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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 26 mei 2016 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

Inhoudsopgave

Agenda ............................................................................................................................................... 5

Samenstelling unieraad per 1 mei 2016 ..............................................................................................7

Ingekomen stukken .............................................................................................................................9

Notulen unieraadsvergadering 26 november 2015 ...........................................................................11

Jaarverslag en jaarrekening 2015 ....................................................................................................21

Bestuursverkiezing ...........................................................................................................................25

-3-

-4-

Unieraadsvergadering d.d. 26 mei 2016
Plaats
Aanvang

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

Agenda
1.

Opening

2.

Presentielijst en vaststellen aantal stemmen

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Notulen unieraadsvergadering d.d. 26 november 2015

5.

Jaarverslag en jaarrekening 2015

6.

Bestuursverkiezing

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Presentatie Ontwikkelagenda 2024
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Samenstelling unieraad per 1 mei 2016
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
Vacature
Vacature

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

:

Unieraad

Van

:

Bestuur

Datum

:

28 april 2016

Onderwerp

:

Ingekomen stukken

agendapunt 3

De unieraad:


Neemt kennis van het feit dat per 28 april 2016 geen ingekomen stukken zijn ontvangen.

-9-

- 10 -

Interne Memo Atletiekunie
Aan

:

Unieraad

agendapunt 4

Van

:

Bestuur

Datum

:

28 april 2016

Onderwerp

:

Notulen unieraadsvergadering d.d. 26 november 2015

De unieraad besluit:
 De notulen van de unieraadsvergadering d.d. 26 november 2015 vast te stellen en kennis
te nemen van de voortgang met betrekking tot de actiepuntenlijst.

Toelichting
Per e-mail werden op 15 april 2016 de concept notulen van de unieraadsvergadering van 26 november
2015 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 26 mei
2016 zal worden voorgelegd.
Tevens is bijgevoegd een overzicht met betrekking tot de stand van zaken in de actiepuntenlijst.

- 11 -

- 12 -

Concept notulen unieraad
Datum
Locatie
Unieraad
Aanwezig

Afwezig
Bestuur
Aanwezig
Afwezig

26 november 2015
Hotel en Congrescentrum Papendal

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

Theo Hoex, John Bos, Peter Konijnenburg, Ruud Kok, Leonie Schreve, Anieke
Wierenga, Jan Willem Landré ( alg. directeur ), Regina van Dijk (verslag)
Syvia Barlag, Ellen van Langen

1. Opening
Voor het openingswoord van voorzitter Theo Hoex wordt verwezen naar bijlage 1.
Theo opent deze voorjaarsvergadering van de unieraad en meldt de afwezigheid van Ellen van Langen
en Sylvia Barlag.

2. Presentielijst en vaststellen aantal stemmen
Namens de unieraad zijn afwezig:
Jan Smit
mandaat Ans Huisman
Toon de Graauw
mandaat Frans Kortbeek
Er kunnen dus 18 stemmen worden uitgebracht. Het stembureau wordt gevormd door Harry Peters,
Adwin van Groeningen en Frank Koomen.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Op donderdag 29 oktober 2015 is gesproken over het jeugdbeleid van de Atletiekunie. Op die avond is
een toelichting gegeven op de stand van zaken van het huidige jeugdbeleid en zijn richtingen voor de
komende jaren gepresenteerd. Op 2 november ontving het bestuur nadere vragen van de unieraad die
inhoudelijk vooral betrekking hadden op RTC’s, C-interland en Athletics Champs. Deze vragen zijn op
17 november 2015 schriftelijk beantwoord.

4. Notulen unieraadsvergadering 21 mei 2015
Notulen
Ad. 6 – herverkiezing voorzitter
Theo ziet uit naar de komende “vier jaar” wijzigen in “drie jaar”.
Actiepuntenlijst
Ad. Cyclus informatievoorziening
Ruud Kok licht toe.
Tijdens de voorjaarsvergadering (21 mei) is besproken dat de voorzittersoverleggen voortaan pas
ingepland zouden worden nadat financiële stukken beschikbaar waren gesteld. Dit punt is vervolgens
besproken tijdens een daarop volgende bestuursvergadering, waar werd geconcludeerd dat het
bestuur toch niet achter deze toezegging stond. Dat is vervolgens niet op een correcte manier met de
unieraad gecommuniceerd. Hetgeen we hadden toegezegd is niet uitgevoerd.
Naar de mening van het bestuur wordt het voorzittersoverleg geïnitieerd vanuit accountmanagement
en is het een overleg tussen de verenigingen en de desbetreffende kringen. In de positionering is het
derhalve geen vooroverleg waar een mandaat wordt vastgesteld van daar aanwezige unieraadsleden.
Unieraadsleden dienen zich voortdurend op de hoogte te stellen van hetgeen er leeft binnen hun
achterban, en kunnen dit tijdens een vergadering en in commissies melden. Het één heeft niet met het
ander te maken.
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Het bestuur heeft gemeend om nog eens goed met elkaar de opzet, deelnemers en betrokkenen van
het voorzittersoverleg te bespreken en er dan een gefundeerd besluit over te nemen. Ook praktische
problemen met betrekking tot termijnen dat stukken opgeleverd moeten hierin worden meegenomen.
Ans Huisman
Qua positionering van het voorzittersoverleg is zij het met het standpunt van het bestuur eens. Deze
overleggen zijn niet bedoeld om mandaat te bevestigen. Echter, de unieraad is de afvaardiging van de
leden, en tijdens voorzittersoverleggen worden zaken door de leden besproken en dit moeten
unieraadsleden
vervolgens
terugkoppelen
in
een
unieraadsvergadering.
Tijdens
de
unieraadsvergadering wordt besloten over financiële zaken die unieraadsleden niet kunnen bespreken
met de achterban. Als dat niet kan, dan moet de procedure wellicht anders worden ingericht.
Ruud Kok
Bestuur heeft begrip voor dit standpunt. Het is nu zaak om met elkaar goed af te spreken en te
onderbouwen waarom we zaken doen zoals we doen, samen op het beleid voor de komende vier jaar
in gaat zetten en hierin tevens de (toekomstige) vergaderlogistiek goed regelen.
Dit punt agenderen voor de eerstvolgende bijeenkomst uniebestuur – commissie organisatie en
financiën. Actie

5. Jaarplan en begroting 2016
Opmerkingen Jaarplan
Topatletiek
Hans Slager
RTC’s
In het jaarverslag is terecht aandacht voor RTC’s en voor de financiering in 2016. Dat het volgend jaar
in de nieuwe cyclus aan de orde komt, is een ontwijkend antwoord. Is er al meer te melden over een
onderzoek naar RTC’s, waaronder de financiering? Heeft het bestuur inzicht in hoe de RTC’s ervoor
staan en is het bestuur bereid om na 2016 tijdig en secuur te kijken naar met name de financiering.
Jan Willem Landré
Er is één à twee keer per jaar overleg met de RTC’s. Hieruit komt een wisselend beeld over
onderwerpen als financiën, deelnemers en niveau trainers naar voren. Voor 2015 en 2016 is in de
jaarplannen opgenomen dat RTC’s door middel van uren en mankracht door de Atletiekunie
ondersteund worden, echter zonder aanvullende financiële ondersteuning. In het kader van de nieuwe
Ontwikkelagenda moet weer opnieuw met elkaar worden bepaald welke plek RTC’s krijgen. Met elkaar
bepalen hoe het beleid vanaf 2017 in te steken.
John Bos vult aan dat gezien de rol van de overheid, die niet financieel ondersteunt, en onze eigen
begroting, het helder is dat we de financiering van RTC’s als Atletiekunie niet kunnen opbrengen. Er
zal met elkaar moeten worden bepaald hoe de beschikbare financiën verdeeld worden.
Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken
Henk Bruggeman
Is er zicht op hoe sterk verenigingen zijn. Heeft Atletiekunie zicht op problemen bij verenigingen?.
Jan Willem Landré
Er is zicht op, maar niet 1-op-1 hoe het met een vereniging gaat. Onze accountmanagers zijn daarin
de contactpersonen Daar komen de berichten binnen, vervolgens bepalen we hoe we actief een rol
kunnen spelen in de ondersteuning van de betreffende vereniging.
Rolf Huizinga
Jeugdatletiek - C-interland:
Voor zijn eerder aangekondigd voornemen om amendement in te dienen heeft hij binnen de Unieraad
onvoldoende steun gevonden. Hij zal terzake dus geen amendement indienen. Wel vraagt hij aandacht
voor deze specifieke groep en leest een verklaring voor, die op zijn verzoek als Bijlage 2 is
toegevoegd.
Theo heeft tijdens de recente C-interland in Amsterdam een gesprek over dit onderwerp gehad met
het Jeugdfonds. Afgesproken is dat het Jeugdfonds een aantal suggesties op papier zet inzake
jeugdbeleid en een afspraak met het Bondsbureau wordt gemaakt om dit met elkaar te bespreken.
Actie
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Jolanda van Veluw
EK Indoor
De ambities zijn hoog, maar dat moet niet ten koste gaan van andere lopende zaken. Moet er, gezien
de toekomst en financiën voor bijvoorbeeld een EK Cross wel een bid worden uitgebracht? De
uitstraling is geweldig maar in hoeverre gaat dit drukken op de begroting van de komende vier jaar?
Jan Willem Landré
Een EK indoor kost 20% van hetgeen een EK outdoor kost. Een EK cross nog minder dan 10%.
Uiteraard moet goed gekeken worden naar eventuele financiële risico’s. Wat nadrukkelijk in de
aanloop naar het EK Indoor bid is gebeurd, is dat d.m.v. een haalbaarheidsstudie is gekeken naar de
organisatievorm en daarbij is ook gekeken naar waar de risico’s liggen. Het model waarvoor is
gekozen is het ‘promotor model’. Dat betekent in samenwerking met gemeente, en vervolgens een
Promotor zoeken, denk aan het EK volleybal door Shivers. Deze promotor neemt het toernooi over en
organiseert dit voor eigen rekening en risico. Voor het EK Cross betekent dit het opzetten van een
stichting, waarbij in alle varianten de stad Tilburg garant staat en niet de Atletiekunie. Het financiële
risico is niet aanwezig. Uiteraard is er wel een imagorisico.
Rob van Mechelen
Jeugdatletiek: de kpi bij Athletics Champs
Is het waar dat er € 120,00 per team moet worden betaald voor deelname competitie? Wanneer dit zo
is, zal de kpi moeilijk te halen zijn.
Jan Willem Landré
Prijs € 96,00 (de wedstrijdadministratie en andere kosten bv. medaille bekers etc.).
Rob wil hier aandacht voor en dit signaal afgeven, want verenigingen kunnen voor minder kosten ook
zelf de wedstrijden organiseren.
Michel Hateboer
Jeugdatletiek
Zijn wat zorgen over het ‘Dafne effect’. Er zijn te weinig trainers bij de verenigingen om nieuwe leden
op te vangen. Is er een plan om verenigingen te ondersteunen bij opleiden van nieuwe trainers?
Jan Willem Landré
Het ligt niet aan onze opleidingen zelf, maar meer aan hoe haal je als vereniging de mensen binnen
die de opleiding willen doen. Met ondersteuning van VWS wordt in het sideprogramma EK 2016 een
toolkit ontwikkeld om jeugdtrainers te werven. We zijn hierover ook in overleg met verenigingen.
Rob van Mechelen
Opleidingen
Er wordt ingestoken op niveau 2 en 3, maar kwalitatieve training begint pas bij niveau 4. Daarom
graag ook aandacht voor niveau 4.
Begroting
Peter Konijnenburg verzorgt de presentatie
Ans Huisman
Bedankt Peter voor deze duidelijke presentatie.
Het bestuur noemt de begroting goed en realistisch, maar dat is vorig jaar ook gezegd. Wanneer je
echter naar de afgelopen jaren kijkt, blijkt er toch vaak een negatieve begroting, dit is een zorgpunt. Zij
wil graag weten hoe de penningmeester hier tegenaan kijkt, hoe we met elkaar grip krijgen en wat de
prognose is.
Peter Konijnenburg
We kunnen geen garanties bieden. Uiteraard is bij een sluitende begroting de kans op toch een + of
een – altijd aanwezig.
Jan Willem Landré deelt de zorg van Ans. We maken inschattingen en het wordt iedere keer lastiger
om alles goed bij elkaar te krijgen. Is het dienstenpakket vanuit het Bondsbureau en de kosten die
daarbij horen haalbaar? En moeten we niet kiezen voor zaken die we echt waar kunnen maken en op
zoek naar een ander verdienmodel? Er moet eerder dan gepland goed nagedacht worden hoe het
pakket er in de toekomst uit gaat zien, we moeten anticiperen.
Ans geeft aan dat het belangrijk is om te bepalen wat voor soort bond je wil zijn? We kunnen niet alle
ballen in de lucht blijven houden.
Ruud Kok is van mening dat je niet alleen moet kijken naar de rol van de Atletiekunie. Er moet ook
naar de rol van de overheid worden gekeken. We moeten zoeken naar nieuwe verdienmodellen, maar
we kunnen dat bijna niet alleen doen. Dit speelt heel breed in de Nederlandse sportwereld.
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De unieraad stelt het jaarplan met de begroting 2016 vast, inclusief de bijbehorende aanpassing van
de contributies conform de reguliere indexering van 1,1% op grond van de Consumenten Prijs Index
voor sport en recreatie over 2015.

6. Herbenoeming bestuursleden
Rein Amels verzoekt om het schema van aftreden. Dit zal bij deze notulen worden gevoegd. Bijlage 3.
De unieraad stemt vervolgens door middel van applaus in met de voordracht van John Bos voor een
derde bestuursperiode van drie jaar in de functie van vice-voorzitter van de Atletiekunie, alsmede met
de voordracht van Ellen van Langen voor een extra bestuursperiode van één jaar.

7. Herziening statuten en algemeen reglement
Ruud Kok bedankt Hans Slager en Frank Koomen voor hun inzet bij de herziening van de statuten en
het algemeen reglement. Hij licht vervolgens het proces en eindresultaat toe.
De Unieraad neemt kennis van het gevolgde proces dat geleid heeft tot de herziening van Statuten en
Algemeen Reglement van de Atletiekunie en stemt in met de voorgestelde wijziging van Statuten
(versiedatum 2 november 2015) en Algemeen Reglement (versiedatum 2 november 2015) en
Leeswijzer (d.d. 2 november 2015).
De Statuten worden ongewijzigd vastgesteld. Op het Algemeen Reglement worden de volgende twee
wijzigingen aangebracht.
Algemeen Reglement:
Artikel 33:
Onkosten, die langer dan een jaar voor het tijdstip van declareren werden gemaakt: wijzigen in
Onkosten, die langer dan drie maanden voor het tijdstip van declareren werden gemaakt.
Artikel 34: EVAA moet zijn EMA
Het Algemeen Reglement wordt met inachtneming van deze twee wijzigingen vastgesteld.

8. Ontwikkelagenda
Leonie Schreve licht toe.
Het betreft de langere termijnvisie voor 2024, waarbij ingespeeld wordt op een aantal transities in de
sportomgeving, maar die wij ook als bestuur zeker van belang achten.
Er wordt een iets minder formele beleidscyclus ingevoerd maar meer een visie voor de lange termijn,
waarbij vervolgens wordt gekeken in hoeverre onze jaarplannen hierop aansluiten.
Om dit proces vorm te geven is een projectgroep samengesteld die bestaat uit bestuurslid Leonie
Schreve, manager Verenigingszaken Frank Koomen en accountmanager André Hoogink.
In het traject zullen, onder begeleiding van een externe procesbegeleider, de komende 6 maanden
bijeenkomsten met stakeholders worden georganiseerd, waarbij de unieraad één van deze
stakeholders is. Vervolgens zal het plan tijdens de unieraadsvergadering van november ter
goedkeuring voorliggen.
Jolanda van Veluw
In november wordt dus een heel algemeen plan gepresenteerd, samen met het jaarplan 2017. De
jaarplannen moeten dan wat haar betreft meer to the point en tevens moet strakker worden ingezet op
de jaarlijkse kpi’s. Zij pleit voor meer dynamische jaarplannen.
Leonie onderschrijft dat wanneer je per onderdeel de stip op de horizon hebt er vervolgens per jaar
kritisch gekeken moet worden hoe je ervoor staat.
Jan Willem vult aan dat in het huidige jaarplan de activiteiten enerzijds en de kpi’s anderzijds niet goed
aansluiten. Voor de komende ontwikkelagenda worden kpi’s geformuleerd op basis van onze ambities
en moet onderscheid worden aangebracht in zaken waar we invloed op hebben en waarop niet.
Een kpi is een middel om te meten, het effect van hetgeen we wel/niet doen moet inzichtelijk zijn.
Ans Huisman
Met betrekking tot de planning: betekent dit twee vergaderingen in mei?
Er moet in ieder geval nog worden afgesproken dat in het rooster ook nog twee themabijeenkomsten
moeten worden ingepland. In april en mei met elkaar op een andere locatie in een andere (werk)vorm
met elkaar bespreken waar we nu staan en wat belangrijk is. Er zal in ieder geval nog nader met
elkaar worden bepaald hoe de tijdlijn qua vergaderingen eruit gaat zien. Actie
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Michiel Hatenboer
Vraagt zich af of al bekend is op welke wijze verenigingen hierover worden geconsulteerd. Leonie geeft
aan dat dit in overleg met de externe procesbegeleider wordt bepaald. Suggesties hiervoor zijn
uiteraard welkom.
De unieraad stemt in met het plan van aanpak voor de ‘Ontwikkelagenda Atletiek 2024’.

9. Rondvraag
Frans Kortbeek
Vraagt aandacht voor het gewijzigde artikel 409 uit het Wedstrijdreglement. Vanuit de achterban zijn
hier vragen over gerezen.
Het is begrijpelijk dat de oude regeling is aangepast, i.v.m. de mogelijkheid tot competitievervalsing.
Maar het lijkt er nu op dat de aanpassing te ver is doorgeschoten. In het artikel zou de mogelijkheid tot
het maken van uitzonderingen opgenomen moeten worden. De strenge maatregel van nu, zorgt ervoor
dat verenigingen niet met tweede teams komen, bovendien worden op deze manier een aantal atleten
teleurgesteld.
Jan Willem zegt toe dat vanuit het principe om competitievervalsing tegen te gaan, er naar andere
mogelijkheden zal worden gekeken om de scherpe kantjes van dit gewijzigde artikel te halen. Actie
Rolf Huizinga
Tijdens de vorige vergadering is over clubkleding gesproken. Wat is de stand van zaken m.b.t.
clubkleding en hoe is het traject richting onze aangesloten verenigingen?
Jan Willem Landré
Het is tijdens de EK indoor geïntroduceerd, tijdens NK outdoor is dit breder gecommuniceerd.
Uiteraard is het altijd moeilijk in te schatten of deze maatregelen nadelig uitpakken bij verenigingen.
Hier krijgen we enkele signalen over. Echter, in hoeverre weegt dit op tegen atleten die hier wel het
voordeel van zien. De berichten zijn niet van die mate dat we vinden dat het besluit over clubkleding
heroverwogen zou moeten worden. De vorige keer is dit onderwerp benoemd als communicatie issue.
Rolf geeft nu aan dat atleten van meerdere verenigingen het niet eens zijn met de nieuwe regel, maar
deze signalen hebben ons niet bereikt. We horen met name berichten van atleten die hier wel
voordelen van zien.
Rolf verzoek het bestuur om in ieder geval breder te inventariseren wat verenigingen vinden van deze
maatregelen. Actie

10. Communicatie
De besproken onderwerpen.
Aangezien helder is wat gecommuniceerd wordt na een unieraadsvergadering, wordt afgesproken dit
agendapunt bij de volgende unieraadsvergadering niet meer op te nemen.

Planning themabijeenkomsten
In de loop van januari zullen Theo Hoex en Ans Huisman dit met elkaar bespreken. Actie
Nadat hij een ieder heeft bedankt voor de constructieve bijdrage, sluit Theo Hoex om 21.10 uur deze
najaarsvergadering van de unieraad.
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Activiteit

Status

Wie

Bespreken planning Themabijeenkomsten

In behandeling

AH/TH

In behandeling

UB

Afgehandeld

UB

Tijdlijn qua vergadering afspreken

In behandeling

UR/UB

Suggesties Jeugdfonds m.b.t. Interland < 16

In behandeling

UB

Procedure voorzittersoverleggen

In behandeling

UB

Clubkleding:
breder inventariseren wat verenigingen vinden van deze
maatregelen
Gewijzigde artikel 409 Wedstrijdreglement:
andere mogelijkheden bezien om de scherpe kantjes van dit
gewijzigde artikel te halen

- 18 -

Bijlage 1

Geachte leden van de Unieraad, geachte aanwezigen,
Welkom bij de najaarsvergadering 2015 van de Unieraad van de Koninklijke Nederlandse Atletiek
Unie.
Staat u mij toe dat ik begin met vanuit sportief oogpunt het benoemen van een memorabel
sporthoogtepunt uit het afgelopen half jaar.
Dafne Schippers wint tijdens het WK in Beijing een zilveren medaille op de 100 meter sprint en wordt
in een formidabele tijd wereldkampioen op de 200 meter sprint. Het was die middag stil op straat
waarna, en niet alleen in de atletiekwereld, er een golf van enthousiasme en bewondering voor haar en
media-aandacht voor haar en de atletieksport los kwam.
De bronzen WK-medaille van Sifan Hassan en enkele andere mooie prestaties in Beijing, als ook de
medailleoogst tijdens het recente WK IPC voor onze paralympische atleten, werden daarmee zelfs
wat naar de achtergrond van de aandacht verdrongen.
Dafne werd, en dat is Europees gezien zelfs uniek, voor een tweede achtereenvolgend jaar Europees
atlete van het jaar. Vandaag zal bovendien blijken welke plaats zij in de wereld top 3 van 2015 krijgt.
Positief nieuws natuurlijk ook dat Sylvia Barlag voor nog weer een nieuwe termijn is gekozen in de
council van de IAAF en dat Sebastian Coe mede dankzij onze steun en stem tot voorzitter van de IAAF
is gekozen. Wij wensen hen beiden in het bijzonder, veel wijsheid en bestuurlijke doortastendheid
toe. Dat zullen zij zeker nodig hebben want met alle negatieve berichten over doping en mogelijke
malversaties in de mondiale atletiekwereld is het vertrouwen geschaad en ligt onze sport mondiaal
onder het vergrootglas. De IAAF staat voor een wel heel grote uitdaging! En met het EK in Amsterdam
in het verschiet is dat voor ons als Nederland evenmin een aantrekkelijk perspectief.
Wij laten ons in Nederland hierdoor echter niet afschrikken. Geïnspireerd door de sportieve prestaties
en successen van onze atleten en het EK 2016 in Amsterdam, wordt er nog steeds energie gestoken
in initiatieven om ook voor de komende jaren op Europees niveau op de kaart te blijven staan. Zo is
onze medewerking gevraagd initiatieven te ondersteunen om een gooi te doen naar de organisatie van
‘n 3-tal Europese titeltoernooien. Tilburg wil het EK cross 2018 organiseren en Apeldoorn heeft zijn
zinnen gezet om in hun prachtige Omni-sport centrum zowel het EK Indoor 2019 als het EK Indoor
2018 voor Masters te organiseren. De tijd zal leren welke realiteitszin deze bids hebben, maar het is
wel een teken van vitaliteit van onze sport en het getuigt vanuit de besturen van de beide steden en
van de Provincies Gelderland en Brabant van vertrouwen in onze sport. Compliment dus ook voor het
enthousiasme van de mensen in de lokale organisatiecomités.
Hoewel van andere orde is de Nederlandse sport, en dus ook de Atletiekunie, helaas niet verschoond
van zorgen van financiële aard. Uit de media heeft u ongetwijfeld vernomen dat tijdens de recente ALV
van onze sportkoepel NOC*NSF hierover mededelingen zijn gedaan die niet geruststellen. In de
afgelopen jaren is de uitkering vanuit de Lotto ook voor ons al merkbaar teruggelopen, maar in 2016
zal die terugloop voor de laatste keer nog wat worden verzacht door uitputting vanuit het eigen
vermogen van NOC*NSF. Dit is een zeer zorgelijke en inmiddels ook wel structurele situatie waarvoor
de landelijke politiek een van de sleutels in handen heeft om hierin verbetering te brengen.
Het is te hopen dat er begin 2016 door de Tweede Kamer besluiten genomen worden over zowel het
voorstel om de Lotto ( Sporttotalisator) en de Staatsloterij te laten fuseren als ook dat er een legale
grondslag komt voor digitale/on line weddenschappen op sportwedstrijden. Op termijn, te denken
echter op z’n vroegst in 2017, zou dat dan tot een voorzichtig herstel van het sportbudget kunnen
leiden. Vooralsnog is dan ook uiterste voorzichtigheid geboden en dat geldt natuurlijk dan ook voor ons
als Atletiekunie.
Naast de eigen contributies en inkomsten of diensten van derden zoals commerciële partners, zijn ook
wij voor diverse rubrieken zeer afhankelijk van te ontvangen budgetten vanuit overheden en de Lotto.
Laten wij ons daarbij realiseren dat wij als Atletiekunie tot de kleine groep van sportbonden behoren
die niet met substantiële terugloop van ledentallen te maken hebben. Dit naar ik hoop vanwege het
aantrekkelijke aanbod van ons sportaanbod en activiteiten en het goede werk van verenigingen. In dit
verband denk ik o.m. aan de recent geheel nieuw ingerichte website, de start van Hardlopen.nl en de
grote deelname aan de Looptrainersdag van enkele weken geleden. Wij verkeren zelfs in de
gelukkige omstandigheid dat de terugloop in de jeugdcategorieën afzwakt en de instroom bij mini’s en
pupillen zelfs toeneemt.
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Mede door deze doorkijk naar de nabije toekomst zult u herkennen en begrijpen dat wij ons in onze
voorstellen 2016 hebben beperkt tot bestaand beleid en al blij zijn om met een sluitende begroting de
huidige activiteiten in grote lijnen te kunnen voortzetten.
Vanuit dat licht bezien is het een gunstige omstandigheid dat wij al in 2016 kunnen gaan nadenken
over nieuwe of gewijzigde beleidsdoelstellingen en activiteiten voor de komende jaren en de hoogte of
elasticiteit van de bijdragen die wij daarvoor willen of kunnen vragen.
Het plan van aanpak voor dit proces staat dan ook op de agenda van deze vergadering.
De landelijke politiek is echter maar een van de actoren waar het de financiering van de sport betreft.
De Nederlandse sportwereld zelf, dus ook wij als atletiekgemeenschap, kunnen door grotere deelname
aan Lotto en Toto-spelletjes evenzeer positief bijdragen. Daarom herhaal ik de oproep aan onze leden
en verenigingen die ik mede namens NOC*NSF al eens eerder vanaf deze plaats heb gedaan, om ook
via dat kanaal de sport te steunen. Het is niet alleen voor de sport, maar vooral ook door de sport zelf.
Zoals op de agenda aangekondigd leggen wij vandaag het jaarplan en de begroting 2016 ter
goedkeuring aan u voor. Onder verwijzing naar mijn toelichting van zojuist over de actuele financiële
en economische omstandigheden hoop ik op uw instemming zodat het bestuur en onze
werkorganisatie de plannen zoals voorgelegd in 2016 kunnen gaan uitvoeren. Niet in de laatste plaats
doe ik dat beroep op u omdat wij als Atletiekunie in 2016 voor een wel heel bijzonder jaar staan
vanwege het EK 2016 in Amsterdam en de Olympische en Paralympische Spelen.
Op de agenda staat ook het voorstel voor herbenoeming van twee leden van het bestuur. Vanwege de
bijzondere omstandigheid dat Ellen van Langen (samen met John Bos) namens de Atletiekunie zitting
heeft in het Stichtingsbestuur EK 2016, stellen wij u voor haar aanvullend aan haar maximale
zittingsduur, voor nog 1 jaar te benoemen als lid van het bestuur. Ik kan u melden dat wij als bestuur
inmiddels voortvarend de voorbereiding zijn gestart voor de procedure om tijdig, voor het aflopen van
de respectievelijke termijnen in 2016, kunnen voorzien in het aantreden van twee nieuwe
bestuursleden.
Zoals dat gebruikelijk is krijgt u als Unieraad de gelegenheid nog eerst kennis te maken met de
kandidaten die, zoals statutair is voorzien, wij als bestuur in de mei-vergadering 2016 formeel ter
benoeming aan u zullen gaan voorstellen.
Erkentelijkheid en grote dank zijn wij natuurlijk ook nu weer verschuldigd aan al die mensen die zich
het afgelopen half jaar in welke vorm dan ook weer hebben ingezet voor onze mooie sport. Ik denk
dan aan vrijwilligers in clubs, jury- en kaderleden, organisatoren van wedstrijden en competities, de
EK-organisatie en de EK-ambassadeurs in de verenigingen, de Stichting Vrienden en het Jeugdfonds
en de Stichting Erfgoed. En met verontschuldiging voor de mensen die ik onbewust heb vergeten, als
laatste zeker te noemen onze medewerkers van het bondsbureau voor hun enthousiasme en
deskundigheid in het ondersteunen van de verenigingen en ons in het functioneren als bestuur.
Graag denk ik hierbij ook aan atletiekvrienden die ons in de afgelopen maanden zijn ontvallen zoals
Hans Westerkamp, voormalig atleet en trainer die al lang in Amerika woonde, en nog deze week Len
Alofsen, lid van AV Startbaan, jurylid en Lid van Verdienste van de Atletiekunie. Laten wij hen bij het
begin van deze bijeenkomst nog even in gedachten nemen.
Dit alles gezegd hebbende stel ik voor aan de hand van de agenda met de najaarsbijeenkomst 2015
van de Unieraad te beginnen. Ik wens ons allen een goede vergadering toe.

Theo Hoex
Voorzitter Atletiekunie
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Bijlage 2

VOORZITTER,
Naar aanleiding van de voorliggende begroting en het jaarplan en de beantwoording op onze vragen
betreffende de C interland kan ik u meedelen dat een amendement, zoals aangekondigd, niet de
vereiste meerderheid in de Unieraad heeft gekregen.
Gemotiveerd door de uitleg op onze bijeenkomst over topsport, de huidige financiële prioriteiten EN de
gesprekken die zijn geweest in de aanloop van de 40ste editie en de evaluatie is geconstateerd dat
een amendement niet zinvol is. Verder liggen er grote mogelijkheden voor de Atletiekunie om samen
met partners, het Jeugdfonds en de voormalige "vrienden van de atletiekunie", een goede basis te
leggen voor de toekomst. Uiteraard hadden zij gehoopt op een financiële ondersteuning van € 5000,00
maar dat zit er (op dit moment) helaas niet in.
Vanuit de gesprekken heb ik mee gekregen dat er een uitnodiging open staat medio december van dit
jaar, om de toekomst van de C interland te bespreken. Het zou voor alle partijen, en naar ik aanneem
ook voor de Unieraad, een goede zaak lijken tijdens dit gesprek aan te geven dat de Atletiekunie
waardering heeft voor het initiatief, de geboden mogelijkheden en daarbij een enorme stimulans te zijn
voor de jeugdige atleten. Wij hebben, vooraf, het plan van aanpak cq beleidsplan mogen inzien! Met
een vorm van samenwerking zou de interland onder auspiciën van de Atletiekunie gerealiseerd kunnen
worden onder dat er een beroep op de financiële middelen van de Atletiekunie wordt gedaan. Het
uitlenen van kleding en het feit dat er onder auspiciën van de Atletiekunie toch een C interland is geeft
een prima uitstraling en sluit aan bij de plannen van het jeugdfonds.
In een tijd waarin van alles wordt onderzocht is geconstateerd (lees Dagblad van het Noorden) dat juist
in deze leeftijdsgroep vele sporters hun sport vaarwel zeggen. De directeur van de Atletiekunie heeft in
een gesprek aangegeven dat dit bij de atletiek niet het geval is maar wij weten dat wat nu niet is later
kan komen.
Op termijn is de wens dat de C interland weer een bescheiden plekje in de begroting en plannen mag
krijgen. Dit vanuit de posten verenigingszaken en het jeugdbeleidsplan.
Graag verzoek ik u, ons als Unieraad op de hoogte te houden van de komende gesprekken en
afspraken want het beleidsplan van het jeugdfonds biedt mogelijkheden waarbij de doelstelling van de
atletiekunie en het jeugdfonds samen voor een grote promotie kunnen zorgen in het jaar 2016.
Natuurlijk zal daarbij het Dafne effect vergroot kunnen worden bij sporters in de leeftijd van 14 t/m 17
jaar.
Rolf H. Huizinga.
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Interne Memo Atletiekunie
Aan

:

Unieraad

agendapunt 5

Van

:

Bestuur

Datum

:

28 april 2016

Onderwerp

:

Jaarverslag en jaarrekening 2015

De unieraad besluit:



Het bestuursverslag 2015 vast te stellen;
De jaarrekening 2015 vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
beleid.

Toelichting


Penningmeester Peter Konijnenburg zal een presentatie verzorgen met betrekking tot het
jaarverslag 2015.
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Interne Memo Atletiekunie
Aan

:

Unieraad

Van

:

Bestuur

Datum

:

28 april 2016

Onderwerp

:

Bestuursverkiezing

agendapunt 6

De unieraad besluit:


In te stemmen met de benoeming van Carl Verheijen als bestuurslid van de Atletiekunie met
de portefeuille Topatletiek.

Toelichting
Ruud Kok is aftredend per 26 mei 2016 en, in verband met het einde van zijn bestuurstermijn, niet
herkiesbaar.
Het bestuur stelt kandidaat voor de portefeuille Topatletiek, de heer Carl Verheijen. Een delegatie van
de adviescommissie organisatie en financiën heeft op 14 maart 2016 een gesprek met hem gevoerd
en zal ter zake een positief advies uitbrengen.
Carl is een voormalige Nederlandse langebaanschaatser die was gespecialiseerd in de 5 en 10
kilometer. Hij heeft een aantal jaren deel uit gemaakt van de Atletencommissie van NOC*NSF en is
momenteel nog Chef de Mission voor de Winter Jeugd Olympische Spelen. Carl heeft zijn doctoraal
geneeskunde en is directeur van de Gezondheidscentra De Nije Veste en GC Corlaer.
Hij wil zijn kennis en ervaring graag ten dienste stellen van de Atletiekunie, tevens in de relatie met de
aangesloten verenigingen en organisaties van evenementen.
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