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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 najaarsvergadering van de unieraad op donderdag 24 november 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
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Unieraadsvergadering d.d. 24 november 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 mei 2016

5.

Atletiek 2024
Jaarplan 2017 (mondelinge toelichting actuele financiële situatie)

6.

Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Ellen van Langen
Aftredend en niet herkiesbaar: Peter Konijnenburg
Bestuursvacatures

7.

Rondvraag

8.

Sluiting
Terugblik EK 2016 Amsterdam (Rien van Haperen)
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Samenstelling unieraad per 1 november 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

:

Uniebestuur

Datum

:

7 november 2016

Onderwerp

:

Ingekomen stukken

agendapunt 3

De unieraad:


Neemt kennis van het feit dat per 7 november 2016 geen ingekomen stukken zijn
ontvangen.
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Interne Memo Atletiekunie
Aan

:

Unieraad

agendapunt 4

Van

:

Uniebestuur

Datum

:

7 november 2016

Onderwerp

:

Notulen unieraadsvergadering d.d. 26 mei 2016

De unieraad besluit:
 De notulen van de unieraadsvergadering d.d. 26 mei 2016 vast te stellen en kennis te
nemen van de voortgang met betrekking tot de actiepuntenlijst.

Toelichting
Per e-mail werden op 13 juli 2016 de conceptnotulen van de unieraadsvergadering van 26 mei 2016
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 24 november
2016 wordt voorgelegd.
Tevens is bijgevoegd een overzicht met betrekking tot de stand van zaken in de actiepuntenlijst.
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Concept notulen unieraad
Datum:
Locatie:

26 mei 2016
Hotel en Congrescentrum Papendal

Unieraad
Aanwezig

Afwezig
Bestuur
Aanwezig

Afwezig

1.

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

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

Opening

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

2.

Presentielijst en vaststellen aantal stemmen

Namens de unieraad zijn afwezig:
Sabine Boshuis-van der Snoek mandaat Rolf Huizinga
Jolanda van Veluw
mandaat Ans Huisman
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

Er zijn geen ingekomen stukken.

4.

Notulen unieraadsvergadering 26 november 2015

Activiteiten
 Bespreken planning themabijeenkomsten
In de commissie O&F is afgesproken dat thema’s door de unieraad zullen worden
aangedragen waarna een bijeenkomst kan worden gepland. In het najaar zal een
themabijeenkomst worden gepland met als onderwerp de Ontwikkelagenda. In februari 2017
staan (kracht van) verenigingen en vrijwilligersbeleid als onderwerpen op de agenda. Actie
 Clubkleding
Er zijn intern (bij het Bondsbureau) geen klachten ontvangen Er is geen verplichting meer voor
clubkleding, het hoeft niet, het mag wel. Wanneer een vereniging om haar moverende
redenen toch belang hecht aan clubkleding, dan is het aan de vereniging om dit te regelen.
Het is een vrije keuze.
Rob van Mechelen vraagt zich af of er ook van een andere kant naar gekeken is. Wanneer
alle atleten in hetzelfde tenue lopen, is er voor juryleden/speakers etc. weinig overzicht.
Jan Willem Landré antwoordt dat dit probleem ook ontstaat bij atleten van eenzelfde
vereniging die ook in dezelfde kleding lopen.
Jolanda van Veluw arriveert.


Gewijzigd artikel 409 Wedstrijdreglement
Afgehandeld
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Tijdlijn qua vergaderingen
Hier is met de commissie O&F over gesproken. Planning van vergaderingen wordt tijdig
bekend gemaakt. Actie
Suggesties Jeugdfonds
Op 20 juni is een overleg gepland met bestuur van de stichting Vrienden van de Atletiek.
Suggesties zullen worden teruggekoppeld aan de unieraad. Actie
[noot van de notulist: inmiddels is de afspraak verplaatst naar 4 juli 2016]

Ans Huisman verzoekt om bij de volgende unieraadsvergadering weer microfoons te plaatsen. Actie
Er is discussie geweest over het moment om “aangelegenheden Unieraad” te bespreken tijdens de
halfjaarlijkse voorzittersoverleggen. De bedoeling van deze voorzittersoverleggen is contact tussen
bondsbureau (accountmanager) en verenigingen (ook onderling). Daarom is werktitel “Regio-overleg”
beter dan de tot nu toe gehanteerde benaming van “Voorzittersoverleg”. Dit is dan ook niet het meest
geschikte moment om de agenda van de Unieraadsvergadering te bespreken.
De notulen worden vastgesteld, de activiteitenlijst is doorgenomen.

5.

Jaarverslag en jaarrekening 2015

Vragen en opmerkingen n.a.v. het jaarverslag
Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken – pgn. 28
Rob van Mechelen
Er wordt gemeld dat de NK een geslaagde eerste editie kende. Is het evaluatieverslag hiervan
beschikbaar? Jan Willem bevestigd dat dit het geval is. Actie
Loopsport – pgn. 30
Henk Bruggeman
Vindt dat er veel over 2016 is opgenomen, had graag wat meer aandacht voor de realisatie van zaken
uit 2015.
Penningmeester Peter Konijnenburg verzorgt de presentatie van het financiële verslag 2015 en geeft
een toelichting op de eerste perioderapportage.
Carel Diekerhof
Is er concreter te benoemen op welk niveau P1 is uitgekomen?
Peter Konijnenburg
Het resultaat was negatief, er zijn vervolgens bijsturingsmaatregelen genomen om op een 0 resultaat
uit te komen.
Toon de Graauw
Er wordt gesproken over het treffen van een (financiële) voorziening. Betekent dit dat een reorganisatie
wat dieper gaat?
Peter Konijnenburg
De reorganisatie kan inderdaad consequenties hebben voor het aantal fte’s.
Jan Willem Landré licht verder toe dat er een balans moet zijn in de inkomsten en uitgaven en de
personele kosten. We willen onze organisatie inrichten op vaste en flexibele inkomsten d.m.v. een
vaste en flexibele schil.
Rein Amels
Gaat de reorganisatie ten koste van de continuïteitsreserve?
Jan Willem Landré
Nee, de continuïteitsreserve blijft op het afgesproken niveau (volgens de regels ½ jaar loon + ½ jaar
huisvestingskosten).
De unieraad besluit het bestuursverslag 2015 en de jaarrekening 2015 vast te stellen en het bestuur
decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
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6.

Bestuursverkiezing

Ruud Kok is aftredend en in verband met het einde van zijn bestuurstermijn niet herkiesbaar. Theo
bedankt Ruud voor al zijn inspanningen binnen het bestuur van de Atletiekunie en voor de atletieksport
in het algemeen.
Theo Hoex stelt Carl Verheijen voor als kandidaat bestuurslid Topatletiek. De unieraad gaat unaniem
akkoord met zijn benoeming.
Met betrekking tot een nieuw bestuurslid Loopsport licht Theo Hoex toe dat het bestuur er nog niet in is
geslaagd een geschikte kandidaat te vinden. Theo neemt voorlopig de portefeuille Loopsport waar.

7.

Rondvraag

Rein Amels
Kan het bestuur de actuele situatie rond het EK toelichten?
John Bos
 Organisatie ligt op schema. De ticketverkoop verloopt goed, maar de uiteindelijke verkoop
hangt zeker nog af van de laatste weken (m.n. weersomstandigheden spelen mee).
 De samenwerking tussen European Athletics en de gemeente Amsterdam verloopt goed.
 De brand in the Harbour Club: veel schade, maar uiteindelijk geen gevolgen voor het VIP-deel
(wordt ergens anders gesitueerd).
 Samenwerking met de NOS is goed.
 Het vinden van sponsoren die zich aan het EK willen verbinden valt niet mee. Sponsoring in de
vorm van kleine pakketten wel geslaagd, helaas geen grote.
Rein Amels
Hoe staat het met het door de Atletiekunie activeren van (leden van) verenigingen om deze naar EK te
krijgen?
Jan Willem Landré licht toe dat er redelijk gebruik wordt gemaakt van groepskaarten. De uitvraag bij
vrijwilligers was relatief snel gevuld en 40% is afkomstig uit de atletiekwereld. Uiteraard hopen we dat
meer leden van verenigingen een kaartje kopen en dat men zich realiseert dat je dit evenement niet
mag missen.
Rob van Mechelen
Valt er iets te zeggen over de veiligheidsmaatregelen?
John Bos
Er is geen sprake van verhoogde paraatheid. Er is wel extra overleg over veiligheidsmaatregelen.
De verbouwingen om het stadion zijn helaas nog niet gereed wanneer het EK start. Er zijn wel
afspraken met de gemeente gemaakt dat de omgeving stadion er in ieder geval netjes uitziet.
Michiel Hatenboer
N.a.v. het jaarverslag: dit geeft een goed beeld van zaken die gerealiseerd zijn, echter heeft hij
behoefte aan meer vergelijking met de begroting en met de beleidsdoelstellingen. Wanneer worden de
kpi’s met de unieraad gedeeld en wanneer kan de unieraad daar met het bestuur over van gedachten
wisselen?
Jan Willem Landré
Na de laatste unieraadsvergadering is door het bestuur voorgesteld om tijdens de themabijeenkomst
met de unieraad de stand van zaken kpi’s met elkaar te bespreken. Echter heeft de unieraad er voor
gekozen om tijdens de themabijeenkomst het onderwerp jeugd centraal te stellen. Vandaar dat
bespreken van de kpi’s nog niet is gebeurd. Actie
Nadat hij een ieder heeft bedankt voor de constructieve bijdrage, sluit Theo Hoex deze
voorjaarsvergadering van de unieraad.
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Activiteiten

Status

Wie

Kpi’s bespreken

Inplannen

UR/UB

Evaluatieverslag NK

Opsturen

BB

Volgende ur vergaderingen microfoons plaatsen

Reserveren

BB

Suggesties Jeugdfonds terugkoppelen aan de unieraad

Terugkoppelen

UB

Tijdig bekendmaken

BB

Plannen

UR

Tijdlijn vergaderingen:
Planning van vergaderingen wordt tijdig bekend gemaakt
Themabijeenkomsten plannen:
 Najaar 2016: Ontwikkelagenda
 Februari 2017: (Kracht van) verenigingen en
vrijwilligersbeleid

Besluiten
Jaarverslag en jaarrekening 2015 goedgekeurd
Bestuur krijgt decharge voor het gevoerde beleid
Carl Verheijen wordt voor een eerste termijn benoemd als bestuurslid
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Bijlage 1
Welkom bij de vergadering van de Unieraad van 26 mei 2016
Vooruit kijken naar het komende half jaar kan niet zonder ook nog even terug te kijken op de
afgelopen maanden en het jaar 2015.
Waar was u toen Dafne Schippers haar gouden race 200 meter liep tijdens het WK in Beijing?
Velen (ook van u) zullen dat vast nog weten en ook dat het toen stil was op straat! Naast alle andere
sportieve hoogtepunten en gebeurtenissen in eigen land die in het jaarverslag 2015 staan opgetekend
was dit toch wel hét moment dat sportgeschiedenis heeft geschreven! En dat doet niets af aan alle
andere sportieve prestaties, medailles en awards voor Dafne, Sifan, Marlou, Kenny, Jip, Pieter,
Maureen, Thijmen, Nadine, Bart en nog veel andere atleten die atletiek nationaal en Nederland
internationaal op de kaart hebben gezet.
Ontwikkelingen in de sport en specifiek in atletiek onttrekken zich overigens niet aan wat ons allen in
het dagelijks leven ook kan overkomen. Positief, succes en geluk versus negatief, zorgen en
teleurstellingen. Dat zal bij u persoonlijk en bij uw atletiekvereniging in meer of mindere mate
herkenbaar zijn en dat is in het geval van de sport in Nederland én de Atletiekunie eveneens het geval.
Naast lokale zorgen zoals in- en uitstroom van leden, accommodaties en kader zijn er macro gezien
inmiddels grote zorgen waar het om de financiering van sportorganisaties en hun activiteiten gaat.
Teruglopende inkomsten uit de Lotto zijn haast al geen nieuws meer, maar onzekerheid is er nog
steeds over het effect en het moment waarop de fusie van de Staatsloterij en de Lotto in financiële zin
voor de sport merkbaar zal zijn. En ondanks dat wij ons als Atletiekunie tot nog toe gelukkig mogen
prijzen met onze leden ontwikkeling, dwingt ook deze realiteit ons vanwege de financiële implicaties,
vanaf nu serieus tot overweging en heroverwegingen. Niet alleen omdat de huidige beleidscyclus dit
jaar afloopt is het daarom positief dat de afgelopen maanden al tijd en energie is gestoken in de
aanzet om te komen tot een nieuwe beleidsagenda. Na deze vergadering zullen wij u als leden van de
Unieraad informeren over de stand van zaken in dit proces. Waardering spreek ik in dit verband uit
voor de kerngroep die het project Ontwikkelagenda regisseert en vooral ook voor het enthousiasme en
de waardevolle input van de deelnemers aan de bijeenkomsten die in afgelopen weken dit kader zijn
georganiseerd.
Ondanks de toenemende positieve aandacht in het land voor het aanstaande EK in Amsterdam
hebben wij in onze internationale ambities toch ook een teleurstelling moeten incasseren. Ondanks
een heel goede en intensieve voorbereiding, een flitsende presentatie en een geweldige support van
de Provincie Gelderland en de stad Apeldoorn, heeft het bestuur van European Atletics de organisatie
van het EK Indoor 2019 toegewezen aan Glasgow. Het was wel even slikken voor de direct
betrokkenen, niet in de laatste plaats voor onze directeur Jan Willem die voor zijn drive en commitment
wat mij betreft een grote pluim verdient.
Zoals bekend hebben wij echter nog twee ijzers in het vuur t.w. de EK Indoor Masters 2018 in
Apeldoorn en het EK Cross 2018 in Tilburg. Vooralsnog staat ons een historische zomer te wachten.
Voor de eerste keer het “grote EK” in eigen land en daarna de Olympische en Paralympische Spelen in
Rio. Gezien prestaties van tal van onze atleten zijn niet alleen de verwachtingen hoog gespannen maar
mogen wij hierbij toch ook wel hopen op podiumplaatsen al dan niet met ons volkslied.
Er wordt heel hard gewerkt door het LOC van het EK; bestuurlijk olv Age Fluitman,door de
werkorganisatie olv Rien van Haperen en Eric Cornelisen en vanuit ons bondsbureau o.l.v. Jan Willem
Landré. Geweldig om dit actief mee te kunnen maken voor de grote groep vrijwilligers die zich hebben
gemeld maar vooral ook dankzij hen. Ook het enthousiasme om tijdens het EK als toeschouwer en
oranjesupporter aanwezig te zijn is mooi om te ervaren. Er zijn nog tickets, hoewel niet meer voor
iedere dag en alle sessies. Ook voor de side events en congressen is al veel belangstelling te noteren,
zoals dat bij diverse verenigingen ook het geval is geweest tijdens de Open atletiek dag op 7 mei jl.
Voor wie nog niet met de alom aanwezige mascotte Adam op de foto is geweest zijn er dus nog
mogelijkheden.
Ik wens ieder veel sterkte en succes toe bij de laatste voorbereidingen en ben er van overtuigd dat wij
als atletiekgemeenschap met trots en voldoening op het EK zullen kunnen terugkijken.
Een betere beleving kunnen wij ons niet wensen van onze slogan : “Wij zijn atletiek”
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Ik zal echt met een positief onderwerp afsluiten, maar helaas kan ik niet heen om de problematiek van
doping als groot gevaar voor de geloofwaardigheid van sport in algemeenheid en atletiek in het
bijzonder. Er is al veel over geschreven, gesproken en uitgezonden en we moeten vrezen dat er nog
wel het nodige gaat volgen. Meer publiciteit is zeker niet uitsluitend negatief. Dat er meer bekend wordt
is geen bewijs dat er sprake is van meer dopinggebruik in de sport. Meer publicitaire aandacht leidt
hopelijk wel tot verhoging van de drempel om te gebruiken als ook tot meer initiatief om dopinggebruik
op te sporen en tegen te gaan. Dat vereist allereerst moed en bereidheid van bestuurders en
organisaties maar vooral ook van atleten, coaches en verzorgers. De geloofwaardigheid en integriteit
van sport staat onder druk en het is ons aller verantwoordelijkheid hieraan mee te werken en een
bijdrage te leveren om dit imago te verbeteren. Het is daarom ook goed te weten dat er in onze
internationale bond IAAF serieus werk wordt gemaakt om het helaas toch ook aangetaste imago van
IAAF en atletiek te verbeteren.
Daarom besteden wij in ons talent- en topsportprogramma veel aandacht aan voorlichting van atleten,
begeleiders en coaches. Als trotse voortrekker heeft de Atletiekunie tijdens het recente NK indoor de
aftrap georganiseerd van het project “Samen voor een schone sport” waaraan naast VWS en
NOC*NSF ook enkele andere sportbonden deelnemen. De atletiekunie draagt dit project uit onder de
naam: “Atletiek gewoon schoon” Daar staan wij voor en daar zetten wij ons voor in.
Dat moge ook blijken uit het recente besluit dat wij als bestuur genomen hebben om atleten die zelf
bekend hebben danwel bestraft zijn of nog zullen worden, niet meer in aanmerking te laten komen
voor een van de onderscheidingen van de Atletiekunie. Dat heeft er overigens recent ook toe geleid
dat twee atleten de hen eerder toegekende onderscheiding is ontnomen. Wij beraden ons nog over
hoe in voorkomende gevallen om te gaan met nationale records indien er een aanwijsbare relatie is
met dopingovertreding.
Hoewel het aftreden van een bestuurslid niet direct tot de categorie goed nieuws behoort, noem ik bij
deze inleiding toch dat Ruud Kok vandaag vanwege het verlopen van zijn maximale bestuurstermijn
het bestuur gaat verlaten. Ik kom er bij het betreffende agendapunt nog wel op terug zoals ik dan ook
hoop dat ik met uw instemming een nieuw lid van ons bestuur mag verwelkomen.
Tenslotte zoals beloofd eindig ik met het goede nieuws. De site “Hardlopen.nl” is recent in de lucht.
Een belangrijke service aan hardlopend Nederland met informatie, nieuwtjes en adviezen. Hiermee
beogen wij met onze kennis en deskundigheid als Atletiekunie, naast dienstverlening aan onze leden
vooral ook de verbinder te zijn met iedereen die plezier en gezondheid beleeft aan hardlopen. Dat
beschouwen wij als een maatschappelijke opdracht van een organisatie die graag als autoriteit wil
worden gezien op dit gebied.
Ik wens u een goede vergadering.
Theo Hoex
Voorzitter Atletiekunie
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Interne Memo Atletiekunie
Aan

:

Unieraad

Van

:

Uniebestuur

Datum

:

7 november 2016

Onderwerp

:

Jaarplan 2017

agendapunt 5

De unieraad neemt kennis van:


De presentatie van het Jaarplan 2017

De unieraad besluit:


De aanpassing van de contributies, conform de reguliere indexering van 1,34% op grond van
de Consumenten Prijs Index voor sport en recreatie over 2015, vast te stellen.

Toelichting


Het Jaarplan 2017 wordt samen met de nog op te stellen begroting 2017 op een extra in te
plannen unieraadsvergadering medio januari 2017 besproken.



Vooruitlopend op de vaststelling van het Jaarplan 2017, wordt de unieraad verzocht akkoord te
gaan met aanpassing van de contributies conform de reguliere indexering van 1,34% op grond
van de Consumenten Prijs Index voor sport en recreatie over 2015.



De unieraad mandateert het bestuur van de periode 1-1-2017 t/m de datum van de extra in te
lassen unieraadsvergadering om zorg te dragen voor het uitvoeren van de niet uitstelbare
lopende zaken.
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Interne Memo Atletiekunie
Aan

:

Unieraad

Van

:

Uniebestuur

Datum

:

7 november 2016

Onderwerp

:

Bestuursverkiezing

agendapunt 6

De unieraad neemt kennis van:


Het aftreden van twee bestuursleden.

Toelichting
Ellen van Langen is aftredend per 24 november 2016 en, in verband met einde van haar
bestuurstermijn, niet herkiesbaar.
Peter Konijnenburg is aftredend per 24 november 2016 en stelt zich niet herkiesbaar voor een derde
bestuurstermijn.
Het bestuur heeft de gesprekken met twee bestuurskandidaten en over de aandachtsgebieden, nog
niet afgerond. Het bestuur stuurt na samenspraak met de commissie organisatie en financiën tijdig
voor de unieraadsvergadering van 24 november 2017 een voorstel om te voorzien in de vacatures.

- 21 -

