pensioenfonds beslist jaarlijks in hoeverre pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken worden aangepast.
De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst is dat deelneming in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn verplicht is gesteld voor de
werknemers en de directie van de KNGU. Het betreft een middelloonregeling.
					
PFZW heeft in maart 2018 een geactualiseerd herstelplan ingediend. Volgens dat plan kan PFZW in het jaar 2027 voldoen aan de wettelijke eisen
voor de reserves. De dekkingsgraad die PFZW dan minimaal bereikt moet hebben, bedraagt 124,8%. De (actuele) dekkingsgraad ultimo 2018
bedroeg 97,5%.
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3.
Controle en

goedkeuring

3. Controle en goedkeuring
3.2 Controle door de accountant
3.1 Statutaire regeling omtrent het resultaat

In de Bondsraad van 20 oktober 2018 is - binnen de kaders

Er is geen statutaire regeling omtrent het resultaat. Met

van de Code voor Goed Sportbestuur en het KNGU Financieel

inachtneming van het vastgestelde financieel beleid (financieel

Statuut - Ernst & Young Accountants aangewezen als

statuut d.d. 11 september 2011, herzien op 14 november 2018)

accountant ter controle van de Jaarrekening 2018.

kan op voorstel van het bestuur het overschot of het tekort in
de algemene vergadering van de Bondsraad uitsluitend als

De controleverklaring wordt opgenomen na deze pagina.

volgt worden bestemd:

•
•

Handhaven onder de algemene reserve en/of 			

3.3 Goedkeuring en vaststelling van de Jaarrekening

continuïteitsreserve.

De Jaarrekening 2018 is op 29 mei 2019 opgemaakt en

Vanuit het positieve resultaat en/of algemene reserve een

vastgesteld door het Bondsbestuur. Vervolgens wordt deze

bestemmingsreserve of een bestemmingsfonds creëren.

ter goedkeuring voorgelegd tijdens de vergadering van de

In Toelichting 6 (van de jaarrekening) Eigen Vermogen is

Bondsraad op 27 juni 2019.

een voorstel van het Bondsbestuur opgenomen voor de 		
resultaat bestemming.

59

