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5 november 2014

Uw Kenmerk

Geachte leden van de unieraad,
Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen
voor de voorjaarsvergadering van de unieraad op donderdag 27 november 2014 in het Hotel en
Congrescentrum Papendal, te Arnhem.
De routebeschrijving naar Papendal vindt u op http://www.papendal.nl/route/
De vergadering, voorafgegaan door een broodje, vangt aan om 19.00 uur en eindigt rond 21.30 uur.
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE

Jan Willem Landré
Algemeen directeur

Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie | Aangesloten bij: NOC*NSF, European Athletics, IAAF | Partners: AA-Drink, ASICS, Lotto
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Unieraadsvergadering d.d. 27 november 2014
Plaats
Aanvang

: Hotel en Congrescentrum Papendal, Arnhem
: 19.00 uur (voorafgaand broodjes)

Agenda
1.

Opening

2.

Presentielijst en vaststellen aantal stemmen

3.

Ingekomen stukken /mededelingen

4.

Notulen unieraadsvergadering d.d. 26 juni 2014

5.

Jaarplan en begroting 2015
 Vaststellen contributie 2015

6.

Rondvraag

7.

Communicatie besluiten unieraad d.d. 27 november 2014

8.

Presentatie Topatletiek, ‘Terugblik 2014’

9.

Sluiting
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Samenstelling unieraad per 1 mei 2013
Naam

Kieskring

Amels, R
Boshuis-van der Snoek, mw. S.C.J.
Bruggeman, H.A.
Creusen, R.J.M.
Diekerhof, C.H.
Graauw, A.C.M. de
Hatenboer, M.
Huisman, mw. J.M.
Huizinga, R.H.
Kortbeek, F.V.
Limpt, H. van
Mechelen, R.P.M.
Mussche, F.
Raijmakers, G.J.A.
Slager, J.
Smit, J.G.
Strijker, J.
Veluw, mw. J.P.J.M. van

8
Evenementen loopsport
7
2
7
3
1
4
8
5
6
4
Dutch Runners
6
3
2
Dutch Runner
5
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Interne Memo Atletiekunie
Aan

:

Unieraad

Van

:

Bestuur

Datum

:

5 november 2014

Onderwerp

:

Ingekomen stukken

agendapunt 3

De unieraad:


Neemt kennis van het feit dat per 5 november geen ingekomen stukken zijn ontvangen.
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Interne Memo Atletiekunie
Aan

:

Unieraad

agendapunt 4

Van

:

Uniebestuur

Datum

:

5 november 2014

Onderwerp

:

Notulen unieraadsvergadering d.d. 26 juni 2014

De unieraad besluit:
 De notulen van de unieraadsvergadering d.d. 26 juni 2014 vast te stellen en kennis te
nemen van de voortgang met betrekking tot de actiepuntenlijst.

Toelichting
Per e-mail werden op 18 juli 2014 de conceptnotulen van de unieraadsvergadering van 26 juni 2014
verzonden aan de leden van de unieraad. De hierop ontvangen reacties werden, zoveel als
mogelijk, verwerkt in de definitieve versie die ter goedkeuring aan de unieraadsvergadering op 27
november 2014 zal worden voorgelegd.
Tevens is bijgevoegd een overzicht met betrekking tot de stand van zaken in de actiepuntenlijst.
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Concept notulen installatievergadering unieraad
Datum:
Locatie:
Aanwezig bestuur

Afwezig
Aanwezig unieraad

Afwezig

26 juni 2014
Hotel en Congrescentrum Papendal
Theo Hoex (voorzitter)
John Bos
Peter Konijnenburg
Ellen van Langen
Jan Willem Landré (algemeen directeur)
Regina van Dijk (verslag)
Ruud Kok, Leonie Schreve, Anieke Wierenga, Sylvia Barlag
Pauline van den Berge, Jan Dekkers, Rolf Huizinga, Liesbeth Jansen, Piet
Jansen, Frans Kortbeek, Peter Mommersteeg, Wim Ogink, Hans Slager,
Robert de Smet, Els Vogels
Wim Derksen, Toon de Graauw, Ans Huisman, Jan Smit, Bram van der
Vos

1. Opening
Voorzitter Theo Hoex opent deze installatievergadering en meldt de afwezigheid van de
bestuursleden Ruud Kok, Anieke Wierenga, Leonie Schreve en Sylvia Barlag.
Namens de unieraad zijn afwezig:
Wim Derksen
mandaat Rolf Huizinga
Toon de Graauw
geen mandaat
Ans Huisman
mandaat Hans Slager
Jan Smit
mandaat Rolf Huizinga
Bram van der Vos
mandaat Liesbeth Jansen

2. Ingekomen stukken en mededelingen


Voorstel inplannen informatie/startavond nieuwe unieraad
Vanavond wordt een groot aantal unieraadsleden nieuw geïnstalleerd. In het licht hiervan heeft
het bestuur een verzoek ontvangen om de nieuwe periode aan te vangen met een
informatie/startavond.
Afgesproken wordt dat een datumvoorstel zal worden verstuurd voor deze avond in
september. Tevens zal hiervoor een programma worden opgesteld. Actie: UB/JWL.

3. Notulen unieraadsvergadering d.d. 22 mei 2014
Naar aanleiding van:
Pagina 2 – wegatletiek
Liesbeth Jansen hoopt dat er een modus wordt gevonden om hetgeen in de jaarplannen staat over
wegatletiek en loopsport de aandacht te geven die dit verdient. Ook organisatorisch op het
Bondsbureau moet hier aandacht voor zijn en blijven.
Pagina 4 - unieraadverkiezing
Robert de Smet komt terug op zijn opmerking over de geringe belangstelling voor de unieraad. Hij
geeft aan dat men in het land niet weet hoe de Atletiekunie wordt bestuurd en wat de unieraad
precies is/doet. Zijn voorstel is om een onderzoek te laten doen, bijv. door een student, hoe de
unieraad bij verenigingen leeft.

4. Afscheid huidige unieraad / installatie nieuwe unieraad
Theo bedankt de afscheidnemende unieraadsleden hartelijk voor hun inzet van de afgelopen jaren,
en overhandigd een ieder een boeketje en een afscheidscadeau. Liesbeth Jansen richt vervolgens
het woord tot haar collega unieraadsleden en het bestuur, en wenst de nieuwe unieraadsleden
geluk en een plezierige samenwerking.
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Hierna installeert Theo de nieuwe unieraadsleden.

Aanwezig unieraad

Afwezig

Henk Bruggeman, Raymond Creusen, Carel Diekerhof, Michiel Hatenboer,
Rolf Huizing, Frans Kortbeek, Henry van Limpt, Rob van Mechelen, Ger
Raijmakers, Hans Slager, Jan Strijker, Jolanda van Veluw
Rein Amels, Sabine Boshuis, Toon de Graauw, Ans Huisman, Frankwin
Mussche, Jan Smit

5. Procesvoorstel aanpassingen statuten
In de vergadering van donderdag 22 mei 2014 is geconcludeerd dat de huidige statuten niet meer
volledig aansluiten bij de praktijk van vandaag. Jan Willem licht het voorstel toe om te komen tot
een statutenwijziging of wellicht compleet nieuwe statuten.
Carel Diekerhof
Is het niet handig om de projectgroep die hiermee aan de slag gaat zo snel mogelijk beschikbaar te
hebben, zodat deze al aan het werk kan gaan?
Hans Slager
Het doorvoeren van de afgelopen, kleine, statutenwijziging was al een lastige klus. Hij stelt voor om
tijdens de informatiebijeenkomst in september een projectgroep samen te stellen. Actie: UB/UR.
Overige unieraadsleden sluiten zich daarbij aan. Het is goed om eerst te inventariseren of er enige
expertise aanwezig is.

6. Presentatie Athletics Champs
Sierd Wijnalda en Steven Gerrits verzorgen de presentatie over Athletics Champs, ‘Visie op
jeugdatletiek, het kind centraal’.
Opmerkingen:
Rob van Mechelen
Hij ziet Athletics Champs meer als een trainingsvorm dan een wedstrijdvorm. Trainers, met name
jonge trainers, moeten goed worden meegenomen. Dit gebeurt te weinig. Bovendien is de
materialenkar erg duur. Het programma lijkt ook haaks te staan op de talentontwikkelingen in het
land.
Raymond Creusen
Er wordt een algemeen beeld geschetst dat deelname van jeugd aan de huidige
competitiewedstrijden moeizaam is. Maar er bestaan ook regio’s waar dat minder het geval is.
Sierd geeft aan dat de urgentie inderdaad niet overal even groot is. De Atletiekunie moet daarom
ook niet overal gaan ‘drukken’. Athletics Champs is nog geen verplichting, en de werkgroep wil
zeker in gesprek met regio’s waar wedstrijden goed lopen. Daar waar de urgentie het grootst is,
moet het wel snel opgepakt en ingevoerd worden. Omarm, ook als unieraadleden, deze jeugdvisie.
Frans Kortbeek
Een partij die niet naar voren komt, zijn de ouders. Zij moeten ook naar deze nieuwe vorm begeleid
worden.
Michiel Hatenboer
Er is ook weerstand tegen deze nieuwe vorm, met name vanuit degene die de nieuwe wedstrijden
moeten organiseren. Bij het uitrollen van dit plan moet er in ieder geval veel aandacht zijn voor de
organisatoren van de wedstrijden. De weerstand komt vaak daarvandaan.
Sierd herkent dit. De eerste keer deze wedstrijd organiseren is een hele klus. Er moeten dus
voldoende mensen voor worden opgeleid.
Afgesproken wordt dat de presentatie naar alle unieraadsleden zal worden gestuurd. Actie: BB.
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7. Presentatie Talentontwikkeling – Regionale Trainingscentra
Technisch directeur Ad Roskam verzorgt deze presentatie.
Opmerkingen:
Rob van Mechelen
In Brabant is voor twee jaar ondersteuning toegezegd. Hij maakt zich derhalve wel zorgen over de
continuering.
Ad geeft aan dat dit inderdaad lastig is. Subsidie vanuit N*N is schaars, de Atletiekunie kan daarom
ook niet veel bijdragen aan RTC’s. Gelukkig is er wel vaak lokale financiering. In 2016 zal een
inventarisatie plaatsvinden hoe de RTC’s ervoor staan.
Jolanda van Veluw
Trainers zien de talenten vaak als hun eigendom. Dat is iets van alle tijden. Is daar in dit
programma iets over opgenomen?
Ad: ja, dat komt in dit programma terug. Het talent is van het kind, dat staat centraal.
Michiel Hatenboer
Bij veel verengingen lopen ook toptrainers rond. Hoe zijn die bij dit programma betrokken? Worden
die trainers ook geselecteerd om mee te doen in het (RTC) programma en bepaalt de Atletiekunie
dat?
Ad: het beeld moet niet ontstaan dat alle talenten bij een RTC zitten. Talenten zitten waarschijnlijk
bij hun verenging. Trainers van talenten horen bij de weg van de atleet naar het podium. Naast het
RTC verhaal willen we met de coaches die echt het verschil maken veel meer optrekken om te
kijken waar de talenten zitten. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen coaches die bij een RTC
of een vereniging zitten. We moeten zeker op zoek naar de jonge ambitieuze coaches met talent.
Daar moeten de activiteiten ook op gericht zijn. Dit proces is nog wel in ontwikkeling.
Rob van Mechelen
Worden atleten benaderd om hieraan deel te nemen op basis van hun prestaties?
Ad: ja, nu nog wel. Maar we gaan zo snel mogelijk niet alleen op prestatie maar ook op potentie
beoordelen waar de talenten zitten.
Afgesproken wordt dat ook deze presentatie naar alle unieraadsleden zal worden verstuurd. Actie:
BB.

8. Rondvraag
Rob van Mechelen
Zou graag inzicht willen krijgen in de arbeidsorganisatie.
Theo geeft aan dat dit onderdeel zal zijn van de introductiebijeenkomst in september.
We stellen de accountmanagers van de Atletiekunie, André Hoogink, Jeroen Straathof en Margot
Kouwenberg (tijdelijke vervangster van Dennis Weijers) zich alvast even voor.
Een ieder bedankend voor de aanwezigheid en inbreng, sluit Theo om 21.33 uur de vergadering.

ACTIEPUNTENLIJST

Activiteit

Status

Wie

Samenstellen projectgroep aanpassen statuten

Afgehandeld

UB/UR

Presentaties naar unieraad

Afgehandeld

BB

Organiseren informatiebijeenkomst unieraad

Afgehandeld

BB
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Interne Memo Atletiekunie
Aan

:

Unieraad

Van

:

Bestuur

Datum

:

5 november 2014

agendapunt 5

Onderwerp
:
Jaarplan en begroting 2015
_______________________________________________________________________________

De unieraad besluit:
 het jaarplan met de begroting 2015 vast te stellen, inclusief de bijbehorende aanpassing
van de contributies conform de reguliere indexering van 1,4% op grond van de
Consumenten Prijs Index voor sport en recreatie over 2014.

Toelichting


Penningmeester Peter Konijnenburg zal een presentatie verzorgen met betrekking tot de
begroting 2015.
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