RESULTATEN KNGU-BASISAANBOD 2021
In het KNGU-basisaanbod zijn alle structurele activiteiten en diensten
opgenomen die de KNGU heeft uitgevoerd in 2021. Deze activiteiten
en diensten ontstaan uit onderzoek, trends en maatschappelijke
ontwikkelingen. Daarnaast gaat bemensing, tijd en geld uit naar het
leiden van de KNGU (zoals bedrijfsvoering en governance).

Ook in 2021 is het coronavirus nog steeds van invloed op het basisaanbod. Deze
continu veranderende werkelijkheid dwong zowel de KNGU als de clubs om andere
keuzes te maken dan gepland. Denk daarbij aan de organisatie van wedstrijden,
het aflasten van Dutch Gymnastics The Finals en online aanbieden van opleidingen
en bijscholingen. Enkele danswedstrijden hebben online plaatsgevonden. In het
najaar konden een paar reguliere wedstrijden georganiseerd worden.

WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2021?
VOOR SPORTERS

•

Er hebben 69 wedstrijden (nationaal)
in 8 disciplines1 op alle niveaus plaatsgevonden:
4200 deelnemende sporters
Geen KTV gemeten (KTV van 7,7 in 2020)



•

Nieuw wedstrijd- en oefenstofsysteem turnen
dames en heren is geïmplementeerd

•

Nieuw competitiemanagementsysteem (CMS)
is ingevoerd

•
•

Technische wedstrijdreglementen alle disciplines
zijn (door)ontwikkeld

Vrijwilligers
450 KNGU-vrijwilligers
Geen DG-evenement voor vrijwilligers,
		 wel duurzame presentjes op de jaarlijkse
		 ‘Dag van de Vrijwilliger’
Ontwikkeling digitale onboarding voor
		 vrijwilligers (implementatie in 2022)
Een verplichte VOG en vrijwilligersovereenkomst
Advies en ondersteuning








Beweegdiploma:
• nijntje
260 clubs zijn keurmerkhouder (doelstelling was 300)


Van 10.601 in 2019 naar 5.605 in 2020 en
		 5.141 beweegdiploma’s in 2021 (als gevolg van
		 corona minder aandacht van keurmerkhouders
		 voor buitensport met peuters)
NPS-score van 34 in 2020 naar 41 in 2021
Een KTV van 8,0 voor scholingsaanbod
		 Beweegdiploma (trainers)
10 nijntje pleintje pakketten ingezet
17 kinderdagverblijven namen het concept
		 ‘Bewegen met nijntje’ af








Geen SummerMoves Zomerkampen in 2021
•		
recreatieve sporters
• Lesaanbod
Ontwikkeling lesaanbod voor 6-12 jaar onder


		 de naam ‘The Box’. In 2021 is bij een aantal clubs
		 een pilot gedraaid met dit nieuwe lesaanbod
		 (implementatie in 2022).

VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN 		

•
•

Topsportprogramma en talentontwikkeling turnen 		
heren en dames
Faciliteren van talentontwikkeling en topsport
andere disciplines

•

Doorontwikkeling van niet-wedstrijd
gerelateerde activiteiten, zoals online Dance2
aanbod, Dance2Videoclip en YourStage

•

•

2 YourStage evenementen, met 398 deelnemers
en een KTV van 7,8.

en faciliteren internationale
• Uitzending
events/wedstrijden turnen, en ondersteunen van

•

Wereld Gymnaestrada 2023 /
demosport
Doelstellingen voor 2023 zijn o.a.
		 500 tot 2.500 deelnemers
		 75% van de clubs doet ‘iets’ met WG
Er waren op 31 december 214 aanmeldingen.
		 De werving van deelnemers is vanwege de
		 coronamaatregelen vertraagd en pas in 2022
		 goed op gang gekomen.





Nieuwe versie landelijk toetsingskader positief
sportklimaat voor topsportclubs en opleidingsinfrastructuur

topsporters door de gevolgen van coronamaatregelen voor deelname aan wedstrijden en
trainingsmogelijkheden

TEAM
DUTCH
GYMNASTICS



1

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

VOOR TRAINERS-COACHES /JURY

Voor Clubbestuurders

Voor iedereen

•

Per eind 2021
Per eind 2020
Per eind 2019

• Dutch Gymnastics community(building)
beleidsbeïnvloeding en media
• Lobby,
Diverse publicaties/optredens in de landelijke

Opleidingen en bijscholingen op verschillende
niveaus en disciplines:
Van 1.056 opgeleide assistenten,
		 trainers-coaches niveau 1 t/m 4 in 2020 naar
		 1.004 in 2021
Er zijn 1.408 intern bijgeschoolde assistenten,
		 trainers-coaches en 929 extern bijgeschoolde
		 assistenten, trainers-coaches (bijvoorbeeld
		 andere opleidingspartij), in totaal dus 2.337
		 bijschoolde professionals (1.352 in 2020)
130 (online) bijscholingen voor trainers-coaches
		 met 2.209 deelnemers
KTV-bijscholingen van 7,5 in 2020 naar 7,4 in 2021
17 bijgeschoolde praktijkbegeleiders in 2021
		 (in verband met corona is dit aantal minder dan
			in 2020 - 206 in 2020)









en faciliteren juryleden:
• Opleiden
4.890 juryleden



		
		
		


		


		
		
		

Van 600 in 2020 naar 426 nieuw opgeleide of
bijgeschoolde juryleden in 2021 (7 disciplines op
22 niveaus). Door uitval van wedstrijden liep ook
het aantal cursisten terug.
Van een KTV van 7,4 in 2019 naar 7,1 in 2020 		
naar 8,5 in 2021
90% van de lopende juryopleidingen zijn online
beschikbaar en kunnen online worden gevolgd.
In 2021 werd online onderwijs gecombineerd met
fysiek onderwijs

• Docentencongres 33 deelnemers (80 in 2020)
Coach:
• The
4 regionale congressen georganiseerd, waarvan


		 1 is doorgegaan in verband met corona en lage
		 aantal aanmeldingen
cursusmateriaal voor trainers, 		
• Ontwikkeling
coaches en juryleden

• Licentiebeleid
3.778 licentiehouders in 2021


• Beheer en ontwikkeling Kwalificatiestructuur Sport
nieuwsbrieven aan trainers/coaches,
• 115.412
abonnees
informatie en inspiratie via de nieuwe
• Tips,
websitepagina voor trainers-coaches

862 aangesloten clubs bij de KNGU
905 aangesloten clubs bij de KNGU
931 aangesloten clubs bij de KNGU

		



Connection is in 2021 wederom grotendeels
• The
online vormgegeven:
1 fysiek jaarcongres The Connection,
		 21 deelnemers, met een KTV van 7,5
25 online The Connection-bijeenkomsten,
		 met in totaal 523 deelnemers
3 magazines
22 clubbestuurdersnieuwsbrieven
		 2.216 abonnees







bij onder andere
• Beleidsondersteuning
coronamaatregelen, sociale veiligheid,
Sportakkoord en governance

the move (mobiel beweegplein)
• DG2xonverhuur
beweegaanhangers



Nieuwe kofferbakpakketten (3x gehuurd)

clubbestuuurders met kennis
• Ondersteuning
over goed werkgeverschap
is de Verenigingsmonitor uitgezet
• In(als2021
pilot), 62 clubs hebben deze ingevuld

• Advies clubbeleid en eerstelijns service
• Centrale inkoop zoals verzekeringen en kleding
• Ledenadministratiesysteem
• Buma/Sena (muziek)
inspiratie en hulpmiddelen voor clubs,
• Toolkits,
onder andere lesaanbod buitensporten,
opleidingsplan, voorbeelddocumenten en 		
DG-communicatiesjablonen, ondersteuning
technisch kader, een speciaal ontwikkelde FAQ
in coronatijd

		 media met betrekking tot corona en het
		 Verinorm-onderzoek en de opvolging ervan
Lokale en landelijke lobby om gymsport
		 (verantwoord) te heropenen en het verkrijgen
		 van financiële steun voor de clubs ter
		 compensatie van coronamaatregelen
Verschillende acties richting de overheid voor
		 hulp bij sociale veiligheid in de sport en de uitrol
		 van de (pedagogische) visie op de gymsport




•
•

Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering
Veilig sporten en (sport)integriteitszaken:
142 eerste contacten (ervaring, advies, melding,
signaal) met casemanagers van Centrum Veilige
Sport Nederland en vertrouwenscontactpersonen
van de KNGU over grensoverschrijdend gedrag in
de sport (meer informatie in het jaarverslag)
Meer informatie over veilig sporten en melden van
grensoverschrijdend gedrag? Klik hier.

social media
Instagram: 23.800 volgers (22.700 in 2020)
Facebook: 12.738 volgers (11.840 in 2020)
FB DG The Crew: 4.100 volgers (2.962 in 2020)
Wat betekent KTV, NPS en CES?
KTV: Klanttevredenheid uitgedrukt in rapportcijfer
tussen 1 en 10.
NPS: Net Promoter Score. Hoe waarschijnlijk is het dat vrijwilligers
en medewerkers de KNGU zouden aanbevelen aan anderen?
Hoe meer van onze achterban een score van 9 of 10 geven,
hoe loyaler je achterban is.
Je kunt de NPS berekenen door het verschil te berekenen
tussen het percentage promoters en detractors. Dat levert
een score tussen de -100 en +100 op, waarbij een score
boven 0 als positief kan worden beschouwd. De NPS-score
wordt gevraagd in onze tevredenheidsonderzoeken.

