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Unieraad Atletiekunie
Bestuur / bondsbureau Frank Koomen
Oplegnotitie statuten en governance-regelingen

STATUTEN
Gevraagd besluit
De Unieraad stelt de voorgestelde wijzigingen in de statuten van de Atletiekunie vast.
Toelichting
De wijziging van de Statuten is noodzakelijk als gevolg van de wettelijke verplichtingen die voortvloeien
uit de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Deze wet wordt op 1 juli 2021 van kracht, en vanuit
het bestuur wordt grote waarde gehecht aan het tijdig voldoen aan de vereisten van de wet, waarbij
tevens wordt meegenomen dat de Atletiekunie hierin ook een voorbeeldfunctie vervult voor onze ruim
300 aangesloten verenigingen en circa 100 aangesloten stichtingen op wie deze wet onverminderd van
toepassing is.
De voorgestelde wijzigingen (in rood aangegeven) zijn afgeleid van de wijzigingen zoals die door
Hekkelman Notarissen N.V. zijn aangerbracht in de modelstatutren voor verenigingen. Met de
voorgestelde statutenwijziging voldoet de Atletiekunie aan alle vereisten die de WBTR stelt. In
aanvulling op deze statutenwijziging wordt aanbevolen (vanuit Goed Sportbestuur) om de werkwijze
van het bestuur en de besluitvorming in het bestuur te bespreken en vast te leggen. In overleg met de
penningmeester van het bestuur is ervoor gekozen om hiervoor de al bestaande ‘’Gedragscode
Bestuur’’ uit te breiden met een Bestuursreglement, dat als bijlage aan de Gedragscode is
toegegevoegd.
Aanvullende correcties die geen verband houden met de WBTR zijn de volgende:
• Artikel 13, lid 3: noodzakelijke aanvulling;
• Artikel 17 lid 3: betreft een wijziging in de besluitvorming, waardoor meer draagvlak benodigd is
voor een te nemen besluit.
• Artikel 17 lid 4: verwijderen van onjuiste verwijzing;
• Artikel 20 lid 2 sub j: correctie op een onjuiste verwijzing;
• Artikel 22 lid 6: een blanco stem wordt wel als geldige stem geteld, waardoor een onderscheid tot
stand komt met een stemonthouding, en waardoor tevens meer draagvlak voor een besluit noodzakelijk wordt.
• Artikel 22 lid 10: correctie op advies van de Reglementen Commissie en overgenomen door het
bestuur, waarmee de toepasbaarheid van lid 10 wordt vergroot en het ‘veto’-karakter komt te vervallen.

GOVERNANCE-REGELINGEN
Governance-regelingen
De Atletiekunie telt 10 governance-regelingen, die elk uiterlijk om de drie jaar worden gecontroleerd op
samenhang en actualiteit. Daarnaast kan er altijd een directe aanleiding zijn om een regeling aan te
passen. Procedure daarbij is dat het bestuur de regelingen vaststelt, na gevraagd advies van de
Unieraad. Om die reden zijn in een overleg met de Reglementen Commissie van de Unieraad de
betreffende regelingen al doorgenomen en de voorgenomen correcties besproken.
Zoals boven vermeld is de Gedragscode Bestuur uitgebreid met een bijlage ‘’Bestuursreglement’’.
In het ‘Financieel Statuut’ is in artikel 4 een verduidelijking opgenomen ten aanzien van de rol van de
Audit Commissie om aan te geven dat de Audit Commissie hierin geen mandaat heeft.
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In het Topsportstatuut zijn op verzoek van de Atletencommissie enkele inhoudelijke correcties
doorgevoerd.
In de ‘Regeling tegen ongewenst gedrag’ is in de inleiding (5e bullit) de term machtsmisbruik
toegevoegd, evenals in artikel 1. In artikel 2 is een nieuw lid 1 opgenomen, betreffende de meldingsplicht
van bestuurders en begeleidend kader. De meldingsplicht mag in deze regeling niet ontbreken. Verder
is in de inleiding een logische correctie doorgevoerd en zijn enkele verwijzgingen geactualiseerd.
In de ‘Klachten-, bezwaren- en geschillenregeling’ en het ‘Privacy Statement’ zijn geen inhoudelijke
correcties doorgevoerd.

pag. 2 | 2

