Regelgeving en kosten van het lidmaatschap bij de Koninklijke
Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) voor 2020
Aan het lidmaatschap van de KNGU zijn kosten verbonden in de vorm van
een bondscontributie voor alle sporters, kader- en bestuursleden en ereleden
van de bij de KNGU aangesloten Gymsportaanbieders.
Daarnaast kan iedere gymsportaanbieder (gewoon lid, kandidaat-gewoon lid en
buitengewoon lid) gebruik maken van het kennis- en communicatieplatform
Dutchgymnastics.nl – The Connection. Voor het gebruik van dit pakket (zie blz. 5)
worden bijkomende kosten in rekening gebracht.
KOSTEN LIDMAATSCHAP
De KNGU heft bondscontributie per lid en maakt daarbij onderscheid
tussen verschillende soorten lidmaatschapsvormen.
De KNGU kent in 2020 de volgende clubleden:
Flexibel
Anoniem

Is lid van een bij de KNGU aangesloten gymsportaanbieder.
(sporters, kader- en bestuursleden en ereleden)
Een clublid dat, vanuit een externe organisatie, deel neemt aan een
of meerdere sportlessen bij een bij de KNGU aangesloten
gymsportaanbieder. Deze externe organisatie is niet gerelateerd aan
gymsport en heeft een samenwerkingsovereenkomst ten behoeve
van het betreffende sportaanbod bij de KNGU aangesloten club.

Daarnaast kent de KNGU in 2020 het individuele lidmaatschap en een
lidmaatschap voor koepels.
Individueel lid

De volgende personen kunnen individueel lid worden:
1. een door de KNGU gebrevetteerd en geregistreerd jurylid;
2. een geregistreerde opleidingsactor, verbonden aan een
KNGU- opleidingsactiviteit;
3. een bestuurs- of commissielid van de KNGU.
Koepelorganisatie
Overkoepeling van meerdere organisaties die zijn aangesloten bij
de KNGU zonder directe sporters.

Bondscontributie 2020
Extra toelichting bij de volgende facturen in 2020:
De volgende facturen in 2020 ontvangt u op 1 januari (1e kwartaal), 1 april
(2 e kwartaal), 1 juli (3e kwartaal) en 1 oktober (4e kwartaal). Hiervoor de
volgende tarieven:
Type lid

Leeftijd

Facturering

Bedrag

Flexibel

Tot 16 jaar

Per kwartaal

€ 5,65

16 jaar en ouder

Per kwartaal

€ 6,95

Anoniem lid

Alle leeftijden

Per kwartaal

€ 7,20

Individueel lid

Alle leeftijden

Per kalenderjaar

€ 27,80

Koepelorganisatie /
Stichting zonder leden

Niet van toepassing

Per kalenderjaar

€ 66,75

Facturatie
Uitgangspunten voor de facturatie van de bondscontributie 2020:
1. Kwartaallidmaatschap;
2. Kwartaalfacturatie, peiling van de lidmaatschappen op de 1e van elk
kwartaal, plus de nieuwe leden van het voorgaande kwartaal;
3. Facturen worden ‘vooraf' digitaal per kwartaal verstuurd, per 1 januari, 1 april,
1 juli en 1 oktober. Betaling verloopt via IDEAL middels een betaalbutton op
de digitale factuur, de betaaltermijn is 14 dagen.
FACTURERING

Om de juiste kosten in rekening te kunnen brengen, is iedere KNGUgymsportorganisatie verplicht haar ledengegevens te verstrekken aan de KNGU
middels Digimembers, All United of Club Assist volgens de voorgeschreven richtlijnen.
Flexibele clubleden
Leden, die bij een KNGU-gymsportaanbieder op enigerlei wijze deelnemen aan
een activiteit, variërend van een dag tot een aantal maanden per jaar of het
gehele jaar. Het KNGU-lidmaatschap voor clubleden is op kwartaalbasis.
De club krijgt vier keer per jaar een factuur op basis van de kwartaalleden.
Er is onderscheid tussen jeugdleden (t/m 15 jaar) en seniorleden (16 jaar en
ouder). Alle leden, inclusief kader- en bestuursleden en ereleden, worden door
de ledenadministratie van elke KNGU-gymsportorganisatie in Digimembers, All
United of Club assist ingevoerd.

Lidmaatschap bij meerdere gymsportaanbieders
Een sporter die bij meerdere KNGU-gymsportaanbieders lid is, betaalt via alle
gymsportaanbieders bondscontributie. Die leden maken meer gebruik van de
mogelijkheden en ondersteuning van de KNGU dan iemand die maar bij één
gymsportaanbieder sport of les geeft.
Flexibele Leden van een Omniclub
Een lid van een gymsportaanbieder die uitsluitend deelneemt aan andere
activiteiten dan zijn begrepen in de doelstelling van de KNGU en uit dien hoofde
aantoonbaar is aangesloten bij een andere landelijk erkende sportbond die als
gewoon lid van het NOC*NSF is toegelaten. Omniclubs waar dit op van toepassing is
kunnen contact opnemen met het KNGU Serviceteam, e-mail: serviceteam@kngu.nl
Anonieme leden
Voor anonieme leden wordt de bondscontributie per kwartaal berekend en
gefactureerd. Na het verstrijken van een kwartaal wordt gekeken wie er in
voorgaand kwartaal lid is geweest. Deze leden worden op basis van dit kwartaal
gefactureerd (er is sprake van achteraf innen).
Individuele leden
Op basis van de peildatum 1 januari van ieder kalenderjaar wordt de
bondscontributie in rekening gebracht bij het individueel aangesloten lid.
Het bedrag voor het individuele lidmaatschap bedraagt in 2020: € 27,80 voor
alle leeftijden.
Koepelorganisatie/Stichting zonder leden
Op basis van de peildatum van 1 januari van ieder kalenderjaar wordt de
bondscontributie in rekening gebracht bij de aangesloten koepelorganisatie c.q.
stichtingen zonder leden. Koepelorganisaties c.q. stichtingen zonder leden welke
gedurende het jaar lid worden van de KNGU betalen eveneens het genoemde
bedrag ad € 66,75 voor 2020 (op jaarbasis).
Statuten en Huishoudelijk Reglement KNGU
Verkrijging van het lidmaatschap is verder geregeld in de statuten en het
Huishoudelijk Reglement van de KNGU.
Dit geldt ook voor de ‘verplichtingen van de leden’, deze zijn eveneens
geregeld in de statuten.
Hieronder treft u de links aan de statuten en het huishoudelijk reglement:
Statuten KNGU
Huishoudelijk Reglement KNGU

Verstrekking van ledengegevens middels Digimembers, All United of Club Assist
Clubleden
Club-ICT en ledenadministratiesystemen zijn momenteel volop in ontwikkeling.
Twee nieuwe pakketten zullen de komende periode naast Digimembers worden
toegelaten ten behoeve van het voeren van de ledenadministratie door clubs en
gegevensuitwisseling met de KNGU. Dit zijn All United en Club Assistent.
Van alle flexibele leden moeten in ieder geval de volgende gegevens worden
aangeleverd via Digimembers, All United of Club Assist (e.e.a. kan met de komst
van de nieuwe ledenadministratiesystemen nog worden bijgesteld):
- Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht en
datum ingang lidmaatschap.
Individuele leden
Individuele leden moeten de volgende gegevens doorgeven aan de KNGU:
naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, datum ingang
lidmaatschap, telefoonnummer en e-mailadres.
Anonieme leden
In relatie tot clubs met anonieme leden (niet zijnde flexibele clubleden) gelden
afwijkende voorwaarden met betrekking tot de verstrekking van ledengegevens.
Een anoniem lid neemt, vanuit een externe organisatie, deel aan een of meerdere
sportlessen bij een KNGU-gymsportorganisatie.
De externe organisatie is niet gerelateerd aan gymsport en heeft een
samenwerkingsovereenkomst met de betreffende KNGU-gymsportorganisatie.
Vanuit deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesproken hoeveel
sportplaatsen de externe organisatie afneemt bij de KNGU-gymsportorganisatie.
Dit is het anonieme lidmaatschap, welke mogelijk is voor de periode van een dag
tot een jaar. Omdat het lid anoniem is, is het voor de externe organisatie iedere
les, tot het maximum van het aantal afgesproken plaatsen, mogelijk deelnemers te
laten sporten. Via Digimembers, All United en Club Assistent moet het aantal
afgesproken plaatsen worden geregistreerd door de KNGU-gymsportorganisatie.
In aanvulling op de voorwaarden van de collectieve KNGU-verzekering geldt
specifiek voor het anonieme lidmaatschap dat tijdens de lessen een presentielijst
moet worden bijgehouden ter registratie van de deelnemers.
Collectieve verzekering voor aansprakelijkheid en ongevallen
De KNGU heeft haar verzekeringspakket voor leden ondergebracht via Meijers
Assurantiën. KNGU-leden zijn daarmee verzekerd via de aanvullende verzekering
voor wettelijke aansprakelijkheid en de ongevallenverzekering.
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor clubbesturen (optioneel).
De kosten hiervan bedragen € 77,95 per jaar of € 38,95 per 2e half jaar 2020.
Voor meer informatie en vragen over de verzekeringen ga naar:
https://dutchgymnastics.nl/kngu/verzekeringen

Dutch Gymnastics – The Connection (OPTIONEEL)
Voor het gebruik van het kennis- en communicatieplatform
Dutch Gymnastics – The Connection
De KNGU heeft in samenwerking met Arko Sports Media, een inspirerend kennis- en
communicatieplatform Dutch Gymnastics – The Connection exclusief voor
bestuurders.
Dit communicatiepodium bestaat uit een aantal informatieve onderdelen:
*
Website Dutch Gymnastics
*
Magazine The Connection (zie voor meer informatie verderop)
*
e-mailnieuwsbrief voor clubbestuurders
*
Themabijeenkomsten en congressen The Connection
Er wordt vakinhoudelijke informatie en verrijkende kennis op een overzichtelijke en
pakkende wijze aangereikt. Daarnaast wordt de verbinding gemaakt tussen clubs
onderling met het accent op leren van en met elkaar.
Voordelen voor de organisatie
Het lidmaatschap van het communicatieplatform Dutch Gymnastics – The
Connection kost de organisatie slechts € 168,25 per jaar (jaarlijkse indexering).
Facturatie vindt plaats tegelijk met de tweede kwartaalfacturatie.
*
3x per jaar het magazine Dutch Gymnastics – The Connection
Een magazine met verdiepende artikelen gericht op het bestuurlijk kader. Met
relevante tips rondom kadervraagstukken zoals werving, binding en behoud van
leden, vrijwilligers en trainers. En bijvoorbeeld praktische informatie over het
management van de organisatie en hoe waardevolle samenwerkingsverbanden
kunnen worden gecreëerd met scholen, gemeenten en andere essentiële partijen.
Er staan ook prachtige verhalen in over Nederlands beste turners en gymsporters.
Zij vormen tenslotte een belangrijke inspiratiebron voor velen. Daarnaast veel
aandacht voor interessante clubontwikkelingen en good practises.
*

Alle organisaties met een abonnement hebben per uitgave recht op 10 gratis
extra exemplaren van het magazine
Het magazine kan binnen de vereniging worden verspreid onder kader- en
bestuursleden. Ook kan dit cadeau worden gedaan aan belangrijke relaties zoals
de wethouder van de gemeente, directeur van de basisschool en/of sponsors. De
organisatie bepaalt dit zelf. Het exemplaar wordt dan afgeleverd op de maximaal
10 verschillende adressen die aan de KNGU zijn doorgegeven.
Wil je jouw club aanmelden voor het kennis- en communicatieplatform Dutch
Gymnastics – The Connection neem contact op met het KNGU-Serviceteam op
telefoonnummer 055 – 5058700 of via de mail: serviceteam@kngu.nl.
Aanmelden voor de nieuwsbrief voor clubbestuurders?
Dit kan via onderstaande link:

