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Inleiding  
 
Het doel van dit document is een weergave van de plannen van de vereniging. Tevens een financiële 
inzage van de vereniging (lange termijn). De plannen zijn gebaseerd op de genoemde doelstellingen. 
 
Het beleidsplan wordt elk jaar geactualiseerd. De voorzitter van de vereniging bewaakt de voortgang 
en de actualiteit van het plan. Het plan is gericht op een termijn van vier jaar. Aan het einde van het 
seizoen wordt een jaarverslag gemaakt waarbij het afgelopen jaar wordt geëvalueerd. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de plannen. 
 
Historie 
Begin jaren 1900 leek de animo voor de gymnastiek in Schoonhoven te zijn verdwenen, totdat in 

1913 een groepje mensen weer actief werd en ze de 
“Jongelieden Gymnastiekvereniging” oprichten. In 1914 ging het 
toch mis, doordat een bestuurslid werd overgeplaatst en veel 
leden werden opgeroepen voor militaire dienst. Toen in de loop 
van 1919 opnieuw aan gymnastiek werd gedaan, bleek bij 
enkele leden de behoefte te bestaan om onder een andere 
naam de vereniging opnieuw op te richten. De officiële datum 
werd 20 augustus 1920 en de naam werd D.O.S. ( Door Oefening 
Sterk ) Een van de oprichters was dhr. In ’t Veld. Hij was ook een 
van de eerste lesgevers samen met de heren Tanger, Kok, Hak 
en Van den Adel en mevr. De Lange. In 1922 trad DOS toe tot 
het Koninklijk Nederlands Gymnastiekverbond, waardoor de 
vereniging in staat werd gesteld deel te nemen aan kring- en 
bondswedstrijden zowel op gymnastiek als atletiekgebied.  
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De dames lieten het in die tijd nog afweten. Tot de viering van het eerste lustrum in 1925 kende de 
vereniging slechts 1 dames lid. 
 
Locaties. 
DOS heeft vanaf het begin op verschillende locaties lessen gegeven. De eerste jaren was dat in de 
“Kanonnenloods” (het huidige Bastion). Daarna verhuisde men naar het kerkje in de Oranjestraat (nu 
het Klooster) waar een gymzaal werd ingericht compleet met kolenkachel en kokosmatten. Vandaar 
uit verhuisde men naar de Spoorstraat waar de eerste echte gymzaal werd gebruikt. Momenteel 
worden de meeste gymlessen gegeven in de Pasteurzaal. In 2015 is het plan om de sportzaal van de 
MFA ( Multi Functionele Accommodatie ) in Schoonhoven Oost te gaan gebruiken. 
 
Vaandel.  
DOS had als enige gymnastiekvereniging 
in Nederland een bijzonder vaandel. Hij 
was dubbelzijdig en met de hand 
geborduurd door de echtgenote van een 
van de oprichters nl. dhr. In 't Veld. 
Nadien is het vaandel vernieuwd door 
Alies van Geelen. Heden ten dage wordt 
dit vaandel gebruikt bij de jaarlijkse 
clubkampioenschappen en bij DOS gala-
lustrumvieringen. 
Na de oorlogsjaren ging het voorspoedig 
met de vereniging. Het ledenaantal 
groeide en men kon overgaan naar een 
trainer met vaste aanstelling. Het was eind jaren vijftig toen de 18 jarige Gerrit Dorsman Sr. zijn 
gymnastiektrainers diploma haalde en voor DOS als vaste lesgever aan de slag ging. In de jaren 
tachtig groeide de vereniging zo stormachtig dat DOS een ledenaantal van 1000 leden bereikte. Men 
ging in 1997 over tot aankoop van de Pasteurzaal. Zo kon DOS allerlei activiteiten ontplooien in de 
eigen sportzaal. DOS is altijd een veelzijdige vereniging geweest met turnen, jazzdans, aerobics en 
fitnessgroepen voor jong en oud. Door de opkomst van veel nieuwe sportverenigingen en 
sportscholen in Schoonhoven is het ledenaantal gezakt. Hierdoor was men genoodzaakt om de 
Pasteurzaal in 2013 aan de gemeente terug te verkopen. DOS bestaat nog steeds en heeft zeker 
bestaansrecht, want ook in de toekomst blijft het belangrijk de basisvormen van bewegen zoals 
lopen, springen, balanceren et cetera te leren op een gymvereniging zoals DOS. In 2012 stonden onze 
selectieturnsters met vier meisjesploegen in de finale van de Regionale Turncompetitie in 
Amsterdam. Een fantastisch resultaat. 
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Informatie over turnselectie 2015 
De turnselectie bestaat uit meisjes vanaf 6 jaar. Deze groep is in te delen in 3 leeftijdsgroepen: 

 Voorbereidingsgroep: Deze groep bestaat uit turnsters van 6 t/m 8 jaar. 

 Wedstrijdgroep onderbouw: Deze groep bestaat uit turnsters van 9 t/m 12 jaar.. 

 Wedstrijdgroep bovenbouw: Deze groep bestaat uit turnsters vanaf 13 jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De turnsters uit de wedstrijdgroep nemen deel aan verschillende soorten wedstrijden in de regio 

Zuid Holland Noord: 

 Individuele wedstrijden. Hierbij strijden turnsters uit dezelfde leeftijdscategorie en niveau 

tegen elkaar. 

Voor de 5e divisie is dit alleen een regiowedstrijd. Voor de 4e divisie volgt hier (na een goede 

klassering bij de regiowedstrijd) een districtswedstrijd op en bij de 3e divisie kan hier een 

Nederlands Kampioenschap op volgen. 

 Competitiewedstrijden. Hierbij strijdt een groep turnsters uit dezelfde divisie tegen andere 

verenigingen.  Aan het einde van het seizoen volgt de finale waarin de beste 4 verenigingen 

nogmaals tegen elkaar turnen. 
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Missie en Visie gymnastiekvereniging DOS  
 
Missie 
DOS gymnastiek wil haar leden uit Schoonhoven en omgeving een plek bieden waar zij elkaar door 
middel van sport en bewegen kunnen ontmoeten. Onze stichters anno 1920 hadden ongetwijfeld als 
belangrijkste missie voor ogen: “Door het beoefenen van de turnsport een gezonder, sterker en 
beter mens te worden met respect en liefde voor iedereen”. 
 
Meer concreet is de missie van DOS: 

 Het verzorgen van lessen in (peuter)gymnastiek, turnen, jazzdansen, bewegen op muziek en 
dergelijke, evenals in alle sport- en/of recreatieve activiteiten die door de KNGU en door de 
vereniging worden bevorderd; 

 Het organiseren van wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties en dergelijke op het gebied van de 
in sub a. genoemde activiteiten; 

 Het bevorderen van de deelname aan door of namens de KNGU georganiseerde wedstrijden, 
uitvoeringen, demonstraties, proeven, instuiven, trainingen, kampen en dergelijke op het gebied 
van de in sub a. genoemde activiteiten; 

 Het stimuleren van de deelname door de technische leiding aan door of namens de KNGU 
georganiseerde opleidingen, instructieve bijeenkomsten en dergelijke op het gebied van de in 
sub a. genoemde activiteiten; 

 Het zorgen voor een goed financieel beleid waarvan sponsoring een onderdeel is. 

 Het bewaken van een verenigingssfeer waarin plezier, veiligheid, betrokkenheid en 
saamhorigheid centraal staan. 

 De mens en de beleving van sport staan centraal voor iedereen die lid wordt. Waarbij elke vorm 
van discriminatie wordt geweerd, zoals afkomst, ras, sekse, religie, capaciteiten, motorische 
vaardigheden, sociale status of politieke achtergrond. 

 De vereniging trots kan zijn op de turnselectie. 
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Visie 
Gymnastiekvereniging DOS wil deze missie tot uiting laten komen in haar visie door: 
 

 Een uitgebreid sportaanbod. 

 Door samenwerking tussen bestuur, leiding, ouders, commissies en betrokkenheid leden een 
gezonde vereniging neer te zetten, zowel financieel als groei, streven naar continuïteit met 
betrekking tot opleiden nieuwe lesgevers binnen de vereniging. 

 Inzet van vakbekwame/gediplomeerde leiding. 
o De vereniging tracht kwaliteitsvolle en bekwame lesgevers te vinden in onze eigen club. 

Opleidingen en bijscholingen worden aangeprezen en bekostigd door de club. 
o De club heeft voor alle lesgevers een rechten- plichtenformulier opgemaakt. 

 Alle lesgevers zijn verplicht tot het inleveren van een VOG verklaring. 
 Voor overige vrijwilligers is een VOG verklaring niet verplicht maar is wel aan te 

bevelen.  
 Voor een veilige werk- en sportomgeving is een gedragscode met een meldprotocol 

opgesteld (Bijlage 3 Preventiebeleid seksueel misbruik). 

 Een verantwoord financieel beleid. 

 De financiën worden hoofdzakelijk gevormd door: 
o Contributies 
o GCA (grote clubactie) 
o Sponsoring 
o Inkomsten uit clubkampioenschappen 
o Sinterklaasfeest 

 Afleggen van verantwoording in de ledenvergadering. 

 Onze materialen blijven vernieuwen en de veiligheid te garanderen. 

 Communicatie, zowel intern als extern gebeurt in een open sfeer en op verschillende manieren. 
o via eigen website 
o via uitdelen van informatiebriefjes 
o via e-mail 
o telefonisch 
o mondeling 
o via de nieuwsflits 

 De vereniging heeft een beleidsplan voor de komende 4 jaar waarin de structuur en het beleid is 
vastgelegd. Dit beleidsplan is alleen door instemming in de Algemene Leden Vergadering te 
wijzigen en aan te passen. Middels dit beleidsplan wordt de organisatie van activiteiten van het 
verenigingsleven van DOS versterkt en bewaakt. 
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Doelstelling  
 
De primaire doelstelling van Gymnastiekvereniging DOS is dat het voortbestaan van de vereniging 
wordt gewaarborgd. Om deze primaire doelstelling te kunnen waarborgen wordt er naar gestreefd 
een zo goed mogelijke kwaliteit van de diverse onderdelen te leveren. Daarnaast is een belangrijke 
doelstelling de professionalisering van de vereniging. Het professionaliseren van de vereniging zal 
bijdragen aan een hogere kwaliteit en veiligheid. 
Dit alles samen moet het plezier van de leden, trainers, vrijwilligers en het bestuur verhogen. 
 
De professionalisering van de vereniging moet door het instellen van de onderstaande punten 
gerealiseerd worden: 
 

 Ieder persoon vanaf 16 jaar die met de leden “werkt” moet een Verklaring Omtrent Gedrag 
verklaring afgeven. 

 Protocol seksuele intimidatie (en aanstelling van een vertrouwenspersoon). 

 Per les dienen 2 volwassenen aanwezig te zijn in geval van een calamiteit. 

 De trainers / vrijwilligers dienen een Bedrijfshulpverlening certificering te hebben. 

 Op de locatie is een ontruimingsplan aanwezig in geval van een calamiteit op de locatie. 

 Diplomering en certificering van de trainers en/of vrijwilligers wordt gestimuleerd. 

 Uitbreiding van de “scope” van de vereniging. Dus meer dan alleen turnen. 

 Inzichtelijkheid van de “organisatie” met een duidelijke rolverdeling. 

 Heldere communicatie voor zowel binnen als buiten de vereniging. 

 Registreren van incidenten die tijdens de lessen optreden. 
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Beleidsdoelstelling  
Voor het concretiseren van het beleid voor de periode 2015 – 2018 worden de onderstaande 
beleidsdoelstellingen opgesteld en SMART (Specifiek-Meetbaar-Acceptabel-Realistisch-
Tijdgebonden) gemaakt. Deze elementen worden verder in het document toegelicht. 
 
1. Prestatie indicatoren 

a. Wedstrijdtrainers hebben een geldig diploma en relevante bijscholing voor 1-8-2016. 
b. Voldoende aantal juryleden per 1-1-2016 om de wedstrijden rechtsgeldig te maken. 
c. 2 volwassenen per les per 1-8-2015. 
d. Iedere (hoofd)trainer moet in het bezit zijn van een geldige Bedrijfshulpverlening certificaat 

en EHBO per 1-8-2016. 
e. Iedere trainer / vrijwilliger moet een geldige Verklaring Omtrent Gedrag verklaring 

overhandigen per 1-8-2015. 
f. Het inventaris is goedgekeurd door een officiële keuringsinstantie. Dit wordt schriftelijk 

vastgelegd. 
g. Het aantal leden groeit jaarlijks met 5%. 

 
2. Financiële afspraken 

a. In het kader van ledenbetrokkenheid wordt het innen van de entreegelden voor de 
clubkampioenschappen en de bijdrage voor het sinterklaasfeest her beoordeeld. De 
vereniging kan deze kosten dragen. 

b. Waarde van de sponsorgelden verdubbelen voor meer financieel draagvlak. 
 
3. Professionalisering 

a. Meer betrokkenheid naar de sponsoren. Deze uitnodigen bij evenementen en meer actief 
benaderen. 

b. Uitstraling buiten de vereniging verbeteren (kleding voor trainers). 
c. Alle lesgevers hebben een contract. 
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Doelgroepen en programma’s  
 
Grondbeginselen van bewegen 
Onze vereniging heeft een ruim programma van jong tot oud.  
Bieden van vakkundige en afwisselende lessen, gegeven door enthousiaste leiding op een veilige en 
verantwoorde manier voor elke groep. Gym is de basis van bewegen,” de grondbeginselen van 
bewegen” 
 
Als peuter leer je samen te spelen en bewegen, maar ook evenwicht, snelheid, rollen, rennen et 
cetera zijn belangrijk voor je ontwikkeling. Daarna worden de grenzen steeds meer verlegd in de 
kleuterfase. Samenwerken, klauteren, klimmen, rennen, spelletjes en diverse toestellen uit te 
proberen. Onder professionele begeleiding ontdekken wat je met je lijf allemaal wel en niet kunt 
doen. Voor kinderen is het van groot belang om hun motoriek goed te kunnen ontwikkelen en verder 
te verfijnen. Dit komt ze op latere leeftijd alleen maar ten goede. 
 
Als 7, 8 jarige leer je snel en zijn er voor jou minder grenzen en is onder andere evenwicht en hoogte 
een geweldige uitdaging en zie je meer mogelijkheden en kansen. 
 
Als blijkt dat gymnastiek niet meer uitdagend genoeg is, kan op advies van de leiding de overstap 
gemaakt worden naar de turnselectie, waarbij er op specifieke (toestel)onderdelen getraind wordt 
om goed te kunnen presteren op wedstrijdniveau. Uitdaging in de elementen zoals zwaaien, hoogte, 
kracht, snelheid en flair. 
Als volwassene profiteer je van deze basis die voorheen is gelegd en kan trimfit een mogelijk vervolg 
zijn.  
 
Selectieprocedure 

 

 Turnster (6-8 jaar) uit de recreantengroep krijgt uitnodiging voor voorbereidingsgroep 

turnselectie (zaterdag). Dit naar aanleiding van de clubkampioenschappen: uitslag en “tip” 

juryleden, advies leiding. 

 Proefperiode van 6 weken tot de Kerstvakantie in deze voorbereidingsgroep 

 Na 6 weken voorzetting of stop. Dit in mondeling overleg met leiding, ouders en turnster. 

 Turnster blijft tot kalenderjaar waarin ze 9 jaar wordt  in deze groep. Overstap naar de 

wedstrijdgroep wordt gemaakt indien turnen op minimaal 5e divisieniveau mogelijk is, anders 

stop. 

 Na zomervakantie overstap naar wedstrijdgroep; afhankelijk van niveau 2x of 3x per week 

trainen. 

 In december ouderbijeenkomst; uitleg niveauverdeling, wedstrijdseizoen, 

evaluatiemomenten enzovoorts. 

 Evaluatiemomenten wedstrijdgroep: eind november (naar aanleiding van de 

clubkampioenschappen en in verband met inschrijving/indeling wedstrijdseizoen), eind 

maart en eind juni. Bevindingen worden besproken met turnster en aandachtspunten 
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gemaild naar ouders. Bij volgend evaluatiemoment wordt hier op terug gekomen. Bij 

onvoldoende progressie stop. 

 In geval van afscheid nemen is dat 80% in juni en 20% in december. 

 
Bewegen op muziek 
(Jazz)dansen op muziek die aansluit bij de leeftijdsgroep, maar vooral top-40 muziek is favoriet. Er 
komen diverse stijlen aan bod: jazz-modern, streetdance en soms ook een beetje hiphop. Dans, 
waarin er ook aandacht wordt besteed aan technische oefeningen, leniger worden en de spieren 
versterken, maar het dansen staat bovenaan!  
 
Aerobics legt meer de nadruk op kracht, uithoudingsvermogen en lenigheid. De muziek is leading en 
de rest gaat vanzelf. Variatie in steps, gewichtjes , dynaband, circuits en interval bieden een variatie 
binnen de aerobics. 
 
Nieuwe programma’s 
Er worden in dit stadium geen activiteiten ondernomen om dit verder te ontwikkelen, tenzij er zich 
bijzondere ontwikkelingen voordoen. De focus is eerst op de huidige programma’s van DOS. 

  



Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS 2015-2018     

 
12 

 

Organisatie  
 
Het bestuur kent minimaal de volgende functies1: 

 Voorzitter 

 Secretaris 

 Penningmeester 
 
Daarnaast zijn er functies voor:  

 Technische zaken 

 PR en Communicatie 

 Beleidszaken 

 Algemene zaken 
 
De rollen en verantwoordelijkheden staan benoemd in het huishoudelijk reglement en beperkt in de 
statuten. De functies dienen beschreven te zijn met als doel risicoverkleining en overdracht. De 
functies zoals deze hierboven zijn benoemd in Bijlage 1 Functies en verantwoordelijkheden 
bestuursleden). 
Het beleid is er op gericht te voldoen aan de formele vereisten, waardoor het dagelijks bestuur wordt 
versterkt door binnen het bestuur een tweede functionaris te benoemen. Deze komt in principe 
alleen bij calamiteiten in actie, tenzij anders gewenst. In principe hoeven hiervoor geen nieuwe 
bestuursleden geworven te worden.  
Doelstelling qua organisatie is om de leden betrokkenheid te verhogen en om de operationele 
werkzaamheden gedeeltelijk onder te brengen in commissies. Het directe aanspreekpunt is een 
aangewezen bestuurslid. 
 
Onderstaand organogram geeft een schematische weergave van het bestuur.  
 

Voorzitter

PR en 
Communicatie

Technische zakenPenningmeester Beleidszaken

JuryledenVrijwilliger (s)

Trainer(s) Hulptrainer(s)

Secretaris

Ledenadministratie

Debiteurenbeheer

Algemene Zaken
(Vacant)

 

 

                                                           
1 Artikel 9 uit het huishoudelijk Reglement 
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De volgende commissies kunnen worden gecreëerd ter ondersteuning van activiteiten van de 

vereniging: 

 Wedstrijdcommissie met als het organiseren van diverse wedstrijden en ervoor zorgen dat er 
voldoende juryleden en EHBO-ers aanwezig zijn en ondersteuning bij externe wedstrijden. 

 Onderhoudscommissie met als taak de materialen te onderhouden en als aanspreekpunt te 
dienen voor derden. 

 Jeugdcommissie met als taak de jeugdactiviteiten te ontplooien en aan te sturen. 

 Activiteitencommissie met als taak activiteiten buiten het turnen te verzorgen. Denken aan 
Sinterklaas, attenties, Koningsspelen e.a. 

 PR commissie met als taak DOS “promotie”. 

 Sponsorcommissie met als taak sponsorgelden te werven (incl. Grote Club Actie). 

 Websitecommissie met als taak de website te “laten” onderhouden en ervoor te zorgen dat 
relevante informatie op de site wordt opgenomen. 

 

Onderhoudscommissie

Technische commissie

Jeugdcommissie

PR commissie

Activiteitencommissie 

Sponsorcommissie

Websitecommissie

 
 

De technische commissie is een actieve commissie waarin het bestuurslid Technische Zaken de 

voorzitter van is. In deze commissie wordt op frequente basis overleg gepleegd met de trainers. 

Indien er een bestuurlijk besluit nodig is worden deze punten aangedragen in een 

bestuursvergadering zodat een eventueel besluit genomen kan worden. 
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Fondswerving, PR en Communicatie  
 
Fondswerving 
Taken / activiteiten voor de fondsenwerving: 

1. Fondsenwerving. Het benaderen van nieuwe sponsors en onderhouden van contacten. Met de 
opbrengsten van de gelden van sponsors worden nieuwe toestellen gekocht. 
 

2. Sponsoring. Het onderhouden van contacten met (lokale) sponsors en hen betrekken bij de 
activiteiten van de vereniging. 
 

3. Het organiseren van activiteiten, zoals GCA, met het doel financiële middelen te verkrijgen voor 
de vereniging. 

 
Ad 1. Sponsoren zijn belangrijke stakeholders van de vereniging en ontvangen informatie, waaronder  
Dosflitsen, uitnodigingen voor wedstrijden. Zij zijn vrijgesteld van entree (2 kaartjes) en ontvangen 2 
consumptiebonnen. (vanaf € 50) 
 
Ad 2 In Dos Nieuwsflitsen, op de website en andere mogelijke uitingen worden de namen van de 
sponsoren met eventueel logo getoond. 
 
Ad 3. Het is van belang om duidelijk te maken waar het geld en / of de actie voor op touw wordt 
gezet. Dit verhoogt de transparantie en betrokkenheid en derhalve de opbrengst, want het is een 
communiceerbaar doel wat nagestreefd wordt. 
 
PR 
Het vergroten door naamsbekendheid door verslag te doen aan (lokale) media en op de website van 

DOS. De site moet regelmatig worden bijgehouden door een vrijwilliger of extern ingehuurde.  

Communicatie2 
Actiever benaderen van leden en overige stakeholders. Hiervoor staan de volgende middelen ter 

beschikking en worden gezien de doelgroep toegespitst op; krant, website, DOS Nieuwsflitsen, mail, 

brieven, posters et cetera. 

  

                                                           
2 Voor de communicatie wordt de privacy van de leden gerespecteerd. Leden kunnen of hebben aangegeven of 
onder andere hun foto gepubliceerd mag worden. 
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Financiën  
 
Uitgangspunten 
Het financiële doel van de verenging is het garanderen van de continuïteit met het geldende. De 
lessen moeten kostendekkend zijn. De vereniging heeft geen winstoogmerk. 
 
Inkomsten  
De inkomsten van de vereniging worden gecreëerd door: 

 het innen van de contributie elk kwartaal door middel van automatische incasso 

 Grote Club Actie 

 Sponsoring 

 Jeugdsubsidie gemeente 

 Advertentie-inkomsten 

 Rente en overige baten  
 
Uitgaven  
De uitgaven geldend voor de vereniging binnen de kaders van de goedgekeurde begroting zijn onder 
andere: 

 Personele vergoedingen 

 Huurlasten 

 Afschrijvingslasten (investeringen) 

 KNGU bijdragen voor de leden 

 Declaraties 
 
Contributie  
De geldende contributie tarieven zijn opgenomen op de website van de verening. Deze tarieven 
kunnen jaarlijks geïndexeerd worden naar aanleiding van de inflatie. Om deze indexatie te kunnen 
doorvoeren moet er een positief besluit genomen worden tijdens de algemene ledenvergadering. 
Het bestuur behoud de mogelijkheid af te wijken van de doorvoering van de correctie. Ten grondslag 
aan dit besluiten kunnen bijvoorbeeld liggen de geldende financiële situatie of gewenste ledenaantal. 
 
Verantwoording 
Naast de wettelijke verantwoording in de algemene ledenvergadering dient er per trimester een 
financieel overzicht te worden verstrekt door de penningmeester in de bestuursvergadering.  
De voorzitter is in het bezit van een tweede bankpas met een inzagefunctie. 
De jaarlijkse kascontrolecommissie zou conform de statuten moeten bestaan uit 3 personen, maar 
wordt conform het huishoudelijk reglement terug gebracht naar twee personen. 
 
Lange termijnperspectief 
De vereniging beschikt over een meerjarenbegroting met een tijdspanne van 4 jaar naast de reguliere 
jaarbegroting. Het meerjarig investeringsplan maakt hier onderdeel van uit. 
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Meerjarenbegroting voor 2015-2018 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

baten      

contributies 40000 41920 39200 41160 43120 

GCA 1200 1000 1000 1000 1000 

jeugdsubsidies 1200 1200       

sponsoring 1000 1000 1000 1000 1000 

rente 500 500 500 500 500 

  43900 45620 41700 43660 45620 

            

lasten           

personeelslasten 22200 23310 23476 24650 25883 

huren 17600 17600 17272 17272 17272 

afschrijvingslasten 500 1000 2000 2000 2000 

KNGU 4805 5187 5148 5405 5662 

wedstrijdgelden 400 432 700 750 750 

nieuw beleid 1000 1000 1000 1000 1000 

beheerskosten 500 540 552 597 645 

  47005 49069 50148 51674 53212 

            

exploitatiesaldo -3105 -3449 -8448 -8014 -7592 

      

q leden 250 262 260 273 286 
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Personeelsbeleid 
Ten aanzien van het personeelsbeleid kan het volgende gesteld worden: 
 

 Iedere persoon die betaalde werkzaamheden uitoefent voor DOS moet een (arbeids-)contract 
ondertekenen. Dit geldt voor: trainer(s), vrijwilligers en bestuursleden. Binnen de KNGU zijn er 
diverse contractvormen mogelijk die als template dienen voor de type dienstverbanden die 
(fiscaal) mogelijk zijn. 
Hierin staat onder andere beschreven wat de werkzaamheden zijn, arbeidsduur, rechten en 
plichten van de vereniging (werkgever) en de “werknemer”, de maandelijkse vergoeding en 
eventuele onkosten vergoedingen. 

 Iedere trainer dient een geldige Verklaring Omtrent Gedrag verklaring te overleggen aan de 
vereniging. De kosten worden door de vereniging gedragen (Dit ter ondersteuning van 
preventiebeleid seksueel misbruik (bijlage 2). 

 Iedereen die ten behoeve van het functioneren van de eigen persoon en ten behoeve van de 
vereniging een opleiding / cursus wil volgen kan een beroep doen op een studievergoeding. Het 
bestuur beslist hieromtrent. 

 De vereniging stimuleert relevante scholing door trainers in de vorm van een 
studiekostenvergoeding. Voor het mogen geven van turnlessen en het begeleiden van 
wedstrijden is een voldoende gediplomeerde trainer essentieel. 

 De vereniging wil dat er een Bedrijfshulpverlening (plus een eventuele EHBO-cursus) door de 
hoofdtrainers wordt gevolgd ter beperking van het risico ingeval van calamiteit. Het streven is dat 
eind juli 2015 dit is behaald. 

 De vereniging streeft er naar dat er 2 volwassenen aanwezig zijn bij een les aan kinderen vanuit 
het risico van calamiteit en (seksuele en algemene) veiligheid. Hiertoe worden ouders opgeroepen 
om al dan niet in roulatieschema te assisteren bij de les. 

 Verloning kan wordt toegepast. Dit is een verantwoordelijkheid van de penningmeester hoe dit 
financieel geregeld wordt. De eventueel toe te passen verloningen hebben betrekking op: 
Declaraties, kledingvergoeding, reiskosten, overige declaraties, scholing en natuurlijk salaris. De 
criteria kunnen jaarlijks door het bestuur worden bijgesteld afhankelijk van de financiële situatie 
van de vereniging. 

 
 
  



Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS 2015-2018     

 
18 

 

Activiteiten 
Overzicht  jaarlijkse activiteiten DOS  

 Sintfeest 

 Koningsdag 

 Koningsspelen 

 Turn & Fun dag 

 Try Out Cup 

 Grote Clubactie 

 Algemene Ledenvergadering 

 Verkoop turnpakjes 

 Afsluiting  seizoen jazzoptreden (juni) 

 Clubkampioenschappen 

 Turncompetitie 

 Wat nog op te pakken is, uit te breiden/nieuwe activiteiten 

 Uitgebreidere sponsoring 

 Promotie en PR 

 Werving juryleden 

 Vrijwilligers beheer/update 
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Bijlage 1 Functies en verantwoordelijkheden bestuursleden  
 
Voorzitter 
Verantwoordelijk voor het adequaat leiden van de vereniging.  

• Leiden van bestuurs- en ledenvergadering  

• Coördineren van de verschillende bestuurstaken  

• Toezicht houden op en informeren naar bestuurstaken 

• Vertegenwoordigen van vereniging naar buiten  

• Onderhouden contacten met gemeente, andere verenigingen en sponsoren  

 Toezicht houden en verantwoordelijkheid nemen voor juiste uitvoering van statuten, 

huishoudelijk reglement aangegane en te sluiten contracten  

 Volgen van externe ontwikkelingen en deze zonodig afstemmen op de organisatie van de 

vereniging  

• Samen met bestuursleden opstellen en uitvoeren van beleid  

 Tracht problemen op te lossen, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe, in samenwerking 

met het bestuur  

• Voeren van evaluatiegesprekken met bestuursleden  

• Actief werven van vrijwilligers 

 
Secretaris 
Organisatie bij vergaderingen  

• Uitnodigingen voor de vergadering. Agenda samenstellen in overleg met  

de voorzitter. Uitnodigingen opstellen en verspreiden.  

 Organisatie rondom de vergadering. Ruimte regelen, koffie en thee verzorging.  

 Verslaglegging van de vergadering. Notuleren, presentielijst Algemene Leden Vergadering, 

verspreiding na goedkeuring. 

 Inkomende post verwerken  

• Registratie van de post.  

• Ingekomen post intern verspreiden. Beoordelen en kopieën verspreiden onder de 

belanghebbenden en/of op de agenda zetten. Noteren wie wat ontvangt. 

• Uitgaande post verzorgen  

• Registratie van alle post.  

• Uitwerken en registreren uitgaande post. Bijv. aan gemeente, bond en dergelijke.  

• Ondertekening door secretaris of voorzitter.  

• Planning maken  

• Vergaderingen plannen. Bij aanvang seizoen over het hele jaar van Algemene 

Bestuursvergadering, Algemene Leden Vergadering en overzicht commissie.  

• Activiteitenlijst maken. Jaarkalender van alle activiteiten en actueel houden. 

• Archiefbeheer  

• Aanleggen en beheren van het archief met officiële stukken zoals statuten, polissen, contracten 

en dergelijke.  
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• Ledenadministratie  

• Op de hoogte blijven van het recente ledenbestand 

• Namen van nieuwe leden doorgeven, intern (commissie of trainer) en extern (bond).  

Bestuursfunctie vervullen  

• Inbreng in de vergadering. Aanwezig zijn, inbreng leveren, mee beslissen, adviseren.  

• Rol van kaderlid. Zorg hebben voor wel en wee vereniging. Openstellen voor (kader)leden, ouders 

met vragen en problemen  

Inhuur accommodatie regelen  

• Naar aanleiding van besluiten in bestuur, commissies huurt de secretaris de gevraagde 

accommodatie 

 

Penningmeester 

Takenlijst 

 

Financieel 

• Betalen declaraties  (12x per/jaar einde van de maand) 

• Betalen vergoedingen (12x per/jaar einde van de maand) 

• Betalen salarissen  (12x per/jaar einde van de maand) 

• Betalen belasting  (12x per/jaar einde van de maand) 

• Belastingaangifte doen  (12x per/jaar einde van de maand) 

• Sponsoren factureren (1x per/jaar in november) 

• Bijhouden boekhouding, kas/bank/giro 

 

Contractenbeheer 

• Beheren contracten tezamen met Stichting DOS belangen 

• Aanstellingsakte personeel/vrijwilliger maken 

• Beheren personeelsdossiers 

• Communicatie met banken (2x per/jaar) 

• Communicatie met leveranciers 

 

Ledenadministratie 

• Bijhouden ledenadministratie (deel penningmeester) 

• Structureel contact met ledenadministratie 

• Verrichten van incasso’s (4 x p/jaar begin van kwartaal) 

• Debiteurenbeheer (wanbetalers herinneren/aanmanen) 

• (conversie ledenadministratie) 

• Ledenstaat communiceren met KNGU (2x per jaar) 

• (Jeugd)ledenstaat communiceren met de Gemeente ten behoeve van de jeugdsubsidie (2x 

per/jaar) 

•  
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Jaarwerk 

• Maken jaarrekening 

• Uitnodigen en uitleggen aan kascontrolecommissie 

• Maken begroting 

• Maken kwartaalrapportages  

• Overleg met Gemeente en stichting DOS belangen 

• Aangifte IB47 vrijwilligersoverzicht (voor 1 april) aan belastingdienst 

 

Is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de vereniging en de nauwkeurige en 

overzichtelijke registratie en presentatie aan de Algemene Leden Vergadering hiervan 

• Legt hierover verantwoording af bij de Algemene Leden Vergadering  

• Stelt de balans op en een overzicht van baten en lasten  

• Opstellen van de begroting in samenwerking met de overige bestuursleden  

• Kascommissie inzage verschaffen in kas, boeken en bescheiden  

• Draagt zorg voor het innen van contributie, schulden, sponsorgelden en subsidies  

• Draagt zorg van betalingen via bank, giro of contant ui verenigingskas na overleg van rekeningen  

• Voert de administratie  

• Is nauw betrokken bij geldinzamelingsacties  

• Actief werven en begeleiden van vrijwilligers voor eigen commissie  

• Draagt zorg voor het innen van entree/loterijgelden 

 

Technische zaken 

Is verantwoordelijk voor de continuïteit in trainers, coaches en leeftijdscategorieën binnen de 

vereniging  

• Is verantwoordelijk voor het samenstellen van de teams  

• Aanvragen dispensaties  

• Inschrijven teams voor competities  

• Draagt zorg voor een aanvoer van leden om leeftijdscategorieën in stand te houden  

• Draagt zorg voor het verdelen van de trainingstijden  

• Ontwikkelt technisch beleidsplan  

• Stelt trainings(jaar)plannen op  

• Draagt zorg voor het beheer van trainings- en wedstrijdmaterialen  

• Organiseert trainingsbijeenkomsten  

• Organiseert kennismaking van ouders met trainers, coaches en bestuur, in  

samenwerking met de secretaris  

• Is actief in het werven en behouden van vrijwilligers  

Draagt zorg voor de begeleiding van jeugdteams en het signaleren en oplossen van knelpunten 

daarbinnen  

• Opstellen van een algemeen jeugdplan  

• Opstellen van een jaarplan  

• Is een aanspreekpunt voor jeugdleden en hun ouders  



Beleidsplan Gymnastiekvereniging DOS 2015-2018     

 
22 

 

• Signaleren van knelpunten en trachten deze op te lossen  

• Organiseren ouderavond  

• Zorg dragen voor organisatie jeugdactiviteiten  

• Verzorgt introductie jeugdleden  

 

PR en Communicatie 

Fondsenwerving 
Taken / activiteiten voor de fondsenwerving: 

4. Fondsenwerving. Het benaderen van nieuwe sponsors en onderhouden van contacten. Met de 
opbrengsten van de gelden van sponsors worden nieuwe toestellen gekocht. 

 
5. Sponsoring. Het onderhouden van contacten met (lokale) sponsors en hen betrekken bij de 

activiteiten van de vereniging. 
 
6. Het organiseren van activiteiten, zoals Grote Club Actie, met het doel financiële middelen te 

verkrijgen voor de vereniging. 
 
Ad 1. Sponsoren zijn belangrijke stakeholders van de vereniging en ontvangen informatie, waaronder 
dosflitsen, uitnodigingen voor wedstrijden. Zij zijn vrijgesteld van entree (2 kaartjes) en ontvangen 2 
consumptiebonnen. (vanaf € 50) 
 
Ad 2 In Dosnieuwsflitsen, op de website en andere mogelijke uitingen worden de namen van de 
sponsoren met eventueel logo getoond. 
 
Ad 3. Het is van belang om duidelijk te maken waar het geld en / of de actie voor op touw wordt 
gezet. Dit verhoogt de transparantie en betrokkenheid en derhalve de opbrengst, want het is een 
communiceerbaar doel wat nagestreefd wordt. 
 
Public Relations 

Is verantwoordelijk voor de communicatie, zowel intern, binnen de vereniging als extern, naar buiten 

de vereniging. 

• Verzorgen clubblad  

• Verspreiden clubblad, info en andere zaken onder de leden  

• Verzorgen kerstkaarten vrijwilligers  

• Promotieactiviteiten voor onder andere ledenfeest, wedstrijden , toernooien, clinics, 

kampioenschappen en andere activiteiten georganiseerd door de vereniging  

• Verzorgen publiciteit in lokale pers, indien van toepassing  

• Verzorgen teamfoto’s, onder andere voor sponsors  

• Uitnodigen jubilarissen, ereleden, sponsors en andere genodigden voor ledenfeest en andere  

• Verzamelen informatie voor website  

• Actief werven en begeleiden van vrijwilligers  

• Bijhouden prikbord 
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Communicatie 
Actief benaderen van leden en overige stakeholders. Hiervoor staan de volgende middelen ter 

beschikking en worden gezien de doelgroep toegespitst op; krant, website, DOS Nieuwsflitsen, mail, 

brieven, posters. 

Beleidszaken 

Is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van een beleidsplan voor de lange termijn. 

Daarnaast verantwoordelijk voor interne en externe communicatie aangaande beleidszaken voor de 

vereniging.  

• Opstellen van (vrijwilligers) beleid, in overleg met het bestuur  

• Adviseren van het bestuur m.b.t. beleidzaken 

• Beheren/opstellen taakomschrijvingen 

• Prospects uitwerken  

 

Algemene Zaken 

Draagt zorg voor de organisatie van zowel gymnastiekverwante zaken als niet gymnastiekverwante 

zaken en is verantwoordelijk voor werving, begeleiding, behoud en beloning van vrijwilligers binnen 

de vereniging. 

• Organiseren jeugduitstapje  

• Organiseren ledenfeest  

• Organiseren vrijwilligers dag/avond  

• Inventariseren vraag en aanbod van/naar vrijwilligers  

• Actief werven en begeleiden van vrijwilligers 

• Plannen, uitvoeren en evalueren wervingsacties  

• Zorgen voor kennismaking en inwerkplan voor nieuwe vrijwilligers  

• Zorgen voor aanspreekpunt voor vrijwilligers  

• Zorgdragen voor bedanken/waarderen van vrijwilligers  

• Organiseren van trainingen en scholing voor vrijwilligers  

• Informeren van de leden over het vrijwilligerswerk in de vereniging  

• Zorgdragen voor uitvoering van risico-inventarisatie en evaluatie  
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Bijlage 2 Aftreedschema bestuur  
Naar aanleiding van de Algemene ledenvergadering dd. 12 mei 2014 is onderstaand schema 

opgesteld. 

 

DOS aftreedschema bestuurders 

  

Schema van aftreden tot en met 2019  

Het rooster van aftreden wordt opgesteld door het bestuur. 

- Bij het opstellen van het rooster dient rekening gehouden te worden met het 

gegeven, dat de voorzitter, secretaris en of penningmeester niet gelijktijdig 

kunnen aftreden. 

- Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, neemt het nieuwe bestuurslid, in 

het rooster van aftreden, de plaats in van het bestuurslid, dat hij of zij 

vervangt. 

Schema van aftreden tot en met 2020: 

  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Voorzitter 
x     x     

  

Secretaris 
  x     x   

  

Penningmeester 
    x     x 

  

Beleidszaken 
  x     x   

  

Technische zaken 
x     x     

  

PR en Communicatie 
    X     X 

  

Algemene Zaken 

(Vacant) 
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Bijlage 3 Preventiebeleid seksueel misbruik 
Gedragscode (vrijwillige) medewerkers 
 

Veel grenzen in het contact tussen medewerkers en pupillen in de vereniging zijn niet eenduidig. Het 
ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai 
over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen 
nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is 
maar goed ook, want voor veel kinderen is betrokkenheid en lichamelijk contact een voorwaarde om 
te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en 
contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en kinderen, die bij ons komen, absoluut 
ontoelaatbaar zijn! 
In art. 249 van het Wetboek van Strafrecht staat: 

 

 Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, 

opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of 

ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de 
vierde categorie. Daarnaast is iedere vorm van seksuele toenadering met jeugdigen beneden de 16 

jaar verboden (Wetboek van Strafrecht: artikel 244, 245, 247, 248a, 249). Het maken van 

afbeeldingen van seksuele gedragingen van iemand die nog geen 18 jaar is, is ook verboden (Wetboek 

van Strafrecht: artikel 240b).  

 
Daarom heeft de vereniging voor alle (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. Wanneer 
een persoon bij DOS komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, wordt gevraagd  
onderstaande gedragscode te ondertekenen. 
 
Gedragscode 
 
Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zult handelen. 
1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de pupil zich veilig en 

gerespecteerd voelt. 
2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de pupil in zijn 

waardigheid aantast. 
3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de pupil dan functioneel noodzakelijk 

is. De begeleider ontvangt de pupil niet bij hem of haar thuis. 
4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte 

van de pupil. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en pupil tot 18 
jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. 

5. De begeleider mag de pupil niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke 
verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 

6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend 
en met respect omgaan met pupillen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer 
of hotelkamer. 

7. De begeleider heeft de plicht de pupil naar vermogen te beschermen tegen vormen van 
ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien 
dat de gedragscode door iedereen die bij de pupil is betrokken, wordt nageleefd. 
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8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en 
bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag is hij verplicht hiervan melding te maken 
bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen. 

9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 
10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid 

van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest 
van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het 
bestuur aangewezen persoon. Overtreding van deze code leidt tot de tucht- of klachtenprocedure 
en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een medewerker wordt verdacht 
van strafbare feiten van seksueel misbruik van pupillen zal het bestuur politie/justitie inschakelen. 

 
Deze gedragscode is …………….……<datum> vastgesteld door de ALV. Algemene 
Ledenvergadering/bestuur> van DOS gymnastiek 
 
Ondertekening vrijwilliger    Ondertekening Bestuur/algemene ledenvergadering 
 
Meldprotocol 
Dit protocol beschrijft hoe te handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel 
misbruik/ongewenst gedrag en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden. 
Het protocol biedt bescherming aan de melder/degenen die naar het protocol handelen, aan het 
vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft ook een 
verplichting: te handelen op de vastgelegde manier. 
Het protocol heeft betrekking op het contact tussen begeleiders (al diegenen die met 
kinderen/jongeren tot 18 jaar werken/in aanraking komen) en pupillen en op grensoverschrijdende 
contacten tussen pupillen onderling. 
Naast dit meldprotocol is er een klachten- of tuchtprocedure die in werking kan worden gezet na een 
melding. Ook kan melden leiden tot aangifte wanneer er sprake is van een (vermoeden) van een 
strafbaar feit. Verder kan melding leiden tot (voorlopige) maatregelen ten opzichte van de 
beschuldigde. 
Het bestuur is verantwoordelijk om op een zo zorgvuldig mogelijk en objectieve wijze met elke 
melding om te gaan. Indien nodig zal het bestuur dan ook een beroep doen op in- of externe 
deskundigen. 
 

1. Wat is seksueel misbruik? 

Wat zegt de wet? 
De Nederlandse wetgeving geldt voor iedereen, dus ook voor gebeurtenissen die zich binnen dan wel 
buiten DOS gymnastiek afspelen. In het Wetboek van Strafrecht, boek II, titel XIV ‘misdrijven tegen 
de zeden stellen diverse wetsartikelen bepaalde seksuele gedragingen strafbaar. Deze zijn ook 
binnen DOS gymnastiek van kracht. Eén wetsartikel 249 willen we hier met name noemen: 
“Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, 
opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of 
ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van 
de vierde categorie”. 
Een jeugdlid is aan de zorg en waakzaamheid van onze vereniging toevertrouwd. Dit artikel is dus 
onverminderd van kracht op al diegenen die jeugdleden begeleiden. 
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Definitie 
Er bestaan vele uitingsvormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen. Sommige 
gedragingen zijn door het duidelijke (strafbare) seksuele karakter niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. 
Maar bij sommige gedragingen kunnen vloeiende overgangen bestaan tussen wat je wel en wat je 
niet als seksueel/ongewenst kunt typeren. Als criterium kan worden gehanteerd: of het welzijn van 
het kind en zijn lichamelijke en psychische integriteit in het geding zijn. Bij seksueel 
grensoverschrijdend gedrag zijn de ‘gevoelens van het jeugdlid’ en niet de ‘gedachten of bedoelingen 
van de volwassene’ bepalend. En hetgeen is verwoord in de zedenparagraaf van het Wetboek van 
Strafrecht. De vereniging richt op de preventie van seksueel misbruik binnen onze organisatie. Een 
breder begrip is seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daaronder vallen ook gedragingen die leiden 
tot seksueel misbruik, of het scheppen van een klimaat waarin misbruik gedijt. We hebben een 
gedragscode ontwikkeld die elk seksueel grensoverschrijdend gedrag buiten de orde verklaart. In het 
tuchtrecht, de gedragscode en andere semi-juridische documenten gebruiken we deze term. De 
definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag luidt: 
Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, 
opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen 
wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, 
hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding–jeugdlid, e.d.); en/of andere handelingen 
of gedragingen van een soortgelijke aard als die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van Strafrecht. 

 
Om welke gedragingen gaat het? 
In de gedragscode staat duidelijk verwoord welke gedragingen niet zijn toegestaan. Enkele 
voorbeelden: 
• alle seksuele contacten met kinderen tot 18 jaar; 
• een seksueel/erotisch geladen sfeer scheppen (ook via afbeeldingen, post, telefoon, sms, e-mail, 

internet); 
• intieme relaties tussen jeugdleden en begeleiders; 
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Bijlage 4  Opleidingen en scholingen KNGU 3 
Vanaf 2006 moeten alle sportbonden in Nederland hun opleidingen moderniseren conform de 
Kwalificatie Structuur Sport (KSS). Voor alle sportbonden betekent dit een opleidingsstructuur met 
niveaus.  
Een onderdeel van de Kwalificatie Structuur Sport is het competentie gericht opleiden van cursisten 
en vormt daarmee een uitgangspunt voor de nieuwe wijze van opleiden binnen de KNGU.  
 
Uitgangspunten  
Competentie gericht opleiden houdt in dat er een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden 
en attitude moet worden aangeboden. Aan de hand van beroepsprofielen op 5 niveaus is gekeken 
wat een cursist aan het eind van zijn opleiding moet kennen, kunnen en ‘aanvoelen’ op het niveau. 
Binnen de kwalificatiestructuur hebben we te maken met vijf niveaus: 
 

 Niveau 1  Assistent 

 Niveau 2  Assistent Leider 

 Niveau 3  Leider 

 Niveau 4  Trainer 

 Niveau 5  Coach 

 

Kortom, er is dus gekeken wat een Assistent of Assistent Leider etc. moet kennen, kunnen en 

‘aanvoelen’ en vervolgens is dit uitgeschreven in een aantal competenties per niveau.  

Voor de cursist betekent competentie gericht leren veel praktijk gestuurd leren, onder leiding/ met 

begeleiding van een praktijkbegeleider. Theorie heeft veel meer dan voorheen een ondersteunende 

rol bij het eigen maken van de vaardigheden. Consequentie is wel dat de cursist veel zelfdiscipline 

moet hebben om door de opleidingen te komen. Docenten, praktijkbegeleiders, theorieboeken en 

instructiemomenten zijn bedoeld als middel, niet als doel op zich. Deze benadering vraagt een 

andere manier van denken over en kijken naar het opleiden van technisch kader.  

De KNGU heeft in haar opleidingen op niveaus volgens de KSS een eigen standpunt ingenomen wat 

betreft competentiegericht opleiden. De niveaus 1 en 2 zijn voorgeschreven opleidingen met bij 

niveau 2 verplichte bijeenkomsten. Bij niveau 3 wordt een deel van de opleiding voorgeschreven en 

daarna wordt overgegaan op het competentiegericht leren van de cursist. Niveau 4 is geheel 

competentie gericht. De cursist bepaalt idealiter zelf wat hij/zij denkt dat goed is voor hem of haar.  

Het uitgangspunt van de KNGU is dat hoe hoger het niveau van de opleiding des te waarschijnlijker 

het is dat de cursist ouder / meer ervaring / heeft en er dus gesproken kan worden over eerder 

verworven competenties en dus competentiegericht opleiden. Hierbij moet wel onderscheid 

gemaakt worden tussen algemeen eerder verworven competenties en discipline specifieke 

competenties.  

 

 

                                                           
3 https://www.kngucampus.nl/Default.aspx?pageId=118 

https://www.kngucampus.nl/Default.aspx?pageId=118
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De opleidingen  

De opleidingen worden zo vormgegeven dat er een duidelijke leerroute zichtbaar is.  

Deze leerroute is de aanloop naar de Proeven van Bekwaamheid. Aan de hand van opdrachten, 

theorie en instructiemomenten wordt de cursist voorbereid op diverse Proeven van Bekwaamheid 

oftewel examens. De Proeve van Bekwaamheid is het eindplaatje, waaraan kan worden getoetst of 

de cursist voldoende (start)bekwaam is om aan het eind van de opleiding in de praktijk aan de slag te 

gaan. Per niveau zijn er diverse Proeven van Bekwaamheid vastgesteld. 
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Bijlage 5 Voorwaarden compensatieregeling bestuursleden 
 
Addendum HHR (april 2013) 4 

Het bestuur kan een vergoeding ontvangen voor haar inzet.  
 
Per verenigingsjaar kan vooraf worden besloten om van deze regel af te wijken. 
 
De regeling heeft tot doel enerzijds het karakter van een vereniging te behouden met een groep 
actieve vrijwilligers, maar anderzijds recht te doen aan de bovengemiddelde inzet door haar 
bestuurders. Tevens bestond er - zwaar geformuleerd-  rechtsongelijkheid tussen bestuurders die 
wel een (verkapte) vergoeding ontvingen en zij die dat niet (konden) krijgen. Voor 2010 is aan de 
penningmeesters een verkapte vergoeding verstrekt. 
 

 Ieder bestuurslid is aangemeld bij de KNGU, Dat is verplicht v.w.b. de 
bestuursaansprakelijkheid en de administratie van de KNGU. Dit hoeven de bestuursleden 
niet te betalen, want is een uitvloeisel van haar taak. 

 Bestuursleden die les volgen betalen die zoals een gewoon lid. 

 Bestuursleden komen in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding.  

 Onkostenvergoedingen kunnen worden gedeclareerd voor zover ze binnen de begroting 
vallen. Hierboven dient de bestuursvergadering akkoord te geven. 

 In bijzondere gevallen kunnen commissieleden een onkostenvergoeding ontvangen. 

 Neerwaartse aanpassing in gezamenlijk overleg is mogelijk. Indien een bestuurslid hiervan wil 
afzien kan dat voor december van het lopende kalenderjaar kenbaar worden gemaakt. 

 In december van het verenigingsjaar wordt de vergoeding overgemaakt. 

 

  

                                                           
4 Bron bestand: vergoedingen bestuur.docx 
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Bijlage 6 Turnincidenten 
 
Indien er tijdens een les een ongeval voordoet wordt dit geadministreerd door de betreffende 
docent(e). Hiervoor zijn op locatie standaard incidentformulieren aanwezig. Deze dienen nauwkeurig 
en compleet te worden ingevuld. 
Mocht er sprake zijn van letsel zal dit door de aanwezige trainer / trainster worden beoordeeld en 
afhankelijk van de ernst van het letsel zal er op dat moment wel/geen actie worden ondernomen om 
te gaan naar een arts (of buiten reguliere tijden de HAP te Gouda).  
Op het incidentformulier staan de contactgegevens opgenomen van de instanties die benaderd 
moeten kunnen worden. 
Na invulling van het formulier moet deze aan de voorzitter worden gegeven zodat er een gepaste 
actie richting de persoon en de ouders van deze persoon kan worden gedaan.  
Het ingevulde formulier wordt door de secretaris opgeslagen in het digitale archief van de 
vereniging.  
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Bijlage 7 Calamiteitenplan locatie 
 
Dit plan zal met de overgang naar de nieuwe locatie vanuit de gemeente moeten worden 
aangeleverd. Ten tijde van het opstellen van dit plan was het calamiteitenplan vanuit de gemeente 
nog niet beschikbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


