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VOORWOORD 
Geachte lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Paalsport Bond Nederland. Het verslag zal 
starten met een korte toelichting op onze organisatie, voornamelijk bedoeld voor 
hen die ons nog niet kennen en om inzage te geven in de ontwikkeling van ons 
ledenbestand gedurende het afgelopen jaar.  

Vervolgens zult u in dit verslag teruglezen wat er gedurende 2020 binnen de 
vereniging gebeurd en ondernomen is. Uiteraard omvat dit ook het financiële 
plaatje. Onlosmakelijk hiermee verbonden is de uitbraak van de pandemie, die 
onder andere veroorzaakte dat het NK in 2020 niet plaats heeft kunnen vinden. 

Daarna zal er vooruit geblikt worden op de wensen en plannen voor 2021. Op het 
moment van schrijven is de pandemie nog volop gaande, zo zijn sportscholen 
momenteel gesloten en is er nog geen situatie waarbij evenementen plaats 
mogen vinden, dus hierbij dient in ogenschouw genomen te worden dat plannen 
mogelijk niet uitgevoerd kunnen gaan worden zoals gewenst. 

Tevens vindt u het verslag van de ALV die plaatsvond aan de start van 2021, omdat 
deze onlosmakelijk verbonden is met de vooruitblik voor 2021. 

Wij hopen dat alles duidelijk is en lichten e.e.a. uiteraard graag toe. U kunt 
hiervoor met ons in contact treden via de gegevens op de laatste pagina van dit 
jaarverslag. 

Met sportieve groeten, 

Uw voorzitter, Gonny Hauwert



ORGANISATIE 
MISSIE 
Paalsport Bond Nederland (PBN) is het nationale, non-profit, orgaan voor de 
paalsport. Wij willen als verbindende factor bijdragen aan een professioneel en 
overzichtelijk georganiseerde paalsport-community, waarin elke paalsport-
beoefenaar zich op een veilige en kwalitatieve wijze kan ontwikkelen. PBN 
profileert zich als ambassadeur voor de Nederlandse paalsport in al zijn 
verschijningsvormen en op alle niveaus. 
  
VISIE 
De paalsport-community in Nederland moet overzichtelijk en verbonden zijn, 
zodat paalsport door eenieder, op elk niveau en in elke verschijningsvorm 
beoefend kan worden, waarbij kwaliteit en veiligheid vanzelfsprekend zijn en er 
voldoende mogelijkheden zijn voor (talent)ontwikkeling. Paalsport moet een 
bekende, toegankelijke en geaccepteerde activiteit zijn in de sportieve 
Nederlandse maatschappij. 

ACTIVITEITEN 
Wij hebben drie speerpunten: informatieverstrekking, (kwaliteits)ontwikkeling en 
ambassadeurschap. Deze 3 speerpunten komen voort uit onze missie en visie en 
vertalen wij naar verschillende activiteiten, zoals de organisatie van het NK, 
activiteiten vanuit de commissie Kwaliteit & Veiligheid en het online verschaffen 
van informatie zoals bijvoorbeeld het overzicht leslocaties. 

MEER INFORMATIE 
Op onze website WWW.PAALSPORTBOND.NL is meer informatie te vinden over 
onze organisatie en activiteiten. Zo biedt de archiefpagina ook toegang tot onze 
documenten zoals statuten, besturingsmodel met organigram en meer. 

Wereldwijd werkt PBN samen met de International Pole Sports Federation (IPSF). 

LEDEN 
• PBN is een vereniging met een onbezoldigd 

bestuur en team van vrijwilligers. Zoals elke 
vereniging bestaat deze enkel door zijn 
leden. PBN heeft bij sluiting van het boekjaar 
2020 een totaal ledenaantal van 170. 

• Eind 2019 waren er 187 leden. Helaas is er 
dus een netto verloop geweest van 17 
lidmaatschappen. We bemerken dat er een 
sterke link is tussen NK-deelname en 
lidmaatschap. Het afgelaste NK heeft 
daarmee gevolgen gehad voor de ledenlijst.  

• Als lid mag je deelnemen aan het NK. 
Normaliter geven we hier de 
deelnemersaantallen aan, maar door de 
afgelasting is dit nu niet aan de orde. 

• Nog steeds is het ruime merendeel van onze 
leden vrouw en bestaat de grootste groep uit 
de leeftijd 18-30 jaar, met daarna de groep 
jeugdleden. 

• Meer dan de helft van onze leden is lid sinds 
de oprichting in 2017, met nu dus een 
looptijd van ruim 3 jaar. Er is dus sprake van 
een grote trouwe kern aanhang.

http://WWW.PAALSPORTBOND.NL


INHOUDELIJK JAAROVERZICHT 
MEER LEDENFOCUS 
Wij waarderen onze leden en dat willen we meer laten blijken. Om meer de gehele 
community te bedienen hebben we afgelopen jaar een aantal dingen opgezet: 

• Besloten Facebook-groep met exclusieve info en een kort lijntje  
• Nieuwsbrief alleen nog voor leden in plaats van openbaar/iedereen  
• Kennisdeling bijv. K&V & WK-info exclusief voor leden  
• Korting op een digitale anatomie workshop, en de Pole instructor training 
• Mogelijkheid tot stemmen op IPSF stempunten voor leden 
• Kersttombola (traditie gestart in 2019): Iedereen die het opvolgende jaar lid blijft 
maakt kans op prijzen  
• Helaas is door corona het niet gelukt om een leden dag te organiseren 

NK PAALSPORT EN AREAL HOOP 
Er bleek al vroeg in het jaar dat het NK niet door kon gaan door corona super jammer en 
een super lastige keus. Wij hebben echt in een spagaat gezeten tussen wat kon en wat 
mocht van het IPSF en van de regering en hoe kunnen we het voor de deelnemers een 
goede keus maken. Uiteindelijk heeft de IPSF gezegd we doen geen competities in 2020. 
Het WK heeft dus ook niet plaats gevonden in 2020. 

K&V ACTIEPUNTEN UITVOEREN  
In 2019 is de basis gelegd voor K&V: er is onderzoek gedaan naar de wensen en 
behoeften, er is een commissie en klankgroep gevormd en er zijn de plannen die in 2019 
gemaakt zijn uitgevoerd. Er is informatie gedeeld over de volgende onderwerpen: 
• Schone danspalen, alles wat je weten moet 
• Grip, welk merk kies je? 
• Spierpijn, wat je moet weten.  
• Eerste hulp  
• Passief vs actief  
• Goed omgaan met klachten 
• Recht op privacy  

(vervolg volgende pagina)



INHOUDELIJK JAAROVERZICHT (VERVOLG) 
(vervolg K&V onderwerpen) 
• Veilige studio: de EHBO koffer, BHV materialen, Blusmiddelen, ontruiming 
• Learn how to create superheroes? 
• E-Learning Discriminatie 
• C E or CE?  

TOEWERKEN NAAR AANSLUITING NOC*NSF 
Omdat dit vanaf 14 juli 2020 (ons 3-jarige bestaan) bespreekbaar is! Naar aanleiding 
van het stempunt en oproep in de ALV is er een commissie voor de aanvraag voor 
aansluiting bij het NOC*NSF opgericht en het is dit jaar ook gelukt om al het papier 
werk op te stellen. Dit is een document geworden van rond de 30 pagina’s. Onze 
aanvraag wordt begin van dit jaar besproken binnen het NOC*NSF, al zijn we ook in 
gesprek met de Nederlandse Algemene Danssport Bond om te kijken wat onze 
mogelijkheden via hun zijn. Het is een paraplu initiatief voor verschillende dans- en 
sportbonden en het voordeel is vooral dat zij al veel kennis en ervaring hebben en 
aansluiting zo, weliswaar indirect, maar sneller en gemakkelijker kan.  

IPSF 
We hebben alle maandelijkse vergaderingen van het IPSF bijgewoond en voor hun 
AGM een jaarverslag aangeleverd. Tijdens de AGM in oktober konden we stemmen 
over verschillende punten.  

VERSTERKING & PROFESSIONALISERING PBN 
Er is ook hard gewerkt aan professionalisering en automatiseren, de volgende 
punten zijn afgelopen jaar gerealiseerd: 

• AVG en Privacy Policy op orde krijgen  
• Vernieuwing en verbetering van de website  
• Bijsturing beleidsplan, taakverdeling, teamsamenstelling  
• Het bestuursmodel opgesteld 
• Het financiële pakket uitgebreid met de ledenadministratie 
• Zo veel mogelijk de op dat moment geldende corona regels vertalen naar onze 
sport en verduidelijken / communiceren en de weg wijzen in voorzieningen.



FINANCIEEL RAPPORT 
POSITIEF SALDO DOOR NEGATIEVE SITUATIE 
Zoals te zien op de winst- en verliesrekening van het afgelopen jaar (zie 
volgende pagina) hebben we een positief resultaat, maar dit is ook 
mede te danken aan enkele uitgaven die we dit jaar niet gehad hebben. 
Denk hierbij aan een flinke besparing op de reiskosten in verband met 
de situatie rondom Covid. Hierdoor hebben alle vergaderingen enkel 
online plaatsgevonden. De leden van de kascommissie hebben hun 
reiskosten eveneens gedoneerd aan de bond. Ook zijn de kosten voor 
de jaarlijkse ledenvergadering goedkoper geworden, een zoom account 
is immers voordeliger als het afhuren van een locatie. Tevens zijn andere 
zaken dit jaar niet of nauwelijks aangeschaft zoals kantoormateriaal en 
zijn bijdragen aan het WK (zoals het bedrukken van de tracksuits en 
promotie) wat normaal ten laste is van de bond uitgebleven.  
De kosten die er zijn geweest hangen vooral samen met het 
functionerend houden van de vereniging zoals verzekeringen, website 
en overige overheadkosten. 
Op de balans hebben we nu een positief saldo. Iets wat wellicht heel 
veel lijkt, maar wat zeker nodig is in geval van tegenvallers of nood. Zo 
valt er te denken aan het bekostigen van een NK zonder publiek door 
Covid, waarover in de ALV gesproken en gestemd is. 

NK PAALSPORT 
Gelukkig hebben we de fortuinlijke situatie gehad dat wij geen geld 
kwijt zijn geraakt aan het afgelasten van het NK. We hebben lopende 
afspraken met locatie, hotel e.d. tijdig kosteloos kunnen annuleren en 
hadden nog geen uitgaven of aanschaffingen gedaan die als verloren 
beschouwd zouden moeten worden. Het NK heeft in 2020 dus geen 
geld gekost. Daarentegen heeft het uiteraard ook geen geld opgebracht 
voor de vereniging, omdat er bijv. ook geen loterij georganiseerd is. 

KWALITEIT & VEILIGHEID 
In 2019 is de commissie K&V opgestart en is de basis gelegd voor de 
plannen. Gedurende 2020 heeft de commissie zijn activiteiten 
voortgezet door met name veel kennis te delen met de achterban en 
research te doen op vraagstukken die er leefden. Dit alles heeft de 
commissie zonder kosten kunnen doen door kritische keuzen te maken 
in hoe research is vormgegeven en door enkel online te vergaderen. 
Ook hier is de hand dus goed op de knip gehouden. 

VOORUITBLIK 2021 
De overheadkosten zullen voor 2021 nauwelijks veranderen en de 
insteek is dan ook nog steeds deze te bekostigen vanuit de contributies. 
Voor het NK zal het lastig worden, omdat we nog steeds afhankelijk zijn 
van maatregelen. Hiervoor is in de ALV dan ook gestemd over het 
budget n.a.v. een duidelijke begroting. De resultaten hiervan staan 
benoemd in het verslag ALV. 

OVERZICHT 
In de balans en winst-en verliesrekening, op de volgende pagina, zijn de 
gemaakte kosten en opbrengsten inzichtelijk.  

KASCOMMISSIE           
De financiële stukken behoren voor de ALV gecontroleerd te worden 
door de kascommissie. Dit is gebeurd op 30 januari 2021 door onze 
leden Louk Joris en Hélène Juergens. De stukken zijn goedgekeurd en 
door de commissie ondertekend. Dit ondertekende document is voor 
onze leden inzichtelijk op aanvraag.



Winst & verlies 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Omschrijving Verlies Winst

Afschrijvingskosten inventaris 326,57

Contributies en Abonnementen (te betalen) 169,28

Bankkosten Rabobank 170,15

Interpolis zeker van je zaak (Verzekering) 375,60

Kosten Mollie / PayPal /  Izettle payments 56,85

Kosten hosting website 99,16

Kilometerkosten Bestuur algemeen 22,50

Jaarlijkse bijdrage IPSF 294,31

Boekhoudpakket 168,84

Telefoon 32,65

Portokosten 21,75

Promotie NK (incl. enveloppen en postzegels) 117,97

Opbrengst Kaartverkoop NK (omzet) 44,50

Opbrengst sponsoring NK 150,00

Opbrengst lidmaatschap 3.670,00

Opbrengst link website 5,00

Donaties PBN 15,00

Ontvangen rente 0,97

Eindresultaat 1.940,84

Saldo

3.840,97 3.840,97

Balans t/m 31-12-2020

Code Omschrijving Activa Passiva

0130 Inventarissen 609,21

1000 Kas 333,15

1010 Bank - rekening courant 3.736,15

1015 Bank - spaarrekening 10.000,97

1020 Paypal 56,53

1300 Debiteuren 65,00

1420 Algemene reserve 14.810,85

9999 Verrekeningen 9,84

Saldo

14.810,85 14.810,85



VOORUITBLIK 
Voor het jaar 2021 wil PBN zich op de volgende zaken richten:  

VERSTERKING & PROFESSIONALISERING PBN 
•  Aansluiting NOC*NSF, deze zetten we graag door 
•  Evaluatietraject, met een externe expert leggen we het functioneren 

van bestuur en beleid onder de loep 
•  Boekhouding en ledenadministratie; een nieuw systeem dat ons 

efficiënter en nauwkeuriger zal laten werken 

NK 
•  Grotendeels blijven onze voornemens van afgelopen jaar staan: 

•  Aerial Hoop behouden (in 2021 met artistic uitgebreidt) 
•  Naamswijziging event naar NK Aerial & Paalsport 
•  Uitbreiden divisies met professional 
•  Q&A momenten organiseren 

•  Belangrijkste vinden wij de doorgang van het NK, in welke vorm dan 
ook, zodat atleten de mogelijkheid hebben zich te kwalificeren voor 
het WK, men een doel heeft om naartoe te leven en de sport kan 
blijven groeien en ontwikkelen, ondanks corona, met daarbij respect 
voor wie/waar het niet kan/mag. 

K&V 
•  Er zullen meer mogelijkheden komen wanneer aansluiting bij 

NOC*NSF gerealiseerd is (bijv. vertrouwenspersoon) 
•  Online overzicht bieden van EHBO, BHV, VOG zodat studio’s en 

instructeurs hun kennis en professionaliteit kunnen tonen 
•  Kennis blijven delen, vooral vraaggericht vanuit studio’s, geef dus 

vooral aan waar behoefte aan is 

MEER STUDIOFOCUS 
•  Samenwerkingen en ondersteuning; we willen een betere relatie met 

de leslocaties opbouwen en een meerwaarde voor hen creëren 
•  (online) ontmoetingsmomenten; zodat wij hen kunnen helpen, maar 

ook de studio’s elkaar. Deze behoefte bleek uit een poll per mail. 
•  Aerial locaties toevoegen op website; het leslocatie-overzicht 

beperkt zich nu nog tot paalsport en dat past niet meer bij de 
bredere insteek van de vereniging 

Tot slot is er voor de continuering van PBN nieuwe aanwas nodig!  
Zowel binnen de commissies als in het bestuur is er verloop. Concreet is 
er een vacature voor voorzitter per juli 2021 die ingevuld moet worden.



NAAM VERENIGING 
Met de toevoeging van Aerial is een nieuwe naam nodig. Op basis van een 
eerdere Facebook-poll zijn 3 opties gepeild en is er als volgt gestemd: 
40% DAPF: Dutch Aerial & Pole(sport) Federation 
33% NSAP: Nederlandse Sportbond voor Aerial & Pole 
26% APBN: Aerial & Paalsport Bond Nederland 

BESTURINGSMODEL 
Het ontwikkelde besturingsmodel is aangenomen door de ALV met 77% akkoord 
en 23% geen mening. Het document verduidelijkt de afspraken in het bestuur.  

NK BUDGET 
Er is gepeild in hoeverre de buffer ingezet mag/kan worden t.b.v. het NK zonder 
publiek. 32% gaf volledig toestemming, 55% beperkt, 9% geen akkoord en 5% 
geen mening (wij zijn er ons van bewust dat dit een resultaat van 101% geeft, 
maar zal met afronding van het aantal stemmers te maken hebben). Deze peiling 
is meegenomen in het besluit om het NK digitaal plaats te laten vinden (waardoor 
de buffer niet of nauwelijks aangesproken zal hoeven worden) 

MINIMAAL BENODIGDE NK TRAININGSTIJD 
Om die keuze te kunnen maken wilden we ook weten hoe atleten tegenover de 
situatie stonden dat leslocaties momenteel gesloten zijn. 30% gaf aan een 
minimale trainingstijd van 3 tot 4 maanden nodig te hebben. 18% gaf 2-3 
maanden aan, 16% meer dan 4 maanden. Daarnaast was er 23% die geen mening 
had hierover of geen atleet was en 14% die niet afhankelijk was van heropening. 
Deze uitkomst versterkte de keuze voor een digitaal NK omdat er een latere 
datum dan mogelijk werd, wat de kans op deze minimale traantijd vergroten zou. 

K&V KENNISDELING 
Tot slot is gepeild welke type kennisdeling vanuit K&V als het meest waardevol 
beschouwd werd. Met 45% van de stemmen was dat de serie veilige studio. 
Vervolgens kwamen de volgende thema’s: Anatomie & Fysio (38%), Scholing en 
opleiding (33%), Apparatus informatie (23%). De thema’s Regelgeving & 
procedures en Grip & Hygiëne scoorden beiden met 18% het laagste. De 
commissie gebruikt deze feedback om zijn focus voor 2021 te verscherpen.

Op 6 februari 2021 werd de ALV gehouden, online 
via Zoom. De opkomst was XXX leden. 

Naast verantwoording door het bestuur over het 
afgelopen jaar op zowel financieel als beleidsmatig 
vlak (de inhoud van dit jaarverslag) is er gesproken 
en gestemd over een aantal zaken: 
• Statuten NOC*NSF + aerial (zie onderaan meer) 
• Naam vereniging 
• Besturingsmodel 
• NK budget + trainingstijd 
• K&V kennisdeling 
Hiervan zie je hiernaast de conclusies.  

Tot slot was er een interactie moment over het NK 
in relatie tot de pandemie. Er is gesproken over de 
diverse mogelijke scenario’s (live NK, digitaal NK, 
geen NK) zodat PBN hierover een besluit kon 
maken, wetend hoe de achterban hier in stond. 

Voor de wijziging van de statuten, het eerste 
stempunt, was de opkomst niet afdoende. Hiervoor 
is een tweede stemmoment uitgeroepen op 27 
februari. De opkomst hierbij was XXX leden, 
waarbij beide wijzigingen met respectievelijk 
100% en 98% goedkeuring zijn aangenomen. De 
2% betrof de stemkeuze “geen mening”. 

ALV



PAALSPORT BOND NEDERLAND 

CONTACT 
Voorzitter: Gonny Hauwert 
Penningmeester: Ellen Burghouts (tot ALV 2021) 
Penningmeester: Jurgen Brama (vanaf ALV 2021) 
Secretaris: Eveline Bloks 
Algemeen bestuurslid: Diana Boertien 
Webmaster: Mees Mars 

Postadres: 
Lijzij 28, 1276 GL Huizen 

Email: 
info@paalsportbond.nl 
nk@paalsportbond.nl 
kv@paalsportbond.nl 

URL: 
www.paalsportbond.nl 

Social media: 
Facebook: @paalsportbond.nl 
Instagram: @paalsportbondnederland 

Overige gegevens: 
KVK-nummer: 69232296 
RSIN: 857794103 
IBAN: NL16RABO0321693477
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