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Beste gymsportclubbestuurders,

De besluitvorming rond de verhoging van de bondscontributie maakt veel los. Er zijn momenteel bij verschillende verenigingen discussies gaande over de rol van de KNGU.
Wij als bondsbestuur trekken ons deze discussies aan. We willen het beste voor onze sport,
voor de beoefenaars die er dagelijks zoveel plezier aan beleven en voor de bestuurders die
hier op de werkvloer mede sturing aan geven.
Om daadwerkelijk onze gymsport vooruit te helpen, willen wij graag precies weten wat er bij
jullie speelt. Alleen met de input van zoveel mogelijk clubs kunnen wij samen met de bondsraad op een goede wijze richting geven aan de sport in zijn geheel. Daarom hebben we jullie
opvattingen en suggesties nodig. Zijn er bijvoorbeeld opmerkingen over de bondscontributieverhoging, voelen jullie je onvoldoende gehoord, of leven er andere zaken, vertel het ons.
We willen graag met jullie in gesprek en nodigen jullie uit voor een overleg. Hetzelfde willen wij
deze weken ook doen binnen de andere vier KNGU-districten.
Aan bod zullen onderwerpen komen als:
- de contributieaanpassing en het lidmaatschaps- en contributiebeleid
- de toegevoegde waarde van het KNGU-lidmaatschap
- de invulling en begeleiding van opleidingen
- de oefenstof voor met name de recreanten
- service en ondersteuning aan clubs
- de clubs en de KNGU
- de communicatie over diverse zaken
Vanzelfsprekend nodigen we jullie uit zelf ook onderwerpen aan te dragen.

De bijeenkomsten zijn bedoeld als basis om gezamenlijk stappen te kunnen zetten voor de
toekomst van onze sport en de KNGU. In de recente besluitvorming hebben wij immers afgesproken, dat we niet alleen zullen ingrijpen in de omvang van de werkorganisatie en van het
activiteitenbudget. Hier hoort ook een andere werkwijze bij en richtinggevend voor dit alles is
een fundamentele herijking van onze strategie.
Voor de herijking van de strategie is oorspronkelijk een traject uitgezet, eindigend met de reguliere bondsraadsvergadering van 20 april 2016. Over de uit de vijf bijeenkomsten te trekken
conclusies zullen wij in ieder geval zo snel mogelijk naar jullie terugkoppelen. Indien nodig
overwegen wij een extra bondsraadsvergadering in te lassen.
Wij hopen dat jullie op onze uitnodiging ingaan.
Met vriendelijke groeten namens het bondsbestuur,
Jos Geukers
Voorzitter

