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Alles wat je als 
vrijwilliger wilt 
en moet weten
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          “BEDANKT   
VOOR AL

 JE TIJD, 
ENERGIE EN 

ENTHOUSIASME  
   DIE JE IN ONZE 

   SPORT STEEKT.” 
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it is echt een gids voor 
jou. De enige echte 

gids voor de vrijwilligers van 
de KNGU! We hebben de gids 
geschreven om jou te helpen 
bij je werk, maar we willen als 
eerste van dit moment gebruik 
maken om je te bedanken. 

‘Bedankt voor al je tijd, energie 
en enthousiasme die jij in onze 
sport steekt’. 

Samen met jou zijn veel 
vrijwilligers actief met de 
organisatie van evenementen 
en wedstrijden, zowel op 
landelijk als regionaal niveau. 
Zonder jullie gezamenlijke inzet 
kan de gymsport in Nederland 
gewoonweg niet bestaan. Wij 
vormen samen de community 
Dutch Gymnastics.

Als KNGU willen wij je op 
alle mogelijke manieren 
helpen zodat jij je werk goed 
uit kunt voeren, dit omdat 
jij zo belangrijk bent voor 
de gymsport. We hebben 
geprobeerd alle informatie te 

verzamelen die jij nodig hebt en 
deze verwerkt in een speciale 
vrijwilligersgids. We willen je 
met deze gids vooral laten zien 
hoe mooi het is wat jij doet voor 
onze sport, met inspirerende 
verhalen en quotes door de 
hele gids heen. 

Wat vind je in deze gids?
Je vindt omschrijvingen 
van jouw rol, taken en 
verantwoordelijkheden en 
de plek waar je handige 
documenten kunt vinden zoals 
de vrijwilligersovereenkomst 
en privacyverklaring. Lees 
meer over zittingstermijnen, 
onkostenvergoedingen 
en verzekeringen en vind 
gegevens van belangrijke 
contactpersonen zoals de 
vertrouwenscontactpersoon.

Ontbreekt er informatie? Heb jij 
tips om jouw werk makkelijker te 
maken? Neem vooral contact 
met ons op, alleen samen 
kunnen we de gymsport nog 
sterker maken!

D

DÉ GIDS 
VOOR
VRIJWILLIGERS!

VOORWOORD

Marieke van der Plas, 
directeur KNGU
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Wij hebben de ambitie dat jij je als vrijwilliger van de KNGU, ook een 
ambassadeur van de gymsport voelt. Dat je trots bent als je naar de 
Olympische Spelen kijkt, wanneer je op het Jeugdjournaal een item van 
de KNGU ziet of wanneer je in de zaal staat en sporters ziet genieten. 
We hopen dat je de periode bij de KNGU ervaart als een periode 
waarin je wordt uitgedaagd om nieuwe dingen te leren, samen doelen 
te realiseren en veel plezier hebt.

Met deze vrijwilligersgids laten we zien wat voor werk jullie als 
vrijwilligers verrichten. We laten je zien wat er allemaal gedaan 
wordt en we willen jullie stimuleren en ondersteunen zodat jij je 
werkzaamheden goed en met plezier kunt uitvoeren. De KNGU kan 
nu eenmaal niet zonder haar vrijwilligers! De inzet van duizenden 
vrijwilligers verdient een gestructureerde en georganiseerde aanpak.

 
ONZE AMBITIE

INLEIDING

IN DEZE VRIJWILLIGERSGIDS VIND JE:
ü   Achtergrondinformatie over de KNGU als organisatie en de 

visie achter Dutch Gymnastics (pag 9)

ü    Informatie over de rol van de vrijwilligers coördinator en 
vertrouwenscontactpersoon van de KNGU (pag 18)

ü   Belangrijke informatie voor jou als vrijwilliger: 
vrijwilligersovereenkomsten, verzekeringen, 
onkostenvergoeding, verklaring omtrent gedrag (VOG) en 
privacy (pag 21).

ü   Een overzicht van alle vrijwilligersgroepen; inclusief hun 
rollen, taken, verantwoordelijkheden en contactpersonen 
(pag 33).

‘LAAT MIJ GOED MIJN 

WERK KUNNEN DOEN 

EN ONDERSTEUN MIJ 

DAARBIJ!’ 
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We hebben ervoor gekozen de gids digitaal 
uit te brengen. De inhoud is namelijk niet 
statisch en dit geeft ons de kans ervoor te 

zorgen dat alle informatie altijd up tot date is. 
Daarnaast is de gids interactief. Dat betekent 
dat je heel eenvoudig kunt navigeren tussen de 

verschillende hoofdstukken. Zoek je alleen een 
contactpersoon voor een specifieke commissie? 
Of wil je een VOG aanvragen? Klik direct op de 

desbetreffende link.

Zo blader je eenvoudig door het magazine:

DIGITAAL INTERACTIEF

Deze vrijwilligersgids is tot stand gekomen met de hulp van een aantal 
medewerkers van de KNGU en een groep vrijwilligers die uitgenodigd 
werden om kritisch mee te lezen en suggesties te leveren. 
We hebben ook goed gekeken naar de resultaten van de eerste 
vragenlijst die gehouden is onder de vrijwilligers van de KNGU. Iedereen 
bedankt voor de fijne medewerking!

Natuurlijk volgen ontwikkelingen zich in rap tempo op, zo ook binnen 
de KNGU. We zullen dan ook het magazine blijven updaten. Wil je altijd 
van het laatste nieuws op de hoogte zijn? Schrijf je dan hier in voor onze 
nieuwsbrief! 

SAMEN MET 
VRIJWILLIGERS

Charles Beekes, district: 

“WAT IK TERUGKRIJG 

ALS VRIJWILLIGER? 

IN ÉÉN WOORD: 

ENERGIE!”  

TERUG NAAR INHOUD
Klik hier als je verder wilt 
lezen of juist een pagina 

terug wilt gaan.

Klik hier om weer  
terug te gaan naar  
de inhoudsopgave.

Inzoomen

Uitzoomen

Weergave op
volledig scherm

PDF downloaden

Gids delen

Pagina terug  
en vooruit

Pagina’s automatisch 
omslaan

Verkleinde 
weergave van 

pagina’s

Inhoud

https://dutchgymnastics.nl/kngu/nieuwsbrieven
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“ENKELE 
TURNJONGETJES 

VAN MIJN GROEP 6 
WAREN MAAR 
WAT JALOERS 

DAT IK IN 
ANTWERPEN 

GEWOON 
ELKE DAG MET 
EPKE EN BART 

AAN DE 
ONTBIJTTAFEL ZAT.” 

Manja Eversdijk, organisatiecommissie:
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OVER 
DE KNGU

HOOFDSTUK 1

In dit hoofdstuk vind je meer achtergrondinformatie over de KNGU als organisatie en het 
doel waar we met elkaar naartoe werken. Misschien heb je al eens eerder iets gehoord 
over Dutch Gymnastics? In deze gids delen we het hele verhaal van Dutch Gymnastics 
met jullie.

TERUG NAAR INHOUD
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1.1 STRATEGIE

WHY

De gymsport legt de basis 
voor een leven lang beweeg- 
en sportplezier. Mensen die 
bewegen voelen zich fitter 
en gelukkiger. We geloven in 
de kracht en het plezier van 
nieuwe dingen leren. 

HOW

De KNGU werkt als verbindend 
aanjager in het speelveld van 
de gymsport. We ontsluiten 
kennis en inspiratie om zo het 
open gymsport netwerk te 
laten groeien en bloeien. We 
werken vanuit de overtuiging 
dat delen vermenigvuldigen is. 

WHAT

Wij brengen kwaliteit, kaders 
en veiligheid in de sport. We 
zetten in op het bij elkaar 
brengen van mensen en 
partijen om de gymsport 
te ontwikkelen. We leveren 
producten die uniek zijn in 
de community en die mensen 
uitdagen om hun grenzen te 
verleggen.

De WHY, HOW & WHAT 
van de KNGU

In het kader lees je de WHY, HOW & WHAT van de KNGU. Deze 
vertellen je waarom we de dingen doen die we doen (WHY), hoe 
we dit doen en wat de rol van de KNGU hierin is (HOW) en wat we 
concreet doen voor onze klantgroepen (WHAT). 
Onze WHY, HOW & WHAT zeggen iets over onze manier van denken, 
handelen en communiceren. Ze vormen hiermee de rode draad door 
al onze plannen.

Errol Herder, district: 

“IK VIND HET 

PRACHTIG OM 

NIEUWE IDEEËN TE 

ONTWIKKELEN DIE 

IETS GOEDS DOEN 

VOOR GYMMEND 

NEDERLAND.”  

Vrijwilligers als essentiële schakel
Als vrijwilliger vorm jij, ja jij, een 
essentiële schakel in de WHY, 
HOW & WHAT van de KNGU. 
Vrijwilligers zijn niet alleen 
onderdeel van het totale netwerk, 
als vrijwilliger sta je ook het dichtst 
bij de sporter. Je draagt daarmee 
direct bij aan het leggen van 
de basis voor een leven lang 
beweeg- en sportplezier, voor 
iedereen die onze sport beoefent. 
Een hele mooie en vooral 
belangrijke rol.
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In 2016 formuleerden we 4 strategische doelen voor de KNGU. 
Verschillende groepen vrijwilligers hebben hier toentertijd in 
meegedacht. Alles wat vanuit het bondsbureau wordt opgepakt 
of aangejaagd moet bijdragen aan minimaal één van deze 
strategische doelen.

1. Doelgroepen waarderen wat we voor ze doen. 
2. De kwaliteit van de sportaanbieders neemt toe. 
3.   De prijzen van onze producten en diensten zijn transparant 

opgebouwd: je weet waarvoor je betaalt. 
4.   Onze medewerkers & vrijwilligers zijn trots om voor de KNGU 

te werken, het zijn ambassadeurs

Weten wat we in 2019 extra gaan doen om onze droom een 
stapje dichterbij te brengen? Lees hier ons jaarplan.

STRATEGISCHE DOELEN

KERNWAARDEN KNGU: SAMEN STERKER!

De kernwaarden van de KNGU zeggen iets over de manier waarop 
wij met elkaar en met iedereen in de Dutch Gymnastics community 
omgaan. 

•   Samen: Kwetsbaar, 
loslaten, luisteren, vragen, 
verbondenheid 

•  Transparant: Eerlijk, open 
•   Energie: Plezier, energie, 

passie, betrokken, vitaliteit 
•   Respect: Zuinig op de KNGU 

en op elkaar, sportief, interesse 
•    Klantgericht: Zakelijk, 

professioneel, ondernemend, 
doelgericht, externe focus, 
experimentele houding 

Manja Eversdijk, 
organisatiecommissie: 

“PLEZIER IN HET 

‘MET ELKAAR’ 

GAAN VOOR EEN 

GOED RESULTAAT. 

HET MENSELIJK 

CONTACT MET 

ANDEREN VANUIT 

DE ORGANISATIE 

IS VOOR MIJ VAN 

WEZENLIJK BELANG, 

DIE MOMENTEN 

GEVEN MIJ ENERGIE.”  

https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Jaarplan/e664b44304/KNGU-DG-Jaarplan-2019.pdf
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1.2 DUTCH GYMNASTICS

Dutch Gymnastics is hét netwerk van alles en iedereen die een passie 
heeft voor de gymsport. Van een gymclub tot een toestellenleverancier. 
Van een coach tot een enthousiaste ouder en van een fanatieke 
vrijwilliger tot een topsporter. 
De KNGU levert zelf al 150 jaar een bijdrage aan de sport. Samen 
vormen we één grote familie, we zijn één community: Dutch 
Gymnastics. De sporter staat in onze community centraal!
De KNGU heeft de taak de community te laten groeien en bloeien. We 
willen partijen aanjagen en verbinden. Iedereen doet waar hij of zij 
goed in is en plezier aan beleeft. De KNGU zet vanuit haar expertise en 
ervaring anderen in hun kracht. Samen groeien we door. Waarom het 
wiel opnieuw uitvinden als het al is bedacht? Sharing is caring. 

Lees hier meer over Dutch Gymnastics

KNGU ALS ONDERDEEL VAN DUTCH GYMNASTICS

Monique Kempff, 
Bondsbestuur:

“Samen met de 
Bondsraad, het 
bestuur en het 
bureau werken 
we aan een nog 
professionelere 
KNGU, in voor en 
tegenspoed er met 
elkaar voor gaan, 
dat lukt ons goed.” 

https://dutchgymnastics.nl/kngu/kngu-versus-dutch-gymnastics
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HET BONDSBUREAU

De directeur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het 
strategisch beleid. Het bondsbureau is verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling en uitvoering van het strategisch (meerjaren)
plan, jaarplan en de begroting. Hieronder valt het regisseren 
en coördineren van wedstrijden/activiteiten/evenementen. 
Medewerkers van het bondsbureau zijn, in een betaalde functie, 
werkzaam bij de KNGU. Zij zijn en worden aangesteld op basis van 
hun door opleiding en ervaringen verkregen kennis en vaardigheden.

Han van Galen, statutencommissie: 

“EEN ZINVOLLE VRIJETIJDSBESTEDING, DIE 

IN EEN TOENAME VAN MIJN PERSOONLIJKE 

NETWERK HEEFT GERESULTEERD. 

1.3 BONDSBUREAU, BONDSBESTUUR EN BONDSRAAD

Wie doet wat? Wie draagt welke verantwoordelijkheden? In deze 
paragraaf gaat het je volledig duidelijk worden. Verderop in de gids 
wordt dit verder geconcretiseerd per vrijwilligersgroep.

Naomi Boer,  
adviseur strategie en beleid:

“Ik ben nog steeds 
verbaasd over het 
werk dat vrijwilligers 
(in hun vrije tijd) 
verzetten om de 
KNGU-reglementen te 
actualiseren en door te 
ontwikkelen. Super om 
op die manier samen 
te werken.”

HET BONDSBESTUUR

Het Bondsbestuur bestaat uit een voorzitter, 
penningmeester en leden met specifieke 
inhoudelijke portefeuilles. Het Bondsbestuur 
is verantwoordelijk voor het vaststellen en 
toezicht houden op het proces van het door 
de Bondsraad goed te keuren strategisch 
(meerjaren)plan, jaarplan en begroting. Het 
bestuur behartigt de belangen van de KNGU 
in de meest brede zin van het woord. Het 
representeert de KNGU naar buiten toe.

DE BONDSRAAD

De Bondsraad is verantwoordelijk voor de 
jaarlijkse goedkeuring van het strategisch 
(meerjaren)plan, jaarplan en begroting en 
het jaarlijkse toezicht op het resultaat (de 
strategische doelstelling). 
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BONDSRAAD BONDSBESTUUR
DIRECTEUR

Marieke van der Plas

ROL VAN DE 
VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers verrichten onbetaalde 
werkzaamheden namens de 
KNGU. Vrijwilligers worden ingezet 
op basis van hun interesses, 
competenties en motivatie 
passend binnen het strategisch 
(beleids)kader van de KNGU. 
De eindverantwoordelijkheid voor 
alle activiteiten ligt te allen tijde 
bij de aangewezen bondsbureau 
medewerker of directie/ 
bestuur. Alle verantwoordelijke 
bureaumedewerkers, per 
vrijwilligersgroep, staan vermeld in 
hoofdstuk 3.

BETROKKENHEID BIJ STRATEGISCHE CYCLUS

We vragen ieder jaar aan alle vrijwilligers deel te nemen aan 
de strategische cyclus door middel van een onderzoek naar 
tevredenheid en behoefte. De uitkomsten van dit onderzoek 
worden meegenomen in onze strategie, het jaarplan voor 
het volgende jaar en het vrijwilligersbeleid. Ook denken 
de vrijwilligers mee vanuit verschillende commissies en 
werkgroepen.
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HUMAN RESOURCES

BUREAU ONDERSTEUNING

STRATEGIE, BELEID  
EN INNOVATIE

SERVICE UNIT IT EN FINANCE

BUSINESS UNIT SUPPORT
Noël van Tilburg

BUSINESS UNIT TOPSPORT
Mark Meijer

BUSINESS UNIT SPORTERS & FANS
Manon Crijns

Wedstrijden
Internationale wedstrijdsport

Recreatief sportaanbod
Evenementen

Vrijwilligersbeleid
Communicatie

Accountmanagement 
verenigingen

Educatie & loopbaan
Jury

Service desk

Talentontwikkeling
Topsport turnen dames  

en turnen heren
Paula van de Wijngaart, 
Bondsraad:

“Dagelijks leer ik 
bij en ontmoet altijd 
mensen die net als 
ik passie voor de 
sport hebben.” 
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VRIJWILLIGER 
         IN DE 
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‘Ik kom echt uit een turngezin. 
Mijn moeder turnde, twee broers 
en drie zussen ook. Ik kom uit 
een groot gezin, maar er was 
voor iedereen alle ruimte om te 
sporten. Rond mijn elfde belandde 
ik in de selectie, gedurende mijn 
puberteit heb ik dus vele uren in 
de gymzaal doorgebracht; het 
was werkelijk waar mijn lust en 
mijn leven. 
We deden met Olympia 
mee met de provinciale 
kampioenschappen. Niet een 
heel hoog niveau, maar ik heb op 
zolder nog een bescheiden doosje 
met medailles en 1 beker’.

Ben je al lang werkzaam bij de 
KNGU?
Nee, nog maar héél kort. Ik 
ben met ingang van dit jaar 
pas bestuurslid en ik heb 
welgeteld nog maar één 
bestuursvergadering bijgewoond. 
Binnen het bestuur heb ik geen 
specifieke portefeuille, ik ben 

algemeen bestuurslid en kan 
me dus met meerdere zaken 
bezighouden. Dat past bij me; 
ik ben een generalist en heb 
in verschillende functies en 
organisaties ervaring opgedaan.

Waarom ben jij bestuurslid 
geworden voor de KNGU?
Het beoefenen van de turnsport 
heeft me veel gebracht. Hoewel ik 
er op mijn 22ste mee gestopt ben, 
ben ik altijd blijven sporten. De 
basis voor mijn sportieve instelling 
is gelegd in de gymzaal, daar ben 
ik van overtuigd. Op mijn vijftigste 
ben ik nog steeds superfit én 
lenig. Ik gun dat iedereen. Om die 
reden wil ik graag mijn steentje 
bijdragen aan de turnsport en 
heb ik actief op de vacature 
gereageerd.

Ligt jouw bestuursfunctie dicht bij 
jouw betaalde baan of is het iets 
heel anders?
In zekere zin wel. In het dagelijks 
leven ben ik directeur-bestuurder 
bij KNGF Geleidehonden. Een 
totaal andere organisatie, maar 
met grote maatschappelijke 
relevantie. Ervaring als bestuurder 
heb ik zeker, ook vanuit eerdere 
functies.

Haar functie als bestuurslid van 
de KNGU past echt bij Meta. Ze 
krijgt er energie van om met de 
organisatie en alle uitdagingen 
die daarbij horen bezig te zijn. 
‘Het is mooi om samen stappen 
vooruit te kunnen zetten en 
doelstellingen te kunnen behalen. 
Ik zie problemen eerder als 
uitdagingen en ik vind het fijn om 
als bestuurslid een steentje bij 
te dragen aan een succesvol en 
toekomstgericht KNGU.

Naast haar functie als algemeen 
bestuurslid bij de KNGU en haar 
baan als directeur-bestuurder bij 
KNGF Geleidehonden probeert 
Meta ook nog tijd voor haar 
hobby’s vrij te maken. Hardlopen, 
squashen en wielrennen zijn 
slechts maar een paar van haar 
(sportieve) hobby’s. Genieten 
van een goed boek, een 
avondje theater of bezig zijn in 
de tuin bieden ook de nodige 
ontspanning.

Als je de functie en je rol bij de 
KNGU in drie woorden zou mogen 
omschrijven, welke woorden zou 
je dan kiezen?
Nieuw, sportief en spannend.
Ik kijk echt uit naar een mooie tijd 
bij de KNGU!

Ze turnde van haar 4de tot haar 18de bij S.V. Olympia in het Betuwse dorpje 
Ochten en komt uit een echt turngezin. Een functie als bestuurslid van de 
KNGU voelt als een tweede natuur. Graag laten we je kennis maken met de 
sportieve 50-jarige Meta Neeleman uit Baarn.

“OP MIJN VIJFTIGSTE 

BEN IK NOG STEEDS 

SUPERFIT EN 

LENIG. IK GUN DAT 

IEDEREEN.”  

VRIJWILLIGER META NEELEMAN

TERUG NAAR INHOUD
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1.4 VRIJWILLIGER COÖRDINATOR EN VERTROUWENSCONTACTPERSOON 

Hallo, ik ben Henriët van der Weg, 

Met de gymsport heb ik kennis gemaakt toen ik acht 
jaar was. Heerlijk vond ik het om over de kop te gaan, 
om op je handen te lopen en de wind door je haren te 
voelen bij het zwaaien. Al snel kwam ik een uurtje eerder 
om ‘de juf’ te helpen en toen was de kiem gelegd voor 
het lesgeven. Tot op heden vind ik dat nog geweldig om 
te doen.
Voor mij is het altijd boeiend geweest hoe je een situatie 
met mensen kan creëren waar iedereen zich veilig voelt 
en het beste uit zichzelf kan halen.
Inmiddels werk ik al wat jaren voor de KNGU, begonnen 
als verenigingsondersteuner, daarna medewerker 
licentiebeleid, vervolgens consulent opleidingen 
en coördinator opleidingen. Vanaf 2012 houd ik mij 
bezig met een veilig sportklimaat en nu ben ik ook 
vrijwilligerscoördinator.

Ik wil jou, als vrijwilligerscoördinator, in staat stellen om 
goede prestaties neer te zetten in een fijne omgeving. 
Dit kan alleen met een goede wisselwerking tussen jou 
en de andere vrijwilligers en de samenwerking tussen 
jou en de medewerkers van de KNGU. Duidelijkheid 
en afstemming in ieders bijdrage is van groot belang. 
Samen willen we trots zijn op ‘onze KNGU’ en de 
gymsport.

Als vrijwilligerscoördinator houd ik mij bezig met
•  het werven en behouden van vrijwilligers; 
•  het vergroten van de betrokkenheid van vrijwilligers;
•   het laten zien wat er door vrijwilligers gedaan wordt;
•   en hoe we de vrijwilligers in hun werkzaamheden 

optimaal kunnen ondersteunen.

Jammer genoeg is het voor mij 
niet mogelijk met iedere vrijwilliger 
persoonlijk contact te hebben. 
Voor elke categorie vrijwilligers 
hebben we contactpersonen 
voor inhoudelijke vragen. Deze zijn 
allemaal in dit document te vinden.

Mocht er iets zijn waardoor je 
niet goed kunt functioneren als 
vrijwilliger voor de KNGU en je komt 

met je contactpersoon niet tot een 
oplossing, dan kun je bij mij terecht. 
Samen kijken we naar oplossingen.

Vertrouwenscontactpersoon (vcp)
Naast vrijwilligerscoördinator ben 
ik vertrouwenscontactpersoon 
van de KNGU. Als vertrouwens-
contactpersoon kan iedereen bij 
mij terecht die te maken heeft 
gehad of betrokken is geraakt 
bij (seksueel) grensoverschrijdend 
gedrag.  In een vertrouwelijk 
gesprek hoor ik als onafhankelijk 
vertrouwenscontactpersoon je 
verhaal en help je verder met de 
stappen die je kan nemen. 

Contact: vanderweg@kngu.nl of 055-5058735

mailto:vanderweg%40kngu.nl?subject=
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Begin 2018 is de KNGU gestart met verschillende projecten 
om de ‘basis op orde’ te krijgen. Hiermee doelen we op het 
vereenvoudigen en harmoniseren van processen en systemen 
om eenduidigheid te creëren en vrijwilligers en medewerkers te 
verlichten in hun werkzaamheden. Wanneer je minder tijd hoeft 
te besteden aan administratie betekent dat je meer tijd hebt 
voor daar waar het echt om draait: waarde toevoegen voor de 
sporters. Graag lichten we twee projecten kort even uit. Mocht je 
hier vragen, opmerkingen of tips over hebben, neem dan vooral 
contact op met je contactpersoon.

1.5 BASIS OP ORDE: LOPENDE PROJECTEN 

HARMONISERING WEDSTRIJDEN

Aan de start van het wedstrijdseizoen 2018/2019 zijn wedstrijden, 
in bijna het hele land, geharmoniseerd. Dit wil zeggen dat iedere 
organiserende vereniging werkt met een standaard organisatie 
overeenkomst. Een belangrijk onderdeel van deze overeenkomst is de 
inschrijfgeldenmatrix. Alle inschrijfgelden voor deelnemers zijn gelijk 
getrokken over heel Nederland. Tevens zijn vaste vergoedingen voor 
juryleden en entreegelden voor bezoekers afgesproken. Hiermee is 
een eerste grote slag gemaakt. In de komende seizoenen zullen er 
wellicht nog andere zaken worden geharmoniseerd. Uiteraard houden 

we hier alle vrijwilligers zo goed mogelijk van op de hoogte (vergeet je 
niet in te schrijven voor de nieuwsbrief).

DIGITALISERING 
LOKET
Het inschrijven voor 

wedstrijden, inclusief het 
administreren van de 
doorstroming en de facturatie, 
is een zeer bewerkelijk 
proces. Niet alleen voor 
vrijwilligers, maar ook voor 
bureaumedewerkers. Dit 
systeem wordt momenteel 
gedigitaliseerd en getest 
door een werkgroep. Als het 
allemaal loopt zoals gepland, 
is de digitalisering gereed 
voor de start van het seizoen 
2019/2020. We houden alle 
vrijwilligers hiervan zo goed 
mogelijk op de hoogte.

Herman Jansen, 
bureaumedewerker 
Sport & Win:

Het loket maakt 
aan, schrijft in, 
verwerkt, deelt in, 
laat turnen, zorgt 
voor uitslagen en 
bezorgt de sporters 
plezier.…  Een 
vrijwilliger zonder 
loket heeft meer 
werk en een 
vrijwilliger met 
loket meer tijd! 
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BELANGRIJKE 
INFORMATIE 
VOOR VRIJWILLIGERS

HOOFDSTUK 2

Als KNGU streven wij ernaar het de vrijwilligers zo gemakkelijk en zo leuk mogelijk te 
maken om werkzaamheden te verrichten. In dit hoofdstuk vind je alle benodigde 
informatie die je nodig hebt. Vooral praktische dan wel belangrijke zaken komen hierin 
aan bod. We houden het kort en overzichtelijk en waar nodig en relevant verwijzen we 
je door naar meer informatie. Wordt jouw vraag hier niet beantwoord? Heb je nog een 
goede tip? Neem dan gerust contact op met jouw contactpersoon.

TERUG NAAR INHOUD
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2.1 GROEPEN VRIJWILLIGERS

Begin 2019 tellen we maar liefst meer dan 500 KNGU-vrijwilligers. 
Vrijwilligers die actief zijn in meer dan 30 commissies en (werk)groepen. 
Daarnaast tellen we ook nog eens ongeveer 5.000 juryleden. Allemaal 
verschillende vrijwilligers in commissies met zeer uiteenlopende taken 
en verantwoordelijkheden. Om je meer duidelijkheid te verschaffen in 
de rollen van de verschillende commissies hebben we alle commissies 
in een aantal groepen ingedeeld. Deze indeling zegt iets over de 
activiteiten en verantwoordelijkheden van een specifieke groep 
vrijwilligers. Nu weet je als vrijwilliger van tevoren beter waar je aan toe 
bent.

In de rest van dit document wordt vaker verwezen naar deze groepen. 
Kijk dus goed in welke groep jouw commissie valt.

BELEIDS- 
COMMISSIES/
BONDSCOMMISSIES*

LANDELIJKE 
TECHNISCHE 
COMMISSIES

LANDELIJKE 
PRODUCT COMMISSIES

ORGANISATIE 
COMMISSIES WERKGROEPEN KLANKBORDGROEPEN JURY

Geven vorm aan de 

strategie en het beleid 

van de bond. 

Dragen eindverant-

woordelijkheid

Geven mede vorm aan 

de organisatie van alle 

wedstrijden.

Geven mede vorm 

aan de toekomst 

van een product en 

de organisatie daar 

omheen.

Hebben een belangrijke 

rol in de organisatie van 

wedstrijden en KNGU 

evenementen.

Denken en doen mee in de 

ontwikkeling van producten 

en diensten en de uitvoering 

van activiteiten.

Adviseren en geven input 

op specifieke thema’s. 

Klankbordgroepen zijn 

vaak van tijdelijke aard, 

gekoppeld aan een project 

of vraagstuk.

Jureren bij wedstrijden

- Bondsraad

-   Bondsbestuur

-  Statutencommissie*

-   Toetsingscommissie*

-  Atletencommissie*

-  Kiescommissie**

Commissie per discipline:

- Turnen 

- Dans

- Acrogym

-  Ritmische Gymnastiek

- Rhönrad

-  Groepsspringen

-  Trampolinespringen

-  Zomerkampen

- Your stage

- DTC’s per discipline

- RTC’s per discipline

- Rayoncommissies

- DG The Finals

- DG ATOG

- Zomerkampcommissie

- Jongens Turnkamp

- Aangepast sporten

-  Werkgroepen  

Technische commissies

-  Your stage per district

- nijntje

-   Stichting Gymnastiek  

& Turnhistorie

-  Veteranen Korps 

- Overig

Voorbeelden:

-  Vrijwilligers

- Freerunnen

-  Digitalisering Loket

Jury per discipline

* Beleidscommissies zonder eindverantwoordelijkheid. ** Commissie onder de Bondsraad
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VRIJWILLIGER 
         IN DE 

Op haar 5e jaar 
werd ze lid van 
een vereniging en 
vanaf haar 15de 
is ze betrokken bij 
het werk binnen de 
gymnastiekwereld. 
Inmiddels is ze 
uitgegroeid tot een 
ware duizendpoot 
binnen de KNGU. 
Voor Manja Eversdijk 
is het vooral het 
plezier wat zij als 
vrijwilliger beleeft 
bij de evenementen 
een groot goed. We 
maken graag kennis!
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Hoe lang ben je al vrijwilliger bij de 
KNGU?
Op mijn 15e ben ik gestart 
als assistente bij mijn 
gymnastiekvereniging G.V. 
Pendrecht in Rotterdam. Dat is 
inmiddels alweer 53 jaar geleden. 
Na het behalen van mijn 
lesbevoegdheid heb ik jaren 
lesgegeven en in de jaren ’70 was 
ik lid van de Technische commissie 
van de Rotterdamse Turnbond 
en lid van het Topsportbestuur 
Ritmische Sportgymnastiek. Na 
een verhuizing naar Hillegom 
was ik met enige regelmaat 
vrijwilliger bij diverse Europese en 
Wereldkampioenschappen, bij het 
Turnen, Acro en Trampolinespringen.

Een bezig bijtje of ook wel een 
echte duizendpoot, de 68-jarige 
Manja uit Hillegom is een 
vrijwilliger in hart en nieren. Ze is 
een betrokken lid bij ‘The Finals’ 
in Ahoy waar ze verantwoordelijk 
is voor de vrijwilligers van de 
kleine catering, kaartverkoop, het 
medische team, de op- en afbouw, 
publieksbegeleiding en ticket 
scannen. Ook bij ‘A touch of Gold’ 
in de Ziggo Dome regelt zij veel van 
bovenstaande zaken. De vraag of 
ze het vrijwilligerswerk leuk vindt lijkt 
een overbodige vraag.
‘Het contact en het samenwerken 
met enthousiaste vrijwilligers is zo 

leuk. Het is geweldig om samen 
een mooi sportevenement te 
organiseren. Het goed op de rails 
zetten van het evenement en voor 
de sporters de best mogelijke 
omstandigheden creëren. Voor 
mij is vooral het logistieke deel het 
leukste onderdeel. Het organiseren 
van transport bij EK’s en WK’s zijn 
wel echt hoogtepunten.’

Waarom ben jij vrijwilliger 
geworden voor de KNGU?
In 1955 verhuisde ik naar een 
nieuwbouwwijk Pendrecht in 
Rotterdam. Samen met enkele 
dames heeft mijn moeder de 
gymnastiekvereniging Pendrecht 
opgericht. Na enkele jaren werd 
mijn moeder lid van de Technische 
Commissie van de Rotterdamse 
turnbond en organiseerde ze 
turnproeven en wedstrijden. Ik 
ging vaak mee voor hand- en 
spandiensten, zo rol je vanzelf het 
vrijwilligerswerk in.

Waar haal jij je waardering uit als 
vrijwilliger?
Uit de goede onderlinge sfeer met 
de vrijwilligers en professionele 
medewerkers van het Bondsbureau. 
Hier ontstaan echt vriendschappen 
voor het leven. Voor mij is het vooral 
het plezier wat ik als vrijwilliger 
beleef bij de evenementen een 
groot goed. Ik ben vrijwilliger 
omdat ik het gewoon heel erg leuk 
vind!

Je bent al jaren een trouwe 
vrijwilliger van de KNGU, wat zijn 

echte hoogtepunten uit  
de afgelopen jaren?
Tijdens het WK Ritmische 
Gymnastiek in Rotterdam (1973) was 
ik hostess van het zwaar beveiligd 
team uit Israël in verband met de 
aanslag een jaar eerder tijdens de 
Olympische Spelen in München. Dit 
maakte mijn 1ste grote evenement 
als vrijwilligster wel heel bijzonder. 

Ook het Gymnaestrada in 1991 
in Amsterdam heeft veel indruk 
gemaakt. Geen wedstrijden, alleen 
maar demonstraties in hallen en 
op pleinen. Slapen en ontbijten in 
scholen. Het was één groot feest. In 
2016 mochten we als gezin afreizen 
naar Olympische Spelen in Rio 
de Janeiro, een hele bijzondere 
ervaring.

Hoe belangrijk is het werk als 
vrijwilliger voor je?
Om achter de geraniums te gaan 
zitten is het nog veel te vroeg. Door 
mijn vrijwilligerswerk blijf ik actief 
in de samenleving staan en doe ik 
vele (nieuwe) sociale contacten op. 
Ik leer nog steeds nieuwe dingen.

Manja omschrijft haar 
vrijwilligerswerk bij de KNGU in 
de woorden; betrokkenheid, 
saamhorigheid en vriendschap. 
Bijna haar hele gezin is besmet 
met het gymnastiekvirus en ze 
hoopt het WK in Stuttgart ook als 
vrijwilliger te mogen meemaken, 
evenals betrokken zijn bij ‘The 
Finals’ en ‘A Touch of Gold’.

“VRIJWILLIGER ZIJN 

VERRIJKT JE LEVEN 

IN VELE OPZICHTEN.”  

VRIJWILLIGER MANJA EVERSDIJK

TERUG NAAR INHOUD



26  VRIJWILLIGERSGIDS

TERUG NAAR INHOUD

2.2 DE VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST

HOE SLUIT IK EEN 
VRIJWILLIGERS-
OVEREENKOMST?

Het tekenen van een 
vrijwilligersovereenkomst 
is heel eenvoudig. Via 
onderstaande link kom je 
op de pagina waar je de 
overeenkomst kunt aanvragen. 
Je vult je naam, emailadres en 
je commissie in en we sturen 
je zo snel mogelijk de juiste 
overeenkomst per mail toe. 
Getekende overeenkomsten 
kun je per mail terugsturen 
naar vrijwilligers@kngu.nl. 

Voor een organisatie die veel en langdurig gebruik maakt van vrijwilligers is het belangrijk 
afspraken te maken. In een vrijwilligersovereenkomst staan afspraken over bijvoorbeeld de 
werkzaamheden, de onkostenvergoeding en verzekeringen: zaken die niet alleen relevant zijn 
voor werknemers, maar ook voor vrijwilligers. Op deze manier proberen we meer zekerheid en 
duidelijkheid te creëren naar elkaar. 

PRIVACYVERKLARING
De KNGU gaat zorgvuldig om met alle gegevens 
van vrijwilligers. Hoe we dit doen staat in onze 
privacyverklaring. De KNGU privacyverklaring vind je hier.

SLUIT OVEREENKOMST

Een vrijwilligersovereenkomst 
regelt een aantal wederzijdse 
verplichtingen. Deze overeen-
komst regelt nadrukkelijk dat 
er geen arbeidsovereenkomst 
tot stand komt. De vrijwilliger 
werkt om niet en kan, in overleg, 
een declaratie indienen van de 
werkelijk gemaakte kosten.

We gaan vrijwilligersovereenkom-
sten aan met alle vrijwilligers in de 
beleidscommissies, bondscommis-

sies, landelijke technische commis-
sies, landelijke productcommissies 
en de voorzitters van de district 
technische commissies. Alle vrijwil-
ligers uit deze commissies dienen, 
zonder uitzondering, een overeen-
komst te tekenen. Met vrijwilligers 
uit organisatiecommissies wordt 
een afsprakendocument gemaakt. 
Dit onderscheid heeft te maken 
met de tijdelijkheid van een com-
missie, intensiteit en verantwoor-
delijkheid van de rol. 

Marieke van der Plas, directeur:

“Een vrijwilligersovereenkomst 
klinkt formeel. Dat is het 
ook. Maar dit benadrukt hoe 
belangrijk onze vrijwilligers voor 
de KNGU zijn.” 

Henriët van der Weg, vrijwiligerscoördinator:

“Voor het eerst werken we met een 
overeenkomst. Tja we willen natuurlijk 
met elkaar duidelijkheid hebben over 
de dingen die we doen.” 

mailto:vrijwilligers%40kngu.nl?subject=Overeenkomst%20sluiten
https://dutchgymnastics.nl/kngu/privacyverklaring
https://dutchgymnastics.nl/vrijwilligers-overeenkomst-en-vog
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2.3 VERZEKERINGEN

Marcel Verstraten, 
bureaumedewerker Sport 
& Win: 

“VRIJWILLIGERS 

WORDEN NIET 

BETAALD, NIET 

OMDAT ZE 

WAARDELOOS ZIJN 

MAAR OMDAT ZE 

ONBETAALBAAR 

ZIJN! “

Helaas zit een ongeluk in een klein hoekje. We willen 
natuurlijk dat iedere vrijwilliger goed verzekerd is. We gaan 
ervan uit dat iedere vrijwilliger privé zelf al een aantal 
verzekeringen heeft afgesloten. Dit betreft een wettelijk 
voorgeschreven WA-verzekering voertuigen (voor de 
financiële gevolgen van ongevallen met een auto, motor of 
brommer), een ziektekostenverzekering en in veel gevallen 
een persoonlijke WA-verzekering voor in het dagelijks leven. 

Aanvullend heeft de KNGU een 
verzekering afgesloten met een 
secundaire dekking. Dit betreft 
een aansprakelijkheidsverzekering 
en een ongevallenverzekering. De 
eigen vereniging kan aanvullend 
een bestuurdersaansprakelijk-
heidsverzekering sluiten.

Meer informatie over verzekerin-
gen en alle polisvoorwaarden vind 
je hier. Mocht je vragen hebben 
over deze verzekeringen of over 
de combinatie met je eigen dek-
king, neem dan contact op met je 
contactpersoon binnen de KNGU.

2.4 ONKOSTENVERGOEDING

HOE KAN IK KOSTEN DECLAREREN?
Declaraties kunnen ingediend worden met het KNGU-
declaratieformulier op de site. Deze is te vinden op 
www.kngu.nl –> meer -> bondsinformatie -> declaraties of via  
de link https://dutchgymnastics.nl/kngu/declaraties
Declaraties (of facturen) kunnen na invulling in Excel als  
PDF worden opgeslagen en verstuurd worden naar  
declaraties@kngu.nl.

Juryleden ontvangen voor hun inzet een vast dagdeel- en  
een reiskostenvergoeding.

Wanneer je vrijwilligerswerk 
uitvoert voor de KNGU 
betreft het onbetaalde 
werkzaamheden. Echter, 
daadwerkelijk gemaakte 
kosten verbonden aan 
de uitoefening van de 
functie, kunnen worden 
vergoed. Het declareren 
van onkosten gaat altijd in 
overleg met de voorzitter 
van je commissie, waarbij 
de eindverantwoordelijkheid 
ligt bij de contactpersoon 
van de KNGU.

http://www.gymsport.nl/samenwerking-en-omgeving/verzekeringen
https://dutchgymnastics.nl/kngu/declaraties
mailto:declaraties%40kngu.nl?subject=Nieuwe%20declaratie
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2.5 VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

VOG ALS CONTROLEMIDDEL

Een VOG is één van de maatregelen die de KNGU neemt om 
de kans op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnen onze 
gymsportactiviteiten te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over 
het verleden van (nieuwe) vrijwilligers en het vermindert de kans 
dat personen die eerder in de fout zijn gegaan, toch een functie 
binnen onze gymsportactiviteiten kunnen uitoefenen. 

Let wel, een VOG is een controlemiddel en kan ongewenst gedrag 
niet voorkomen! Voor de KNGU is het een algemene maatregel om 
de veiligheid van alle leden te waarborgen, zonder aanziens des 
persoons. Door als KNGU een VOG te verlangen van iedereen die in 
een vrijwilligersfunctie, op welke manier dan ook in aanraking komt 
met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of 
andere kwetsbare groepen, laten we zien dat we de veiligheid van 
de deelnemers serieus nemen.

Elke KNGU vrijwilliger wordt gescreend op omgang met personen 
en minderjarigen (profiel 84) en/of mensen met een verstandelijke 
beperking (profiel 85). Indien nodig, afhankelijk van de functie van 
de vrijwilliger, worden er nog extra profielen gescreend.

Een VOG is simpel 
gezegd een bewijs van 
goed gedrag. Bij het 
aanvragen van een 
VOG wordt iemand 
gescreend op een aantal 
specifieke punten. Komt 
de vrijwilliger door de 
screening, dan ontvangt 
hij of zij een VOG.

VOG AANVRAGEN 
De KNGU vindt het essentieel dat 
alle vrijwilligers een VOG bezitten 
en neemt dus zelf het initiatief de 
aanvraag in gang te zetten. Een 
medewerker van de KNGU vult de 
naam en het e-mailadres van de 
vrijwilliger in en de desbetreffende 
vrijwilliger krijgt een link om de rest 
van de gegevens in te vullen en 
akkoord te geven. Hiervoor heb 
je als vrijwilliger een DigiD nodig. 
Het Centraal Orgaan Verklaring 

Omtrent het Gedrag (COVOG) 
van Dienst Justis beslist namens 
de minister van Veiligheid en 
Justitie of iemand een VOG krijgt. 
Wordt de aanvraag goedgekeurd, 
dan ligt de VOG meestal binnen 
enkele dagen bij je op de mat. De 
doorloop van de aanvraag duurt 
uiterlijk vier weken.

De vrijwilliger krijgt een VOG als 
uit het onderzoek blijkt dat er 
geen strafbare feiten op zijn/

haar naam staan. Is er wel 
sprake van strafbare feiten, dan 
beoordeelt Justis of deze relevant 
zijn voor het doel waarvoor de 
verklaring is aangevraagd (profiel 
84 en 85 en mogelijke andere 
profielen). Zijn de gevonden 
strafbare feiten relevant voor het 
doel waarvoor de verklaring is 
aangevraagd en vallen ze binnen 
de terugkijktermijn, dan wordt er 
geen VOG afgegeven. 
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INLEVEREN VAN JE VOG BIJ DE KNGU

Via onderstaande link kom je op de pagina waar je toestemming 
geeft voor een VOG-aanvraag. Wij vragen de VOG voor je aan. 
Een kopie/scan van de originele VOG kun je per mail sturen naar 
vrijwilligers@kngu.nl. 

Wanneer er aanleiding voor is kunnen we je vragen om de originele 
VOG-verklaring naar ons op te sturen, dus bewaar het origineel.

Mocht je als vrijwilliger geen kopie/scan van de originele VOG kunnen 
toesturen omdat de VOG is afgewezen, dan is deelname als vrijwilliger 
aan de gymsportactiviteiten uitgesloten.

ARCHIVEREN VOG 
EN VIERJAARLIJKSE 
UPDATE

De KNGU archiveert 
de VOG-verklaringen 
gedurende vier jaar, dan 
is een VOG verlopen. 
Dit betekent dat iedere 
vrijwilliger, iedere vier jaar 
opnieuw een VOG-verklaring 
af moet geven. Uiteraard 
ondersteunt de KNGU in dit 
proces. NB: voor zomerkamp 
is de VOG-verklaring 2 jaar 
geldig.

VRAAG VOG AAN 

JURY
KLA

NKBORD-G
ROEPEN

W
ERKGROEPEN

ORGANISATIECOMMISSIES

PRODUCT-
 C

OMMISSIES

LA
NDELIJ

KE TECHNISCHE C
OMMISSIES

BELE
ID

SCOMMISSIES

OVEREENKOMST JA JA JA JA, de VZ Nee, Brevet

AFSPR. DOC JA

VERZEKERING JA JA JA JA JA JA JA

ONKOSTENVERGOEDING JA JA JA JA JA JA Vaste vergoeding

VOG JA JA JA JA JA JA JA *

* In ontwikkeling bij Brevetaanvraag.

SAMENVATTING 
PER VRIJWIL-
LIGERSGROEP

Marcel Burger, Organisatiecommissie:
“Ik denk ook weleens: dankjewel KNGU dat ik 
vrijwilliger mag zijn (want dat is meestal wel 
harstikke leuk met leuke mensen)” 

mailto:vrijwilligers%40kngu.nl?subject=Inleveren%20VOG
https://dutchgymnastics.nl/vrijwilligers-overeenkomst-en-vog
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VRIJWILLIGER 
         IN DE 
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Bob is inmiddels alweer 15 jaar 
werkzaam als vrijwilliger bij de 
KNGU. Woonachtig in Zaandam 
geeft reden om aan te nemen dat 
hij ook juist in deze regio zich actief 
inzet en aan het werk is voor de 
KNGU.
‘Momenteel ben ik penningmeester 
van TCTDNH. Daarvoor was 
ik verantwoordelijk voor de 
portefeuille wedstrijdzaken binnen 
het rayon Zaanstreek Waterland’.’

Heb je altijd al affiniteit gehad 
met de sporten van de KNGU?
Nee, helemaal niet. Ik heb ook 
geen enkele sport beoefend die 
je terug kunt vinden in de reeks 
sporten binnen de KNGU. Ik kom 
zelf namelijk uit de voetbalwereld 
en pas toen ik trouwde met 
een echte turnfanaat ben ik 
geïnteresseerd geraakt in de 
turnsport.

Je bent dus door je vrouw 
zo betrokken geraakt bij de 
turnwereld dat je vrijwilligerswerk 
bent gaan doen. Waarom ben 
jij vrijwilliger geworden voor de 
KNGU?
Dat komt eigenlijk omdat ik bij 
een wedstrijd als toeschouwer 
aanwezig was. Ik heb toen de 
vraag gesteld aan iemand die 
in de Rayon Commissie zat, 
waarom het altijd zo lang duurde 
voordat de uitslagen bekend 
gemaakt werden. Toen kreeg ik 
de opmerking, als jij het beter 
weet of kunt, neem dan plaats in 
de commissie en ga het regelen. 
Zodoende ben ik dus in de Rayon 
Commissie terechtgekomen. 

Wat vind je leuk aan je 
werkzaamheden?
Het geeft een fijn en goed gevoel 
om andere mensen te helpen 
die tegen bepaalde problemen 
aanlopen, helemaal als ik dan die 
problemen ook voor ze op kan 
lossen.

Haal je waardering uit je werk als 
vrijwilliger?
Jazeker. Ik haal nog altijd veel 
waardering uit het werk wanneer ik 
die vrolijkheid van de deelnemende 
kinderen zie bij de wedstrijden. Het 
is ook fijn om een opmerking dan 

wel compliment te ontvangen van 
de wedstrijdleiding die aangeeft 
dat het allemaal weer perfect 
geregeld was. 
Toch zou het ook fijn zijn dat er 
meer naar de vrijwilligers geluisterd 
wordt en dat er niet geprobeerd 
wordt hier een landelijk 
eenheidsworst van te maken. De 
KNGU zou beter kunnen luisteren 
naar wat er allemaal in het land 
speelt. Een betere toegankelijkheid 
van de website van de KNGU zou 
ook een welkome verbetering zijn.

Van huis uit ben je boekhouder 
en ben je goed in het organiseren 
van evenementen. Samen met je 
collega’s van de Rayon Commissie 
regel en organiseer je van alles, 
het werk als vrijwilliger is belangrijk 
voor je. 
‘Mijn werk als vrijwilliger bij de 
KNGU is inderdaad belangrijk voor 
me. Op deze manier ben ik actief 
bezig met kinderen, met kinderen 
die hard werken en fanatiek bezig 
zijn in de sportwereld. Daarnaast 
assisteer ik ook mijn vrouw bij het 
lesgeven aan kinderen vanaf 1,5 
jaar. Mensen en kinderen helpen 
geeft gewoon nog altijd een goed 
gevoel. 

Zou je iemand anders je 
vrijwilligerswerk aanraden? Altijd! 

De 74-jarige boekhouder en voetbalfanaat Bob Zwaal uit Zaandam is 
vrijwilliger bij de KNGU. Affiniteit met de turnsport heeft hij echter pas sinds 
hij getrouwd is met een echte turnfanaat. Een trouwe vrijwilliger, maar ook 
iemand met kritische punten. 

“HET GEEFT EEN FIJN 

EN GOED GEVOEL OM 

ANDERE MENSEN TE 

HELPEN DIE TEGEN 

BEPAALDE PROBLEMEN 

AANLOPEN, HELEMAAL 

ALS IK DAN DIE 

PROBLEMEN OOK VOOR 

ZE OP KAN LOSSEN.” 

VRIJWILLIGER BOB ZWAAL

TERUG NAAR INHOUD
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“MIJN KINDEREN ZIJN 
GESTOPT MET DE 

GYMSPORT, MAAR 
MIJ KUNNEN ZE NOG 

NIET MISSEN”. 



VRIJWILLIGERSGIDS  33

 
VRIJWILLIGERS-
COMMISSIES

HOOFDSTUK 3

In dit hoofdstuk hebben we alle vrijwilligerscommissies op een rij gezet. Per commissie 
zijn de taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilligers én van de betrokken 
bureaumedewerkers benoemd. Tevens vind je hier per commissie je contactpersoon 
binnen het bondsbureau. Navigeer eenvoudig naar de commissie die je zoekt door 
daarop te klikken of blader door het geheel om een breder beeld van alle vrijwilligers 
binnen de KNGU te krijgen.

TERUG NAAR INHOUD
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3.1 INTRODUCTIE COMMISSIES 

BELEIDS-COMMISSIES/

BONDSCOMMISSIES

LANDELIJKE TECHNISCHE 

COMMISSIES

PRODUCT COMMISSIES

Bondsraad LTC Turnen Zomerkampen

Bondsbestuur LTC Trampoline Your Stage

Statutencommissie LTC Groepsspringen

Toetsingscommissie LTC Rhönrad

Atletencommissie LTC Dans

Kiescommissie LTC Acrogym

LTC Ritmische gymnastiek

ORGANISATIE COMMISSIES WERKGROEPEN KLANKBORD GROEPEN JURY

DTC per discipline Werkgroepen Technische commissies Freerunnen

RTC per discipline Your stage per district Vrijwilligers 

Rayon-commissie Veteranen-korps Digitalisering Loket

DG The Finals Stichting Gymnastiek & Turnhistorie

DG ATOG nijntje

Zomerkampcommissie

Jongensturnkamp

Aangepast sporten

Manja Eversdijk, 
organisatiecommissie:
“Achter de 
schermen is toch 
heel anders 
dan vanaf de 
tribune!” 
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3.2 ORGANISATIESTRUCTUUR WEDSTRIJDEN 

 

“IK HEB HIERNAAST 

OOK EEN BETAALDE 

BAAN, DIE KOST 

MINDER TIJD ;)” 

Een groot deel van de vrijwilligers werkt mee aan het 
organiseren van de honderden wedstrijden die gedurende 
het jaar, in zeven disciplines, in heel Nederland worden 
georganiseerd. 

De organisatiestructuur van 
de wedstrijden is ingericht per 
discipline. Iedere discipline 
heeft een Landelijke Technische 
Commissie (LTC) en in ieder 
district (5) een District technische 
Commissie (DTC). Voor 
verschillende disciplines zijn er, 
afhankelijk van de grootte van het 
district en het aantal deelnemers 
binnen de discipline, nog 
Regionale Technische Commissies 
(RTC) ingericht. Ook bestaan er 

Rayon Commissies (RC). RC’s 
organiseren naast wedstrijden 
ook andere activiteiten. Hiermee 
onderscheiden zij zich van 
de andere commissies, zij zijn 
discipline overstijgend actief. 

Het bondsbureau is de regisseur 
en coördinator van dit geheel 
en tevens eindverantwoordelijk 
voor het wedstrijdaanbod (in 
opdracht van het Bondsbestuur). 
Alle commissies zijn nodig om 

het wedstrijdaanbod mogelijk 
te maken. Het bondsbureau zou 
dit zonder vrijwilligers niet voor 
elkaar krijgen en daarom zorgt 
het bondsbureau ervoor dat 
de randvoorwaarden voor de 
commissies zo goed mogelijk 
geregeld zijn. 
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3.3 JURY 

Juryleden zijn essentieel als het gaat om het waarderen en beoordelen van prestaties van 
sporters. De wijze van waardering heeft een grote invloed hoe sporters en fans de geleverde 
prestatie ervaren. Juryleden zijn actief binnen 7 disciplines (Turnen, Acrobatische Gymnastiek, 
Dans, Ritmische Gymnastiek, Röhnrad Turnen, Trampolinespringen, Groepsspringen). Het 
niveau varieert van recreatief, wedstrijdsport tot en met beoordelen van internationale 
wedstrijden. Juryleden worden voornamelijk gevraagd door en ingezet namens clubs. Op 
hogere niveaus kan sprake zijn van een landelijke vraag en inzet door de betreffende LTC. 
 

Na afloop van de opleiding volgt 
een kwalificatie(examen).  Daarna 
sta je in ons systeem geregistreerd 
als gebrevetteerd jurylid. 
Wedstrijdorganisaties kunnen 
via het loket uitlezen voor welke 
wedstrijden jij gevraagd en ingezet 
kan worden.

Een jurybrevet wordt afgegeven 
binnen een vastgestelde cyclus 
van 4 jaar. Het kan dus voorkomen 

dat een brevet voor een individueel 
jurylid een kortere looptijd heeft. De 

brevetcyclus staat op de website.  
Bij aanvang van een nieuwe 
cyclus vervallen alle brevetten en 
moeten alle juryleden verplicht 
bijgeschoold worden. Vorm en 
inhoud van de bijscholingen zijn 
afhankelijk van de discipline en het 
niveau. 

Ook aan juryleden wordt een VOG 
gevraagd, deze zal te zijner tijd 
gekoppeld worden aan de cyclus 

van het brevet.

CONTACTPERSONEN:
•   Binnen de club: veel clubs hebben een aanspreekpunt. Dit 

aanspreekpunt is vaak lid van de technische commissie waar 
ook juryleden hun vragen aan kunnen stellen.

•   Wedstrijdorganisatie: juryleden worden benaderd en ingezet 
door een wedstrijdorganisatie. Van hen ontvangt het jurylid de 
directe informatie betreffende de wedstrijd.

•   Ten aanzien van zaken die de KNGU betreft kan er altijd contact 
opgenomen worden met het serviceteam (serviceteam@kngu.nl  
of via 055 5058700). Zij zullen je vraag dan doorsturen aan de 
betreffende medewerker.

FACILITERING

Juryleden hebben recht 
op feedback, waardering 
en regelmatige inzet 
tijdens wedstrijden.

Juryleden hebben 
recht op een 
dagdeelvergoeding 
van € 5 per beoordeeld 
wedstrijddeel. 
Daarnaast geldt een km-
vergoeding van €0,23/
km. Uiteraard vragen we 
juryleden zoveel mogelijk 
samen te reizen om de 
kosten zo laag mogelijk te 
houden.

Juryleden die meer dan 
1 dagdeel aanwezig zijn 
hebben recht op een 
lunch, voor koffie en thee 
wordt gezorgd.

JURYBREVET EN GELDIGHEID

mailto:serviceteam%40kngu.nl?subject=
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    “GOED GEVOEL  
ALS DE  

 TURNSTERS 
EEN FIJNE 

WEDSTRIJD 
HEBBEN 

GETURND.” 

Nico van Bentem, district:
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VRIJWILLIGER 
         IN DE 

Een dataspecialist 
die al vanaf zijn 
12de als vrijwilliger 
betrokken is bij de 
KNGU en middels al 
jaren fungeert als 
respectabel jurylid. 
Lesgeven vindt hij een 
waar cadeautje, de 
hoogste tijd om eens 
beter kennis te maken 
met vrijwilliger Jan 
van Asch.

“VRIJWILLIGER ZIJN 

VERRIJKT JE LEVEN 

IN VELE OPZICHTEN.”  
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De 54-jarige Jan van Asch uit Dor-
drecht is momenteel lesgever bin-
nen de vereniging, docent niveau 
2&3, voorzitter bij DTC Rhonrad en 
jurylid Groepsspringen. Het vereni-
gingsleven en de turnwereld zijn 
Jan met de paplepel ingegoten. 
‘Van kinds af aan ben ik opge-
groeid binnen de vereniging en 
daarmee vergroeid geraakt met 
het verenigingsleven. Jarenlang 
heb ik lesgegeven, twee tot drie 
avonden in de week in de zaal 
voor en vooral met allerlei groepen. 
Via de redactie van het clubblad 
ben ik in het verenigingsbestuur 
terechtgekomen en daar heb ik 
meerdere posities mogen bekle-
den.
Ik heb een fusieproces mogen 
begeleiden van twee gymnastiek-
verenigingen en de nieuw tot stand 
gekomen vereniging uiteindelijk 
geleid als voorzitter. Dit heb ik ge-
daan totdat de vereniging helaas 
opgeheven moest worden vanwe-
ge het gebrek aan vrijwilligers. 
Vanaf 2014 ben ik lid van de District 
technisch Commissie Rhonrad 
Zuidholland, waar ik inmiddels 
sinds 2 jaar voorzitter ben. 

Aangezien het je met de paplepel 
ingegoten is, heb jezelf toevallig 
ook geturnd? 
Vanaf mijn 4e tot aan mijn 18de 
jaar heb ik recreatief geturnd. Niet 
op hoog niveau, maar dat wat wil-
de ik ook niet en daarbij, daar had 
ik gewoonweg het talent niet voor. 

Waarom ben jij vrijwilliger gewor-
den voor de KNGU?

Les geven is fantastisch! Kinderen 
iets leren en hun vooruitgang zien, 
kinderen zien stralen als ze het lukt 
om iets nieuws alleen onder de knie 
te krijgen. Daarnaast mocht ik al 
vele nieuwe assistenten niveau 2 
en lesgevers niveau 3 opleiden, dat 
vind ik een waar cadeautje.
Mijn kennis en ervaring overbren-
gen op anderen is een geschenk, 
geweldig dat ik dat mag doen. 
Het jureren is echte ontspanning. 
Het is leuk om samen met je col-
lega’s de groepen in het groeps-
springen te beoordelen. Groepen 
die allemaal hard werken om een 
mooie prestatie neer te zetten, 
maar wel eerlijk beoordeeld willen 
worden. Om samen met een gezel-
lig team collega juryleden zo’n dag 
geslaagd te maken is fijn en geeft 
waardering, elke keer weer. Alle 
dingen die ik doe zijn eigenlijk leuk, 
ze geven voldoening, maar jureren 
is voor mij echt een leuke dag uit!

Waar haal jij je waardering uit als 
vrijwilliger?
De waardering uit een dag jureren 
haal ik uit het feit dat de beste 
groep het hoogste cijfer heeft 
gekregen, maar ook uit de gezel-
ligheid met mijn collega’s. Het is fijn 
om elke keer weer die handdruk 
te krijgen als bedankje voor mijn 
aanwezigheid, of te horen dat je 
wordt gemist als je een keer niet 
aanwezig kunt zijn. Het geeft een 
goed gevoel.

Vrijwilligers zijn de beste ambassa-
deurs voor KNGU en zonder de vele 
vrijwilligers zouden de verenigingen 

met hun handen in het haar zitten. 
Een leven in de verenigingswereld 
is niet voor iedereen weggelegd, 
het moet je aanspreken en je moet 
bereid zijn er veel tijd en energie in 
te stoppen. 

Welke ervaring tijdens jouw vrijwil-
ligerswerk blijft jou altijd bij?
In mijn rol als jurylid is het om eens 
een andere rol binnen het team te 
mogen vervullen een hoogtepunt. 
Zo mocht ik vorig jaar hoofdjury zijn 
bij een wedstrijd, dat zijn voor mij 
echt hoogtepunten. 

Is het werk als vrijwilliger belang-
rijk voor je?
Ja, het is zeker belangrijk. Het 
geeft energie om mijn normale 
werk als dataspecialist te mogen 
doen. Ik kijk altijd uit naar de wed-
strijden om te mogen jureren. 
Het vrijwilligerswerk geeft mij aflei-
ding, ook doordeweeks. In plaats 
van op de bank te hangen ben 
ik bezig met kinderen en volwas-
senen, het omgaan met andere 
mensen is leuk. 

Leuk, fantastisch en energie ge-
vend, zo omschrijft Jan zijn vrijwilli-
gerswerk bij de KNGU in 3 woorden. 
Een jurylid in hart en nieren en een 
ware ambassadeur voor de KNGU. 
Ooit hoopt hij nog eens gevraagd 
te worden om de cursus ‘docent 
jury’ te gaan volgen, tot die tijd 
blijft hij met veel plezier zijn vrijwil-
ligerswerk uitoefenen. En ja, een 
speldje krijgen voor het vele werk 
vindt natuurlijk iedereen leuk. Wie 
weet Jan! ;-)

VRIJWILLIGER JAN VAN ASCH

TERUG NAAR INHOUD
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TOTAALOVERZICHT 
ALLE COMMISSIES

BIJLAGE

In dit hoofdstuk hebben we alle vrijwilligerscommissies op een rij gezet. Per commissie 
zijn de taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilligers én van de betrokken 
bureaumedewerkers benoemd. Tevens vind je hier per commissie je contactpersoon 
binnen het bondsbureau. Navigeer eenvoudig naar de commissie die je zoekt door 
daarop te klikken of blader door het geheel om een breder beeld van alle vrijwilligers 
binnen de KNGU te krijgen.

TERUG NAAR INHOUD
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   “VOLDOENING 
ALS IK NA EEN 

ACTIVITEIT 
MOE THUIS KOM 

EN DENK AAN 
AL DIE BLIJE 
GEZICHTEN 

VAN DE 
DEELNEMENDE 
KINDEREN EN 

OUDEREN.” 

Han van Galen, district:
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OMSCHRIJVING:
De Bondsraad bestaat uit maximaal 11 bondsraadsleden die zijn 
gekozen uit KNGU-leden via directe verkiezingen. De samenstelling van 
de Bondsraad is een afspiegeling van de leden (van de aangesloten 
gymsportaanbieders) en sporters. De leden voldoen aan een 
algemeen profiel wat wordt aangevuld met specifieke kenmerken van 
verschillende aandachtsgebieden; Marketing en Communicatie (2x), 
Financiën en Informatisering/IT (2x), Clubbestuurders (2x), Sporters en 
Ouders (2x), Trainers en Coaches (2x) en Algemene Coördinatie (1x). 
De Bondsraad is verantwoordelijk voor de jaarlijkse goedkeuring van 
het strategisch (meerjaren)plan, jaarplan en begroting en het jaarlijkse 
toezicht op het resultaat (de strategische doelstelling). De Bondsraad 
waarborgt dat het Bondsbestuur opereert op basis van een heldere, 
door de leden gedragen, prioriteitsstelling. 

Meer informatie over ons bestuursmodel is te vinden in deze 
infographic.

 
BONDSRAAD

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De bondsraadsleden worden gekozen door middel van 
verkiezingen.  langs heldere competentieprofielen getoetst 
door de kiescommissie. De zittingstermijn voor de Bondsraad 
bedraagt 4 jaar. Elke twee jaar worden verkiezingen 
georganiseerd voor vijf (5) of zes (6) leden van de Bondsraad. 
De maximale zittingstermijn voor een lid van de Bondsraad is 12 
jaar (drie maal vier jaar). Een rooster van aftreden waarborgt de 
continuïteit.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Eugenie Verkerk 

Paula van de Wijngaart, 
Bondsraad:

“Als je wilt zorgen dat 
we blijven aansluiten 
op de ontwikkelingen 
van de maatschappij, 
dan zit je bij de 
Bondsraad vooraan.”

https://dutchgymnastics.nl/assets/Publications/d3b47fe170/Bestuursmodel-KNGU.pdf
https://dutchgymnastics.nl/kngu/bondsraadverkiezingen
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Monique Kempff, 
Bondsbestuur: 
“Een steentje 
bijdragen aan 
de gymsport in 
al zijn facetten 
geeft voldoening. 
Nederland een beetje 
meer laten bewegen 
is daarnaast 
natuurlijk 
een geweldige 
uitdaging.”  

 
BONDSBESTUUR

OMSCHRIJVING:
Het bestuur van de KNGU hanteert een bestuursmodel dat we 
kunnen omschrijven als ‘besturen op hoofdlijnen’. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor het vaststellen en toezicht houden op het proces 
van het door de Bondsraad goed te keuren strategisch (meerjaren)
plan, jaarplan en begroting. Het bestuur behartigt de belangen van 
de KNGU in de meest brede zin van het woord en het representeert de 
KNGU naar buiten toe.
In het KNGU-bestuursmodel vertegenwoordigt de directeur het 
Bondsbureau, deze bestaat uit betaalde medewerkers en vrijwilligers, 
binnen het bestuur van de KNGU. Zie directiestatuut. 

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Eugenie Verkerk 

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De bestuursleden worden aangesteld volgens een open 
sollicitatieprocedure aan de hand van heldere functieprofielen. 
Bestuursleden hebben maximaal drie zittingstermijnen van elk 
vier jaar.

https://dutchgymnastics.nl/assets/Publications/d3b47fe170/Bestuursmodel-KNGU.pdf
https://dutchgymnastics.nl/assets/Documenten/Code-goed-sportbestuur/d314341c73/Directiestatuut-17-3-2011.pdf
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OMSCHRIJVING:
De kiescommissie bestaat uit 5 leden te weten een onafhankelijke 
voorzitter, twee niet-verkiesbare bondsraadsleden en twee KNGU-
leden en is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van 
de verkiezing van de bondsraadsleden. De kiescommissie toetst de 
kandidaat aan de hand van een door de Bondsraad opgestelde 
algemene profiel van een bondsraadslid en specifieke eisen per 
aandachtsgebied (6 in totaal). De kiescommissie plaatst de geschikte 
kandidaten vervolgens op een kieslijst, waarna clubs door middel van 
een stemweging kunnen stemmen op hun favoriete kandidaten. Na de 
stemming is de kiescommissie belast/verantwoordelijk met/voor het 
tellen van de stemmen en de vaststelling en bekendmaking van de 
uitslag van de verkiezing. 

 
KIESCOMMISSIE 

Marijke Fleuren, onafhankelijk 
voorzitter kiescommissie:

“De leden van de 
KNGU hebben een 
belangrijke stap gezet 
naar een Bondsraad 
2.0. De nieuwe Leden 
van de Bondsraad 
zullen goed uitgerust 
zijn en voorbereid 
op de vraagstukken 
waar de KNGU mee te 
maken krijgt. Mijn 
complimenten!”

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
Uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de verkiezing wordt door 
de Bondsraad een kiescommissie benoemd. De benoeming 
geschiedt op voorstel van het bestuur en de kiescommissie 
wordt voor 2 jaar benoemd. Tot de volgende verkiezing.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Naomi Boer 
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TOETSINGSCOMMISSIE

OMSCHRIJVING:
De toetsingscommissie is verantwoordelijk voor de uitvoerring van de 
kwaliteitsbewaking van toetsing. Het ziet toe op de naleving van de 
procedures rondom de Proeven van Bekwaamheid (PVB).
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de productmanager Educatie. De 
eindverantwoordelijke is bevoegd (financiële) beslissingen te nemen. 
De strategische lijn wordt bewaakt en er wordt verantwoording 
afgelegd aan de Business Unit Manager Educatie.

TAKEN, CONFORM TOETSREGLEMENT SPORT:
•   stelt toetsplannen van kwalificatie en bijbehorende PVB-

beschrijvingen vast;
•   wijst PVB-beoordelaars aan;
•   verleent vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties;
•   treft maatregelen met betrekking tot het afnemen van de PVB;
•   treft maatregelen met betrekking tot de beoordeling en de uitslag 

van de PVB;
•   evalueert proces en inhoud van de PVB;
•   neemt een beslissing in omstandigheden waarin het Toetsreglement 

sport niet voorziet.

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De leden van de toetsingscommissie worden benoemd door 
het Bondsbestuur aan de hand van heldere functieprofiel. 
Commissieleden hebben maximaal drie zittingstermijnen van elk 
vier jaar.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Marja Blaas 

AANSPREEKPUNT
COMMISSIE: 
Meta Koers 
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OMSCHRIJVING:
De taak van de statutencommissie bestaat uit het gevraagd en 
ongevraagd adviseren op het gebied van (juridische) bestuurlijke en 
technische onderdelen van de KNGU. Het betreft ontwikkeling, opzet, 
onderhoud, uitleg en toepassing van de KNGU-regelgeving.
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de adviseur Strategie & Beleid. 
De eindverantwoordelijke is bevoegd (financiële) beslissingen te 
nemen. Ook hier wordt de strategische lijn bewaakt en wordt er 
verantwoording afgelegd aan de directeur. 

 
STATUTENCOMMISSIE 

Anne de Jong, 
statutencommissie:

“We vormen een goede 
mix met het bondsbureau. 
Onze manier van overleg 
ervaar ik als heel prettig. 
Iedereen heeft zijn eigen 
toegevoegde waarde. De 
rest van de commissie 
komt, gelukkig, wel uit 
de gymnastiekwereld. Als 
relatieve buitenstaander 
kijk ik vaak ook 
met een andere blik 
tegen zaken aan. 
Met die verschillende 
achtergronden en 
inzichten versterken we 
elkaar.”

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De leden van de statutencommissie worden benoemd door de 
Bondsraad en hebben maximaal drie zittingstermijnen van elk 
vier jaar.

AANSPREEKPUNT
COMMISSIE: 
Han van Galen 
(tot 1 juli 2019)

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Naomi Boer 
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ATLETENCOMMISSIE

OMSCHRIJVING:
De atletencommissie is een adviesorgaan. Een orgaan dat de 
algemene belangen van de topsporters van de KNGU behartigt. 
De regelgeving van deze commissie wordt in het reglement van de 
atletencommissie uitgewerkt. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de 
technisch directeur.
De eindverantwoordelijke is bevoegd (financiële) beslissingen te 
nemen, bewaakt de strategische lijn en legt verantwoording af aan de 
directeur. 

TAKEN, CONFORM TOETSREGLEMENT SPORT:
Het inventariseren van hetgeen onder de topsporters leeft
•   Het voeren van overleg met de technisch directeur
•   Het vanuit het gezichtspunt en de belangen van de topsporters 

inbrengen van zaken die het topsportbeleid van de bond mede 
kunnen beïnvloeden.

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De leden van de atletencommissie worden benoemd door de 
atleten zelf. Leden van de atletencommissie hebben maximaal 
drie zittingstermijnen van elk 4 jaar.

VOORZITTER 
ATLETENCOMMISSIE: 
Boudewijn de Vries  

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Mark Meijer 

† Mitch Fenner:

“United we stand, 
divided we fall”
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OMSCHRIJVING:
Deze commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de landelijke wedstrijden Dans en voor het 
opstellen van een technisch reglement. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de productmanager Sport & 
Win. De eindverantwoordelijke is bevoegd (financiële) beslissingen te nemen, bewaakt de strategische lijn en 
legt verantwoording af aan de Business Unit Manager Sporters & fans.

 
LANDELIJKE TECHNISCHE 
COMMISSIE DANS 

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De voorzitter van de LTC wordt benoemd door het 
Bondsbestuur. De leden van de LTC worden weer benoemd 
door de directeur. Allen hebben maximaal drie zittingstermijnen 
van elk 4 jaar.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Melissa Schoppers

AANSPREEKPUNT
COMMISSIE: 
Saskia van den Akker

TAKEN BONDSBUREAU:
•  Bewaken strategische lijn
•  Hebben regie over de werkzaamheden van de LTC
•  Faciliteren loket inschrijvingen
•   Ondersteunen bij vragen en/of problemen bij  

de uitvoer
•   Relatiebeheer (contacten met bestuurders, 

trainers, sporters en commissies)
•  Signaleren opleidingsbehoefte
•  Faciliteren toestelcontainers
•   Plannen van wedstrijden bij evenementen  

(op elk niveau)

•   Financiën: declaraties verwerken en budget 
bewaken

•  Faciliteren internationale wedstrijden

TAKEN COMMISSIE:
•   Verantwoordelijk voor de uitvoering van de  

landelijke wedstrijden 
•   Verantwoordelijk voor het maken van het  

Technisch Reglement 
•   Verantwoordelijk voor een goede afstemming  

met het bondsbureau en de DTC’s
•   Twee keer per jaar een overleg met de DTC’s  

organiseren
•   Onderhouden van een goede relatie met de spor-

ters en trainers, juryleden en organiserende clubs
•   Adviserende rol m.b.t technische en juryopleidingen

•   Afstemming met bondsbureau (Unit Sport & Win)  
inzake landelijk beleid op basis van de uitvoerings- 
praktijk 
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OMSCHRIJVING:
De commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de landelijke wedstrijden Acrogym en het voor 
opstellen van een technisch reglement. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de productmanager Sport & Win. 
De eindverantwoordelijke is bevoegd (financiële) beslissingen te nemen, bewaakt de strategische lijn en legt 
verantwoording af aan de Business Unit Manager Sporters & fans.

 
LANDELIJKE TECHNISCHE 
COMMISSIE ACROGYM 

TAKEN BONDSBUREAU:
•   Bewaken strategische lijn
•   Hebben regie over de werkzaamheden van de LTC
•   Faciliteren loket inschrijvingen
•   Ondersteunen bij vragen en/of problemen bij de 

uitvoer
•   Relatiebeheer (contacten met bestuurders, 

trainers, sporters en commissies)
•   Signaleren opleidingsbehoefte
•   Faciliteren toestelcontainers
•   Plannen van wedstrijden bij evenementen (op elk 

niveau)

•   Financiën: declaraties verwerken en budget 
bewaken

•   Faciliteren internationale wedstrijden

TAKEN COMMISSIE:
•   Verantwoordelijk voor de uitvoering van de  

landelijke wedstrijden 
•   Verantwoordelijk voor het maken van het  

Technisch Reglement 
•   Verantwoordelijk voor de coördinatie rond 

internationale wedstrijden, binnen de door de 
businessunit Sporters & Fans vastgestelde kaders.

•   Verantwoordelijk voor een goede afstemming met 
het bondsbureau en de DTC’s

•   Twee keer per jaar overleg met de DTC’s organiseren
•   Onderhouden van een goede relatie met de spor-

ters en trainers, juryleden en organiserende clubs
•   Adviserende rol m.b.t technische en juryopleidingen
•   Afstemming met bondsbureau (Unit Sport & 

Win) inzake landelijk beleid op basis van de 
uitvoeringspraktijk 

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De voorzitter van de LTC wordt benoemd door het 
Bondsbestuur. De leden van de LTC worden benoemd door de 
directeur. Allen hebben maximaal drie zittingstermijnen van elk 4 
jaar.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Melissa Schoppers

AANSPREEKPUNT
COMMISSIE: 
Emil Buijs
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OMSCHRIJVING:
De commissie Ritmische Gymnastiek is verantwoordelijk voor de uitvoering van de landelijke wedstrijden 
Ritmische Gymnastiek en voor het opstellen van een technisch reglement. De eindverantwoordelijkheid ligt 
bij de productmanager Sport & Win. De eindverantwoordelijke is bevoegd (financiële) beslissingen te nemen, 
bewaakt de strategische lijn en legt verantwoording af aan de Business Unit Manager Sporters & fans.

 
LANDELIJKE COMMISSIE 
RITMISCHE GYMNASTIEK 

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De voorzitter van de LTC wordt benoemd door het 
Bondsbestuur. De leden van de LTC worden benoemd door de 
directeur. Allen hebben maximaal drie zittingstermijnen van elk  
4 jaar.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Melissa Schoppers

AANSPREEKPUNT
COMMISSIE: 
Lucinda Schuurman

TAKEN BONDSBUREAU:
•  Bewaken strategische lijn
•  Hebben regie over de werkzaamheden van de LTC
•  Faciliteren loket inschrijvingen
•   Ondersteunen bij vragen en/of problemen bij de 

uitvoer
•   Relatiebeheer (contacten met bestuurders, 

trainers, sporters en commissies)
•  Signaleren opleidingsbehoefte
•  Faciliteren toestelcontainers
•   Plannen van wedstrijden bij evenementen  

(op elk niveau)
•   Financiën: declaraties verwerken en budget 

bewaken
•  Faciliteren internationale wedstrijden

TAKEN COMMISSIE:
•   Verantwoordelijk voor de uitvoering van de  

landelijke wedstrijden 
•   Verantwoordelijk voor het maken van het  

Technisch Reglement 
•   Verantwoordelijk voor de coördinatie rond interna-

tionale wedstrijden, binnen de door de businessunit 
Sporters & Fans vastgestelde kaders.

•   Verantwoordelijk voor een goede afstemming  
met het bondsbureau en de DTC’s

•   Twee keer per jaar een overleg met de DTC’s  
organiseren

•   Onderhouden van een goede relatie met de sporters 

en trainers, juryleden en organiserende clubs
•   Adviserende rol m.b.t technische en juryopleidingen
•   Afstemming met bondsbureau (Unit Sport & Win) inza-

ke landelijk beleid op basis van de uitvoeringspraktijk 
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OMSCHRIJVING:
Deze commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de landelijke wedstrijden Turnen Dames & 
Turnen Heren en voor het opstellen van een technisch reglement. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de 
productmanager Sport & Win. De eindverantwoordelijke is bevoegd (financiële) beslissingen te nemen, 
bewaakt de strategische lijn en legt verantwoording af aan de Business Unit Manager Sporters & fans.
 

 
LANDELIJKE COMMISSIE 
TURNEN  

TAKEN BONDSBUREAU:
•  Bewaken strategische lijn
•   Hebben regie over de werkzaamheden van  

de LTC
•  Faciliteren loket inschrijvingen
•   Ondersteunen bij vragen en/of problemen bij  

de uitvoer
•   Relatiebeheer (contacten met bestuurders, 

trainers, sporters en commissies)
•  Signaleren opleidingsbehoefte
•  Faciliteren toestelcontainers
•   Plannen van wedstrijden bij evenementen  

(op elk niveau)

•   Financiën: declaraties verwerken en budget 
bewaken

•  Faciliteren internationale wedstrijden

TAKEN COMMISSIE:
•   Verantwoordelijk voor de uitvoering van de landelijke 

wedstrijden 
•   Verantwoordelijk voor het maken van het Technisch 

Reglement 
•   Verantwoordelijk voor de coördinatie rond 

internationale wedstrijden, binnen de door de 
businessunit Sporters & Fans vastgestelde kaders.

•   Verantwoordelijk voor een goede afstemming met het 
bondsbureau en de DTC’s

•   Twee keer per jaar een overleg met de DTC’s 
organiseren

•   Onderhouden van een goede relatie met de sporters 

en trainers, juryleden en organiserende clubs
•   Adviserende rol m.b.t technische en juryopleidingen
•   Afstemming met bondsbureau (Unit Sport & Win) inzake 

landelijk beleid op basis van de uitvoeringspraktijk 

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De voorzitter van de LTC wordt benoemd door het 
Bondsbestuur. De leden van de LTC worden benoemd door de 
directeur. Allen hebben maximaal drie zittingstermijnen van elk  
4 jaar.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Peter Verheul (Turnen Dames)
Marcel Verstraten (Turnen Heren)

AANSPREEKPUNT
COMMISSIE: 
Maarten Kraneveld

Christian Meulendijks, vrijwilliger:

“De samenwerking is goed met de andere toestelmannen 
vooral met Ton Lintsen, Maarten Kraneveld en Marcel 
Verstraten.”
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OMSCHRIJVING:
Deze commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de landelijke wedstrijden Rhönrad en voor het 
opstellen van een technisch reglement. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de productmanager Sport & 
Win. De eindverantwoordelijke is bevoegd (financiële) beslissingen te nemen, bewaakt de strategische lijn en 
legt verantwoording af aan de Business Unit Manager Sporters & fans.

 
LANDELIJKE TECHNISCHE 
COMMISSIE RHÖNRAD

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De voorzitter van de LTC wordt benoemd door het 
Bondsbestuur. De leden van de LTC worden benoemd door de 
directeur. Allen hebben maximaal drie zittingstermijnen van elk  
4 jaar.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Herman Jansen

AANSPREEKPUNT
COMMISSIE: 
Petra Pijnenburg

TAKEN BONDSBUREAU:
•  Bewaken strategische lijn
•   Hebben regie over de werkzaamheden  

van de LTC
•  Faciliteren loket inschrijvingen
•   Ondersteunen bij vragen en/of problemen  

bij de uitvoer
•   Relatiebeheer (contacten met bestuurders, 

trainers, sporters en commissies)
•  Signaleren opleidingsbehoefte
•   Faciliteren toestelcontainers
•   Plannen van wedstrijden bij evenementen  

(op elk niveau)
•   Financiën: declaraties verwerken en budget 

bewaken
•   Faciliteren internationale wedstrijden

TAKEN COMMISSIE:
•   Verantwoordelijk voor de uitvoering van de landelijke 

wedstrijden 
•   Verantwoordelijk voor het maken van het Technisch 

Reglement 
•   Verantwoordelijk voor de coördinatie rond 

internationale wedstrijden, binnen de door de 
businessunit Sporters & Fans vastgestelde kaders.

•   Verantwoordelijk voor een goede afstemming met het 
bondsbureau en de DTC’s

•   Twee keer per jaar een overleg met de DTC’s 
organiseren

•   Onderhouden van een goede relatie met de sporters 
en trainers, juryleden en organiserende clubs

•   Adviserende rol m.b.t technische en juryopleidingen
•   Afstemming met bondsbureau (Unit Sport & Win) inzake 

landelijk beleid op basis van de uitvoeringspraktijk 
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OMSCHRIJVING:
De commissie Groepsspingen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de landelijke wedstrijden van 
een discipline en voor het opstellen van een technisch reglement voor de betreffende discipline. De 
eindverantwoordelijkheid ligt bij de productmanager Sport & Win. De eindverantwoordelijke is bevoegd 
(financiële) beslissingen te nemen, bewaakt de strategische lijn en legt verantwoording af aan de Business 
Unit Manager Sporters & fans.

 
LANDELIJKE TECHNISCHE 
COMMISSIE GROEPSSPRINGEN 

TAKEN BONDSBUREAU:
•   Bewaken strategische lijn
•   Hebben regie over de werkzaamheden van de 

LTC
•   Faciliteren loket inschrijvingen
•   Ondersteunen bij vragen en/of problemen bij  

de uitvoer
•   Relatiebeheer (contacten met bestuurders, 

trainers, sporters en commissies)
•   Signaleren opleidingsbehoefte
•   Faciliteren toestelcontainers
•   Plannen van wedstrijden bij evenementen (op elk 

niveau)
•   Financiën: declaraties verwerken en budget 

bewaken
•   Faciliteren internationale wedstrijden

TAKEN COMMISSIE:
•   Verantwoordelijk voor de uitvoering van de landelijke 

wedstrijden 
•   Verantwoordelijk voor het maken van het Technisch 

Reglement 
•   Verantwoordelijk voor de coördinatie rond 

internationale wedstrijden, binnen de door de 
businessunit Sporters & Fans vastgestelde kaders.

•   Verantwoordelijk voor een goede afstemming met het 
bondsbureau en de DTC’s

•   Twee keer per jaar een overleg met de DTC’s 
organiseren

•   Onderhouden van een goede relatie met de sporters en 
trainers, juryleden en organiserende clubs

•   Adviserende rol m.b.t technische en juryopleidingen
•   Afstemming met bondsbureau (Unit Sport & Win) inzake 

landelijk beleid op basis van de uitvoeringspraktijk 

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De voorzitter van de LTC wordt benoemd door het 
Bondsbestuur. De leden van de LTC worden benoemd door de 
directeur. Allen hebben maximaal drie zittingstermijnen van elk  
4 jaar.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Herman Jansen

AANSPREEKPUNT
COMMISSIE: 
Jacob Pekelsma
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OMSCHRIJVING:
Deze commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de landelijke wedstrijden van een discipline en voor 
het opstellen van een technisch reglement voor de betreffende discipline. De eindverantwoordelijkheid ligt 
bij de productmanager Sport & Win. De eindverantwoordelijke is bevoegd (financiële) beslissingen te nemen, 
bewaakt de strategische lijn en legt verantwoording af aan de Business Unit Manager Sporters & fans.

 
LANDELIJKE TECHNISCHE 
COMMISSIE TRAMPOLINESPRINGEN

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De voorzitter van de LTC wordt benoemd door het 
Bondsbestuur. De leden van de LTC worden benoemd door de 
directeur. Allen hebben maximaal drie zittingstermijnen van elk  
4 jaar.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Herman Jansen

AANSPREEKPUNT
COMMISSIE: 
Marion Sörman

TAKEN BONDSBUREAU:
•  Bewaken strategische lijn
•   Hebben regie over de werkzaamheden van de 

LTC
•   Faciliteren loket inschrijvingen
•   Ondersteunen bij vragen en/of problemen bij 

de uitvoer
•   Relatiebeheer (contacten met bestuurders, 

trainers, sporters en commissies)
•   Signaleren opleidingsbehoefte
•   Faciliteren toestelcontainers
•   Plannen van wedstrijden bij evenementen (op 

elk niveau)
•   Financiën: declaraties verwerken en budget 

bewaken
•   Faciliteren internationale wedstrijden

TAKEN COMMISSIE:
•   Verantwoordelijk voor de uitvoering van de landelijke 

wedstrijden 
•   Verantwoordelijk voor het maken van het Technisch 

Reglement 
•   Verantwoordelijk voor de coördinatie rond 

internationale wedstrijden, binnen de door de 
businessunit Sporters & Fans vastgestelde kaders.

•   Verantwoordelijk voor een goede afstemming met het 
bondsbureau en de DTC’s

•   Twee keer per jaar een overleg met de DTC’s 
organiseren

•   Onderhouden van een goede relatie met de sporters 
en trainers, juryleden en organiserende clubs

•   Adviserende rol m.b.t technische en juryopleidingen
•   Afstemming met bondsbureau (Unit Sport & Win) inzake 

landelijk beleid op basis van de uitvoeringspraktijk 
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OMSCHRIJVING:
Een commissie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Zomerkampen met betrekking tot beleid, 
marketing, strategie en financiën. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de productmanager Sport & Fun. De 
eindverantwoordelijke is bevoegd (financiële) beslissingen te nemen, bewaakt de strategische lijn en legt 
verantwoording af aan de Business Unit Manager Sporters & fans.

 
LANDELIJKE PRODUCT- 
COMMISSIE ZOMERKAMPEN

TAKEN BONDSBUREAU:
•   Bewaakt strategische lijn.
•   Regisseert de levenscyclus van een product of dienst, 

inclusief verdienmodel.
•   Vertaalt behoeften van klanten, (doelgroep 7-30 jaar) 

naar een concrete productoplossing.
•   Beschrijft de kenmerken van het product, bepaalt de 

prijs (gedifferentieerd) en geeft aan hoe de distributie 
verloopt.

•   Bepaalt promotie van producten naar interne en  
externe doelgroepen i.s.m. marketingcommunicatie.

•   Verzamelt inzichten over afname (gebruik en waarde-
ring) van het product en kosten van het product i.s.m. 

marktonderzoek (adviseur kennismanagement)
•   Verbetert of stopt het product op basis van inzichten. 

Doet voorstel hiertoe richting de strategisch marketeer.
•   Heeft specifieke aandacht voor een veilig sportklimaat 

binnen producten.

TAKEN COMMISSIE:
•   Verantwoordelijk voor het doorvoeren van beleid, 

strategie van de KNGU binnen de Zomerkampen
•   Verantwoordelijke voor kwaliteit en veiligheid. 
•   Verantwoordelijk voor het optimaliseren van de 

KNGU Zomerkampen m.b.t. vrijwilligersbeleid.
•   Verantwoordelijk voor de jaarlijkse goedkeuring van 

de begroting van de Zomerkampen
•   Verantwoordelijk voor de coördinatie van de 

Zomerkampen, binnen de door de businessunit 
Sporters & Fans vastgestelde kaders.

•   Verantwoordelijk voor een goede afstemming 
tussen het bondsbureau en de kampcommissie 

•   Ontzorgen van de kampcommissie. 
•   Zes keer per jaar overleg, incl. agenda en notulen.
•   Aanstellen van nieuwe commissieleden wordt 

gezamenlijk bepaald in overleg. 

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De leden van de Landelijke Productcommissie worden benoemd 
door de directeur en hebben maximaal drie zittingstermijnen 
van elk 4 jaar.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Renske Snaar

AANSPREEKPUNT
COMMISSIE: 
Ramon van Beusichem
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OMSCHRIJVING:
Deze commissie draagt de verantwoordelijk voor voornamelijk de operationele zaken rondom Your Stage. 
Denk hierbij aan het feit dat zij zorgdragen dat er in ieder district een Your Stage event is. Tevens zijn zij het 
aanspreekpunt voor de werkgroepen uit de districten. Ook denken zij met de productmanager sport & fun mee 
in de doorontwikkeling van Your Stage. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de productmanager sport & fun 
7-30 jaar. De eindverantwoordelijke is bevoegd (financiële) beslissingen te nemen, bewaakt de strategische lijn 
en legt verantwoording af aan de Business Unit Manager Sporters & fans.

 
LANDELIJKE PRODUCT- 
COMMISSIE YOUR STAGE

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De leden van de Landelijke Productcommissie worden benoemd 
door de directeur en hebben maximaal drie zittingstermijnen 
van elk 4 jaar. 

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Milou Weinans

AANSPREEKPUNT
COMMISSIE: 
Alice de Groot 

TAKEN BONDSBUREAU:
•  Bewaakt strategische lijn.
•   Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en doorontwikkelen van 

het concept Your Stage.
•   Geeft sturing aan de commissieleden en indirect aan de 

werkgroepen in het district
•   Geeft uitvoering aan de strategische keuze voor aanbod voor 

(recreatie)sporters.
•   Vertaalt behoeften van klanten naar een concrete oplossing 

binnen het concept Your Stage.
•   Zorgt voor en bepaalt promotie van producten naar interne 

en externe doelgroepen i.s.m.  marketingcommunicatie en de 

landelijke commissie.
•   Onderzoekt inzichten over afname (gebruik en waardering) 

van het product. 
•   Verbetert of stopt Your Stage op basis van inzichten uit 

onderzoek en ervaringen in overleg met de commissie. 
•   Verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven binnen het 

project.
•   Aandacht voor de pedagogische visie binnen het concept 

Your Stage

TAKEN COMMISSIE:
•    Verantwoordelijk voor de organisatie van 

de verschillende Your Stage events in het 
land (zorgen ervoor dat er in ieder district 
minimaal één event is, zorgen ervoor dat 
de evenementen binnen de huisstijl van 
Your Stage vallen etc.)

•    Helpen bij het aansturing/coördinatie/
ondersteuning van de verschillende 
werkgroepen in het land, die de 
operationele zaken van de Your Stage 
events op zich nemen (advies over 

financiën, werving van deelnemers, mede 
aanspreekpunt voor de werkgroepen etc.

•    Denken mee in de doorontwikkeling van 
Your Stage 
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OMSCHRIJVING:
De District Technische Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wedstrijden op districtsniveau 
van een discipline, conform het door de LTC opgestelde technisch reglement. De eindverantwoordelijkheid 
ligt bij de medewerker Sport & Win, die aan de betreffende discipline gekoppeld is. De eindverantwoordelijke 
is bevoegd (financiële) beslissingen te nemen, bewaakt de strategische lijn en legt verantwoording af aan de 
Business Unit Manager Sporters & fans.

 
DISTRICT 
TECHNISCHE COMMISSIE

TAKEN BONDSBUREAU:
•   Bewaken strategische lijn
•   Hebben regie over de werkzaamheden van de DTC
•   Faciliteren loket inschrijvingen
•   Ondersteunen bij vragen/problemen bij de uitvoer
•   Relatiebeheer (contacten met bestuurders, trainers, 

sporters en commissies)
•   Signaleren opleidingsbehoefte
•   Faciliteren toestellen (containers)
•   Afstemmen van wedstrijden bij op elk niveau)
•   Financiën: declaraties verwerken en budget 

bewaken

TAKEN COMMISSIE:
•   Verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

districtswedstrijden in lijn met het Technisch 
Reglement

•   Verantwoordelijk voor een goede afstemming met 
de LTC en indien aanwezig RTC’s en RC’s, onder 
andere over doorstroming naar districts- of landelijke 
wedstrijden

•   Twee keer per jaar in overleg te gaan met de LTC
•   Onderhouden van een goede relatie met de sporters 

en trainers, juryleden en organiserende clubs
•   Afstemming met bondsbureau (Unit Sport & 

Win) inzake landelijk beleid op basis van de 

uitvoeringspraktijk 

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De voorzitter van de DTC wordt benoemd door de directeur en 
heeft maximaal drie zittingstermijnen van elk 4 jaar.  De leden 
van de DTC worden aangesteld door de contactpersoon en 
hebben zitting voor onbepaalde tijd. De periode van inzet gaat 
in overleg met de commissieleden. CONTACTPERSOON 

KNGU: 
Zie LTC in dezelfde discipline.

AANSPREEKPUNT
COMMISSIE: 
Zie opmerking 

OPMERKING : 
De disciplines TD,TH, TS,RR, RG, Groepsspringen, Acro hebben allen district technische commissies. De om-
schrijving is voor elke commissie dezelfde. De aanspreekpunten binnen de district technische commissies 
zijn te vinden op de website. Via de discipline ga je naar de ‘vrijwilligers in de commissie’ 

https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken
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OMSCHRIJVING:
Deze commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van wedstrijden en activiteiten op rayon- regioniveau. 
Dit is niet gebonden aan een discipline. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de medewerker Sport & Win, die 
aan de betreffende regio/rayon gekoppeld is. De eindverantwoordelijke is bevoegd (financiële) beslissingen te 
nemen, bewaakt de strategische lijn en legt verantwoording af aan de Business Unit Manager Sporters & fans.

 
REGIO  
TECHNISCHE COMMISSIE

TAKEN BONDSBUREAU:
•  Bewaken strategische lijn
•  Faciliteren loket inschrijvingen
•   Ondersteunen bij vragen en/of problemen bij de 

uitvoer
•   Relatiebeheer (contacten met bestuurders, trainers, 

sporters en commissies)
•  Signaleren opleidingsbehoefte
•  Afstemmen van wedstrijden (op elk niveau)
•   Financiën: declaraties verwerken en budget 

bewaken

TAKEN COMMISSIE:
•   Verantwoordelijk voor de uitvoering van 

regionale wedstrijden in lijn met het Technisch 
Reglement/Rayon Reglement

•   Verantwoordelijk voor een goede afstemming 
met de DTC en indien aanwezig RC’s, 
onder andere over doorstroming naar 
districtswedstrijden

•   Onderhouden van een goede relatie met de 
sporters en trainers, juryleden en organiserende 
clubs

•   Afstemming met bondsbureau (Unit Sport & 
Win) inzake landelijk beleid op basis van de 
uitvoeringspraktijk 

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De leden van de Regio Technische commissie worden 
aangesteld door de contactpersoon en hebben zitting voor 
onbepaalde tijd. De periode van inzet gaat in overleg met 
commissieleden.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Zie LTC in dezelfde discipline.

AANSPREEKPUNT
COMMISSIE: 
Zie opmerking

OPMERKING : 
Verschillende discplines hebben regio technische commissies. De omschrijving is voor elke commissie 
dezelfde. De aanspreekpunten binnen de regio technische commissies zijn te vinden op de website. 
Via de discipline ga je naar de ‘vrijwilligers in de commissie’.

https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken
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OMSCHRIJVING:
De Rayon commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van wedstrijden en activiteiten op rayonniveau. 
Dit is niet gebonden aan een discipline. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de medewerker Sport & Win, die 
aan het betreffende rayon gekoppeld is. De eindverantwoordelijke is bevoegd (financiële) beslissingen te 
nemen, bewaakt de strategische lijn en legt verantwoording af aan de Business Unit Manager Sporters  
& fans.

 
RAYON COMMISSIE 

TAKEN BONDSBUREAU:
•   Bewaken strategische lijn
•   Faciliteren loket inschrijvingen
•   Ondersteunen bij vragen en/of problemen bij de 

uitvoer
•   Relatiebeheer (contacten met bestuurders, trainers, 

sporters en commissies)
•   Signaleren opleidingsbehoefte
•   Afstemmen van wedstrijden (op elk niveau)
•   Financiën: declaraties verwerken en budget 

bewaken
•   Faciliteren internationale wedstrijden

TAKEN COMMISSIE:
•   Verantwoordelijk voor de uitvoering van regionale 

wedstrijden in lijn met het Technisch Reglement/
Rayon Reglement

•   Verantwoordelijk voor een goede afstemming met 
de RTC, onder andere over doorstroming naar 
districtswedstrijden

•   Onderhouden van een goede relatie met de sporters 
en trainers, juryleden en organiserende clubs

•   Afstemming met bondsbureau (Unit Sport & 
Win) inzake landelijk beleid op basis van de 
uitvoeringspraktijk 

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De leden van de Rayon commissie worden aangesteld door de 
contactpersoon en hebben zitting voor onbepaalde tijd. De 
periode van inzet gaat in overleg met commissieleden.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Zie LTC in dezelfde discipline.

AANSPREEKPUNT
COMMISSIE: 
Zie opmerking 

OPMERKING : 
In sommige districten hebben we Rayon commissies. De omschrijving is voor elke commissie dezelfde. 
De aanspreekpunten binnen de rayons zijn te vinden op de website. Via de discipline ga je naar de 
‘vrijwilligers in de commissie’. 

Ada de Bruijn, rayon:

“Samenwerking binnen ons rayon is eigenlijk altijd 
goed & gezellig!”

https://wedstrijdzaken.kngu.nl/wedstrijdzaken
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OMSCHRIJVING:
De Zomerkampcommissie draagt de verantwoordelijk voor alle 
inhoudelijke taken inzake de uitvoering van de KNGU Zomerkampen.
Zij komen maandelijks bijeen om te vergaderen, inclusief 
agendastukken en notulen. De 7 kampleiders komen voort uit 
deze kampcommissie. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de 
productmanager Sport & Fun. De eindverantwoordelijke is bevoegd 
(financiële) beslissingen te nemen, bewaakt de strategische lijn en legt 
verantwoording af aan de Business Unit Manager Sporters & fans.

 
ZOMERKAMPCOMMISSIE 

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De leden van de zomerkampcommissie worden aangesteld door 
de contactpersoon en hebben zitting voor onbepaalde tijd. De 
periode van inzet gaat in overleg met commissieleden.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Renske Snaar 

AANSPREEKPUNT
COMMISSIE: 
Wendy Roerdink 
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JONGENS TURNKAMP

OMSCHRIJVING:
Verantwoordelijk van deze commissie ligt bij de uitvoering van het 
Jongens Turnkamp inzake beleid, marketing, strategie en financiën. 
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de productmanager Sport & 
Fun. De eindverantwoordelijke is bevoegd (financiële) beslissingen te 
nemen, bewaakt de strategische lijn en legt verantwoording af aan de 
Business Unit Manager Sporters & fans.

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De leden van het Jongens Turnkamp worden aangesteld door 
de contactpersoon en hebben zitting voor onbepaalde tijd. De 
periode van inzet gaat in overleg met commissieleden.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Renske Snaar

AANSPREEKPUNT
COMMISSIE: 
Charles Beekes

Charles Beekes, 
Jongensturnkamp:

“Waar ik blij van 
word? Als een 
jongetje zonder 
enige aanleg 
toch dat ene 
turnelementje weet 
te maken!”
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OMSCHRIJVING:
Deze commissie biedt sport specifieke ondersteuning aan verenigingen, ondersteunt de Special Olympics en 
verwijst door naar landelijke partners bij vragen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de productmanager Sport 
& Fun. De eindverantwoordelijke is bevoegd (financiële) beslissingen te nemen, bewaakt de strategische lijn en 
legt verantwoording af aan de Business Unit Manager Sporters & fans.

 
AANGEPAST SPORTEN 
(INCLUSIEF SPORTEN) 

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De leden van de commissie aangepast sporten worden 
aangesteld door de contactpersoon en hebben zitting voor 
onbepaalde tijd.  De periode van inzet gaat in overleg met de 
commissieleden.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Renske Snaar

TAKEN BONDSBUREAU:
•   Bewaakt strategische lijn
•   Aanspreekpunt voor verenigingen en 

verenigingsondersteuners voor aangepast 
sporten

•   Inhoudelijke vragen worden doorgezet naar de 
commissie aangepast sporten

•   Jaarlijkse check hoeveelheid verenigingen met 
een aangepast aanbod

•   Organisatie 2x per jaar overleg met Commissie 
aangepast sporten

•   Website aangepast sporten 2x per jaar 

verversen

TAKEN COMMISSIE:
•    Sport specifieke ondersteuning verenigingen op 

basis van vragen 
•   Ondersteuning organisatie Special
   Olympics
•   Doorverwijzing landelijke partners (website) 
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OMSCHRIJVING:
De commissie is verantwoordelijk voor de operationele organisatie van Dutch Gymnastics – The Finals 
(gezamenlijke Nederlandse Kampioenschappen). De eindverantwoordelijkheid ligt bij de eventmanager. De 
eindverantwoordelijke is bevoegd (financiële) beslissingen te nemen, bewaakt de strategische lijn en legt 
verantwoording af aan de Business Unit Manager Sporters & fans.

 
DUTCH GYMNASTICS – 
THE FINALS

TAKEN BONDSBUREAU:
•   Coördineert en organiseert grote nationale events 

(structureel DG – The Finals en DG – A Touch of 
Gold) 

•    Binnen deze grote events is de eventmanager 
verantwoordelijk van concept tot uitvoering. 
Hierbij draagt de eventmanager o.a. zorg voor de 
uitwerking van het eventconcept, de begroting, 
aansturing van het projectteam, afstemming 
met leveranciers en de draaiboeken van het 
event. Naast de grote events ontwikkelt de 
eventmanager nieuwe eventformats. 

TAKEN COMMISSIE:
•  Het uitvoeren van Dutch Gymnastics – The Finals
•   Het maken van het programma in de 

wedstrijdarena 
•  Coördinatie van vrijwilligers van het event
•  Op- en afbouw van de (technische)inrichting 
•   Adviserende rol betreffende 

samenwerkingspartners 
•   Adviserende rol betreffende veiligheid en 

publieksstromen

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De leden van de commissie Dutch Gymnastics : DG – The Finals 
worden aangesteld door de contactpersoon en hebben zitting 
voor onbepaalde tijd.  De periode van inzet gaat in overleg met 
de contactpersoon.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
José Holster

Riemke de Kloet, The Finals:

“Heel veel plezier met elkaar en voldoening als na weken 
voorbereiding een toernooi op rolletjes loopt.”
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OMSCHRIJVING:
De commissie is verantwoordelijk voor de operationele organisatie van Dutch Gymnastics – The Finals 
(gezamenlijke Nederlandse Kampioenschappen). De eindverantwoordelijkheid ligt bij de eventmanager. De 
eindverantwoordelijke is bevoegd (financiële) beslissingen te nemen, bewaakt de strategische lijn en legt 
verantwoording af aan de Business Unit Manager Sporters & fans.

 
DUTCH GYMNASTICS – 
A TOUCH OF GOLD 

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De leden van de commissie Dutch Gymnastics : DG – ATOG 
worden aangesteld door de contactpersoon en hebben zitting 
voor onbepaalde tijd.  De periode van inzet gaat in overleg met 
de contactpersoon.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
José Holster

TAKEN BONDSBUREAU:
•   Coördineert en organiseert grote nationale 

events (structureel DG – The Finals en DG –  
A Touch of Gold) 

•   Binnen deze grote events is de eventmanager 
verantwoordelijk van concept tot uitvoering. 
Hierbij draagt de eventmanager o.a. zorg 
voor de uitwerking van het eventconcept, de 
begroting, aansturing van het projectteam, 
afstemming met leveranciers en de draaiboeken 
van het event. 

•   Naast de grote events ontwikkelt de 

eventmanager nieuwe eventformats. 

TAKEN COMMISSIE:
•    Verantwoordelijk voor de vrijwilligers tijdens A 

Touch of Gold 
•    Verantwoordelijk voor de toestellen en andere 

turntechnische inrichting van de zaal 
•    Verantwoordelijk voor de coördinatie van 

vrijwilligers van het event
•    Verantwoordelijk voor de logistieke planning
•    Verantwoordelijk voor de catering 
•    Verantwoordelijk voor reis en verblijf van 

deelnemers tijdens A Touch of Gold 
•    Adviserende rol betreffende 

samenwerkingspartners 
•    Adviserende rol betreffende veiligheid en 

publieksstromen

Raymond Weeda, organisatiecommissie:

“Want het is altijd hard werken, maar het voor elkaar en met elkaar en de 
gezelligheid die we daarbij hebben maakt dat het harde werken niet erg is.”
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WERKGROEPEN

Er zijn diverse werkgroepen binnen de KNGU. Sommige werkgroepen bestaan al jaren 
en andere zijn in het leven geroepen voor een bepaalde periode. Alle werkgroepen 
denken en doen mee in de ontwikkeling van producten en diensten en de uitvoering 
van activiteiten.

TERUG NAAR SCHEMA COMMISSIES
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* DIVERSE WERKGROEPEN 
TECHNISCHE COMMISSIES 

OMSCHRIJVING:
Dit zijn werkgroepen die zich voornamelijk bezighouden met de uitvoering 
van wedstrijden of groepen samengesteld op basis van benodigde 
technische expertise.

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De leden van de technische werkgroepen worden 
uitgenodigd op basis van hun expertise en aangesteld door 
de contactpersoon in overleg met de commissieleden. Een 
werkgroep is er voor een bepaalde tijd en de periode van inzet 
is in overleg met de  commissieleden.
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* YOUR STAGE

Errol Herder, werkgroep Your Stage:

“Ik word erg blij van de reacties als we iets gaafs 
hebben ontwikkeld.”

OMSCHRIJVING:
Your Stage is verantwoordelijk voor de gehele organisatie van een  
Your Stage event in het district.

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De leden van de werkgroep Your Stage worden uitgenodigd op 
basis van hun expertise en aangesteld door de contactpersoon 
in overleg met de commissieleden.
Een werkgroep is er voor een bepaalde tijd en de periode van 
inzet is in overleg met de  commissieleden.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Milou Weinans
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* NIJNTJE 

OMSCHRIJVING:
Deze werkgroep adviseert voor het product nijntje Beweegdiploma en breder, de nadruk ligt vooral bij 
het peuter en kleuter gymmen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de productmanager Sport & Fun. De 
eindverantwoordelijke is bevoegd (financiële) beslissingen te nemen, bewaakt de strategische lijn en legt 
verantwoording af aan de Business Unit Manager Sporters & fans.

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De leden van de werkgroep nijntje worden uitgenodigd op 
basis van hun expertise en aangesteld door de contactpersoon 
in overleg met de commissieleden. Een werkgroep is er voor 
een bepaalde tijd en de periode van inzet is in overleg met de  
commissieleden.

TAKEN BONDSBUREAU:
•    Bewaakt de strategische lijn
•    Geeft leiding aan de klankbordgroep: agenda 

voorbereiden, bijeenkomst leiden en besluiten 
formuleren

TAKEN COMMISSIE:
•    Advies op inhoud van het programma nijntje 

Beweegdiploma
•    Advies op uitrol van het programma nijntje 

Beweegdiploma
•    Ondersteuning bij landelijke evenementen als DG 

The Finals (beweegplein), inspiratiedagen, ATOG 
(beweegplein)

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Tanja Bracco Gartner
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* VETERANENKORPS EN 
STICHTING GYMNASTIEK- 
EN TURNHISTORIE 

OMSCHRIJVING:
Het betreft hier twee zelfstandige werkgroepen. Een organisatie die het contact met de veteranen onderhoudt 
en een stichting (met eigen rechtsvorm) die ervoor zorgt dat de geschiedenis van de gymsport niet verloren 
gaat. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de business unitmanager Sporters & Fans. De eindverantwoordelijke 
is bevoegd (financiële) beslissingen te nemen, bewaakt de strategische lijn en legt verantwoording af aan de 
directeur.

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De leden van deze werkgroepen worden uitgenodigd op basis 
van hun expertise en aangesteld door de contactpersoon in 
overleg met de commissieleden. Een werkgroep is er voor een 
bepaalde tijd en de periode van inzet is in overleg met de  
commissieleden.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Els van de Mast 



72  VRIJWILLIGERSGIDS

TERUG NAAR SCHEMA COMMISSIESTERUG NAAR INHOUDTERUG NAAR INHOUD

 

KLANKBORD-
GROEPEN

Er zijn diverse klankbordgroepen binnen de KNGU.
Zij adviseren en geven input op specifieke thema’s. Klankbordgroepen zijn vaak van 
tijdelijke aard, gekoppeld aan een project of vraagstuk.
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OMSCHRIJVING:
De klankbordgroep Freerunning bestaat uit personen die elk een regio in Nederland vertegenwoordigen. De 
leden zijn ondernemende freeruntrainers, die graag iets willen betekenen voor het freerunnen in Nederland. 
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de productmanager sport & fun. De eindverantwoordelijke is bevoegd 
(financiële) beslissingen te nemen, bewaakt de strategische lijn en legt verantwoording af aan de Business 
Unit Manager Sporters & fans.

 
* KLANKBORD 
FREERUNNEN

TAKEN BONDSBUREAU:
•  Bewaakt strategische lijn
•   Geeft leiding aan de klankbordgroep: agenda 

voorbereiden, bijeenkomst leiden en besluiten 
formuleren

TAKEN COMMISSIE:
•  Geven visie op verloop of resultaat van een project.
•  Beslissen niet mee maar geven ongevraagd en 
gevraagd advies 
•  Vier keer per jaar overleg, incl. agenda en notulen.

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De leden van de klankbordgroep worden uitgenodigd op basis 
van expertise.  De commissie is tijdelijk in het leven geroepen. 
Daarna wordt bekeken hoe verder.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Renske Snaar
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OMSCHRIJVING:
Het Klankbord Vrijwilligers adviseert over de omgang/beleid met vrijwilligers. De eindverantwoordelijkheid 
ligt bij de vrijwilligerscoördinator. De eindverantwoordelijke is bevoegd (financiële) beslissingen te nemen, 
bewaakt de strategische lijn en legt verantwoording af aan de Business Unit Manager Sporters & fans. 

 
* KLANKBORD 
VRIJWILLIGERS

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De leden van de klankbordgroep worden uitgenodigd op basis 
van expertise.  Een klankbord is tijdelijk in het leven geroepen. 
Daarna wordt bekeken hoe verder.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Henriët van der Weg
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OMSCHRIJVING:
Klankbord Digitalisering Loket adviseert over het optimaliseren van datastromen die nodig zijn voor het 
organiseren van wedstrijden & activiteiten. 

 
* KLANKBORD 
DIGITALISERING LOKET

BENOEMINGSPROCEDURE 
+ ZITTINGSTERMIJN:
De leden van de klankbordgroep worden uitgenodigd op basis 
van expertise.  Een klankbord is tijdelijk in het leven geroepen. 
Daarna wordt bekeken hoe verder.

CONTACTPERSOON 
KNGU: 
Melissa Schoppers



76  VRIJWILLIGERSGIDS

TERUG NAAR SCHEMA COMMISSIESTERUG NAAR INHOUD

OMSCHRIJVING:
Juryleden zijn essentieel in het waarderen en beoordelen van prestaties van sporters. De wijze van 
waardering heeft een grote invloed hoe sporters en fans de geleverde prestatie ervaren. Juryleden zijn 
actief binnen 8 disciplines (TD, TH, Acro, Dans, RG, RR, Trampolinespringen, Groepsspringen).Het niveau 
varieert van recreatief, wedstrijdsport tot en met beoordelen van internationale wedstrijden. Juryleden 
worden voornamelijk gevraagd door en ingezet namens de clubs. Op hogere niveaus kan sprake zijn van een 
landelijke vraag en inzet door de betreffende LTC.

 
JURYLEDEN

JURYBREVET EN GELDIGHEID: 
Na afloop van de opleiding volgt een kwalificatie (examen). Indien 
het jurylid de opleiding succesvol afrondt dan ontvangt hij/zij een 
jurybrevet. Afhankelijk van het afgegeven brevet kunnen wedstrijden op 
een bepaald niveau gejureerd worden.
Een jurybrevet wordt afgegeven binnen een vastgestelde cyclus van 4 
jaar. Het kan dus voorkomen dat een brevet voor een individueel jurylid 
een kortere looptijd heeft van 4 jaar. De geldigheidstermijn staat op het 
brevet vermeld.
Bij de aanvang van een nieuwe cyclus vervallen alle brevetten en 
moeten alle juryleden verplicht bijgeschoold worden. Vorm en inhoud 

van de bijscholingen zijn afhankelijk van de discipline en het niveau.

CONTACT-
PERSONEN:

Binnen de club
Veel clubs hebben een 
aanspreekpunt, vaak 
binnen een technische 
commissie, waar ook 
juryleden hun vragen 

kunnen stellen.

Wedstrijdorganisatie
Juryleden worden 
benaderd en/of 
ingezet door een 
wedstrijdorganisatie. Van 
hen ontvangt het jurylid de 
directe informatie over de 
betreffende wedstrijd.

T.a.v. zaken die de KNGU 
betreft kan contact 
opgenomen met het 
serviceteam 
(serviceteam@kngu.nl 
of via 055 5058700).

mailto:serviceteam%40kngu.nl%20?subject=
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