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Conceptnotulen unieraadsvergadering dd 24 mei 2018 
 
Datum 24 mei 2018 2018 (19.00 – 21.25) 
Locatie Congrescentrum Papendal 
 
Unieraad Ans Huisman (voorzitter unieraad), Rein Amels, Henk Bruggeman, Raymond Creusen, 

Chris Driessen, Harmen Gelling, Toon de Graauw, Michiel Hatenboer, Marc Hoskens, 
Rob Janssen, Dick van der Klei, Henri van Limpt, Rob van Mechelen, Frankwin 
Mussche, Ger Raijmakers, Arjen de Ruyter en Jolanda van Veluw. 

Afwezig Frans Bruning (m.k; geen mandaat afgegeven). 
 
Bestuur  Eric van der Burg (voorzitter), John Bos, Cees Goosen, Hans Slager, Carl Verheijen, 

Anieke Wierenga, Pieke de Zwart (directeur).  
 Frank Koomen (verslag) 
Afwezig Sylvia Barlag (verplichtingen voor IAAF)   
 

 

 
1. Opening en mededelingen 
 
Opening 
Voorzitter Eric van der Burg opent om 19.12 uur de vergadering met een openingswoord, waarin hij 
terugkijkt op enkele hoogtepunten van de afgelopen maanden (onder andere de brede steun voor AV 
Gouda na de brand in het clubhuis, de succesvolle Dag van de Atletiek in maart van dit jaar, Nadine 
Visser met brons en een NR op het WK indoor in Birmingham) en vooruitkijkt naar onder andere het 
EK Cross later dit jaar in Tilburg. Hij heet iedereen van harte welkom, en in het bijzonder het aanwezige 
erelid Hugo Tijsmans.  
 
Mededelingen 

 De voorzitter van de unieraad, Ans Huisman, meldt de voortgang van de organisatie van de 
themabijeenkomst: Vereniging 2.0, de rol van de vereniging in de maatschappelijke context. Er zijn 
twee externe sprekers uitgenodigd. Ans Huisman nodigt ook bestuursleden en enkele 
medewerkers van het bureau uit. Datum: 4 juni, bij Prins Hendrik in Vught. Aanvang 19.30, tot circa 
21.30.  

 Directeur Pieke de Zwart geeft een korte toelichting op de stand van zaken binnen de Atletiekunie 
rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf morgen door de 
Autoriteit Persoonsgegevens nadrukkelijker gehandhaafd zal worden. Naar aanleiding van het 
gegeven dat inmiddels 250 van de 300 aangesloten verenigingen de online tool voor de AVG 
hebben aangevraagd, vraag Ans Huisman: wat er gebeurt met de overige 50 av’s? Pieke de Zwart 
geeft aan dat die onze aandacht krijgen.    

 De voorzitter staat stil bij het overlijden van Bob Boverman, op 7 mei j.l., op 73-jarige leeftijd. Bob 
was een loopsport-coryfee en oud-bondscoach van de Atletiekunie. De vergadering neemt een 
moment stilte in acht. 

 
 

2. Presentie en vaststellen van het aantal stemmen 
Er zijn 17 unieraadsleden aanwezig, er is geen mandaat afgegeven. Daarmee komt het totaal aantal 
stemmen op 17. Met het oog op agendapunt 6. Statuten is het vereiste quorum van 2/3-deel van de 
unieraadsleden (12 leden)  ruim aanwezig.  
Het stembureau wordt gevormd door Hugo Tijsmans, Adwin van Groeningen en Margot Kouwenberg.    
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3. Ingekomen stukken 
N.a.v. het overzicht van de planning & control vraagt Jolanda van Veluw aandacht voor zorgvuldige 
communicatie rondom data van vergaderingen en bijeenkomsten. Het kan niet zo zijn dat data uit een 
overzicht van de planning & control moeten blijken. Eric van der Burg erkent de adressering en bevestigt 
beterschap namens het bondsbureau.  
Er zijn verder geen opmerkingen op de toegestuurde stukken.   

 
 
4.  Notulen van de vergadering van 30 november 2017 
 
Notulen 

Naar aanleiding van pag. 1, onder mededelingen, 2e bullit, vraagt Rob van Mechelen aandacht voor het 
gegeven dat er binnen de atletiekwereld verschillende betekenissen van regio’s en kieskringen worden 
gehanteerd. Er zijn ook regio’s met een andere indeling dan zoals door de Atletiekunie wordt 
gehanteerd.  
 
Actielijst 
Deze is afgehandeld.  
 
Besluitenlijst  
Ten aanzien van punt 8 van de Besluitenlijst wordt door Ans Huisman opgemerkt dat het aantal leden 
van de Reglementen Commissie is vastgesteld op 3 tot 5 leden (inclusief de voorzitter van de 
commissie). Deze correctie wordt doorgevoerd in de besluitenlijst.  
  
Met de correctie op de besluitenlijst worden de notulen van de unieraadsvergadering van 30 november 
2017 vastgesteld. (besluit 1) 
 
 

5. Jaarverslag 2017  
 
Jaarrekening 2017 
De behandeling van het Jaarverslag wordt gestart met een toelichting op de Jaarrekening 2017 door 
penningmeester Cees Goosen aan de  hand van een aantal sheets, waarbij Cees Goosen tevens ingaat 
op de vragen die vooraf door de unieraad over de jaarrekening zijn gesteld. De sheets zoals door Cees 
Goosen gebruikt in zijn presentatie zijn als bijlage 1 aan dit verslag toegevoegd. Naar aanleiding van 
de presentatie worden de volgende opmerkingen gemaakt:    

 inzake de ontwikkeling van TeamNL merkt Arjen de Ruyter op dat TeamNL wel veel bartergeld 
genereert, maar dat dat dus niet direct of slechts ten dele aan de sportbonden ten goede komt.  

 Dick van der Klei vraagt ‘wie de bankpas van de Atletiekunie heeft’? Pieke de Zwart geeft aan dat 
er bij betalingen een vier-ogenprincipe gehanteerd wordt en een functiescheiding van toepassing 
is, waarbij in totaal drie personen kunnen fiatteren, maar zelf geen betalingen kunnen aanmaken 
of wijzigen.   

 Dick van der Klei geeft aan dat NOC*NSF de subsidiestructuur gaat veranderen van aantal leden 
naar innovatief beleid. Vernieuwende aspecten worden dus van groter belang. Het bestuur is 
hiervan op de hoogte.   

  
Bestuursverslag 
Rob van Mechelen vraagt hoe de laatste zin onder het kopje Bedrijfsvoering (pag. 5) moet worden 
uitgelegd. Eric van der Burg geeft aan dat als het projectplan binnen de kaders valt van een reeds 
vastgesteld jaarplan in relatie tot de begroting, er niet nogmaals instemming van de unieraad nodig is. 
Als het buiten de begroting valt, dient het bestuur eerst toestemming te vragen aan de unieraad. 
 
Ans Huisman merkt op dat in de pdf van het Jaarverslag de laatste zin van het bestuursverslag 
ontbreekt. Deze zin luidt volledig: 
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‘’Wij zijn alle betrokkenen bijzonder dankbaar voor hun positieve houding en medewerking in het 
proces om te komen tot een daadkrachtige en financieel opnieuw gezonde organisatie die klaar is 
voor de toekomst’’.  

 
Rob van Mechelen vraagt of de in het bestuursverslag genoemde ontwikkelingen en cijfers in het 
vervolg even kort kunnen worden onderbouwd met de herkomst van die gegevens door middel van 
bronvermelding. Het bestuur zegt dat toe. 
 
Dick van der Klei merkt op dat verenigingen marginaliseren (leden worden ouder, ledenaantallen 
nemen af (met uitzondering van de jeugdcategorieën), aantallen vrijwilligers nemen af). Golazo en Le 
Champion daarentegen slagen er wel in om te groeien. Dick van der Klei  mist in het bestuursverslag 
de maatschappelijke rol en relevantie van verenigingen, en het beleid van het bestuur daarin. Ans 
Huisman geeft aan dat dat het thema is van de bijeenkomst die gepland staat voor 4 juni 2018, en de 
opmerking wordt daarin meegenomen.   
 
Michiel Hatenboer maakt een compliment voor het feit dat er in het jaar 2017 ondanks de ingrijpende 
reorganisatie zoveel is gerealiseerd, en daar op deze wijze verslag van is gedaan. Eric van der Burg 
bedankt Michiel Hatenboer en geeft aan deze complimenten graag door te geven aan de medewerkers 
van het bondsbureau.   
 
Activiteitenverslag 
Rob van Mechelen geeft aan dat hij zijn opmerking bij het bestuursverslag ook graag doorgevoerd ziet 
in het activiteitenverslag, en dat wordt genoteerd.  
 
Vaststellen  
Met de gegeven toelichting en beantwoorde vragen worden achtereenvolgens het Bestuursverslag, de 
Jaarrekening en het Activiteitenverslag 2017 door de unieraad vastgesteld. (besluit 2, 3 en 4) 
 
Vervolgens verzoekt de voorzitter de unieraad om het bestuur van de Atletiekunie décharge te verlenen 
voor het gevoerde beleid, en de unieraad stemt daarmee in (besluit 5).  
 

 
6. Statuten, Algemeen Reglement en Governance Regelingen 
 
Voorafgaand aan de behandeling van de wijzigingen in Statuten en Algemeen Reglement geeft Ans 
Huisman aan dat binnen de unieraad overleg is gevoerd over hoe om te gaan met de verschillende 
wijzigingen. Daarbij is aangegeven dat de noodzakelijke aanpassingen zoals uitbreiding van het 
tuchtrecht geen discussie opleveren. Dat is wel het geval met wijzigingen die voortkomen uit de 
herziening van de statuten zoals die vorige jaar is doorgevoerd, en waarover nu nog enkele 
beslispunten bestaan. Op deze punten verschillen sommige unieraadsleden onderling van mening en 
dat zal bij de stemming naar voren komen. Daarnaast bestaat nog onduidelijkheid over de inhoud van 
het artikel in de statuten over de internationale bestuursleden, en daarover zal eerst nadere toelichting 
vanuit het bestuur nodig zijn.  
 
Eric van der Burg dankt Ans Huisman voor haar toelichting en stelt voor om de behandeling van alle 
aanpassingen en correcties te starten. Nadat de verschillende beslispunten zijn toegelicht en 
bediscussieerd, wordt overeenstemming bereikt. De uiteindelijke teksten zijn opgenomen in bijlage 2 
bij deze notulen. Alle wijzigingen worden in stemming gebracht, met het volgende resultaat:  
 
6a. Statuten 

 Artikel 15. Internationale bestuursposities 
Lid 1 en 2: 17 stemmen vóór (unaniem) 
Lid 4:  17 stemmen vóór (unaniem) 

 Artikel 19:  17 stemmen vóór (unaniem) 

 Artikel 25, lid 8: 16 stemmen vóór, 1 stem tegen (Rein Amels); 
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6b. Algemeen Reglement 
Begripsbepaling Structurele vrijwilliger  
 
Algemeen Reglement, 

 Artikel 5, lid 1b: 16 stemmen vóór, 1 onthouding (Rob van Mechelen) 

 Artikel 6 lid 1: 16 stemmen vóór, 1 onthouding (Rob van Mechelen) 
 
Statuten 
Begripsbepalingen 16 stemmen vóór, 1 onthouding (Rob van Mechelen)  
Artikel 10 lid 2a  16 stemmen vóór, 1 onthouding (Rob van Mechelen) 
 
Daarmee zijn alle correcties met een voldoende meerderheid aangenomen en daarmee vastgesteld. 
Gelet op de stemverhouding vraagt voorzitter Eric van der Burg de Unieraad om ook een overall 
stemming uit te brengen over de wijzigingen op de statuten. De unieraad stemt, met 16 stemmen vóór 
en één stem tegen (Rein Amels), in met de wijzigingen op de statuten. Ten behoeve van een snelle 
afwikkeling van de nieuwe statuten stemt de unieraad vervolgens in met onderstaande passage als 
onderdeel van de notulen van de vergadering:  
 

• De Unieraad van de Atletiekunie, in vergadering bijeen dd 24 mei 2018, waarbij voldoende 
leden aanwezig of via mandaat vertegenwoordigd zijn om het vereiste quorum te behalen, 
besluit met 16 stemmen voor, 1 stem tegen en 0 onthoudingen, tot het vaststellen van de 
gewijzigde versie van de Statuten van de Atletiekunie (conceptversie 21 maart 2018) met 
daarin verwerkt de wijzigingen zoals die in de vergadering van 24 mei 2018 zijn besproken en 
besloten. De Unieraad stemt in met de tekst van deze passage als onderdeel van de notulen 
van deze vergadering. 

 
Aandachtspunten:  

 Naar aanleiding van de bespreking van artikel 15. Internationale bestuursposities doet de unieraad 
het verzoek om beeldend uit te leggen hoe de zittingstermijnen van een bestuurslid internationale 
afvaardiging verlopen;  

 Ans Huisman vraagt om in het vervolg ook in het Jaarverslag een alinea te wijden aan de 
terugkoppeling vanuit het bestuurslid internationale aangelegenheden; 

 Michiel Hatenboer geeft bij de verplichte aanmelding van structurele vrijwilligers aan, dat het van 
belang is om goed aan te geven wat de meerwaarde van het lidmaatschap van de Atletiekunie is.     

Het bestuur neemt deze aandachtspunten mee.  
 
6c. Governance regelingen 
Alvorens tot vaststelling van de 8 Governance-regelingen over te kunnen gaan, vraagt het bestuur het 
advies van de Unieraad over deze regelingen:  

 Rob van Mechelen geeft aan dat de volgende aanpassing gepland staat voor over drie jaar. Hij ziet 
graag dat zodra daar aanleiding voor is de stukken eerder worden herzien. Het bestuur bevestigt 
dit.  

 Ger Raijmakers vraagt of er als aanvulling op deze regelingen ook nog een Treasury-statuut wordt 
ontwikkeld? Hij heeft deze suggestie eerder gedaan en had begrepen dat dit zou worden opgepakt. 
Penningmeester Cees Goosen bevestigt dat dit opgepakt zal worden. Actie CG 

 Inzake de Gedragscode Bestuur, artikel 3a, merkt Harmen Gelling op dat niet alleen sprake moet 
zijn van het melden van de financiële belangen van een bestuurslid bij een zakelijke relatie van de 
Atletiekunie, maar daar moet ook actie in worden ondernomen. Het bestuur neemt deze aanvulling 
over. Actie FK      

 
Met deze opmerkingen en aanvullingen kan het bestuur overgaan tot het vaststellen van de 
verschillende governance-regelingen.   
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7. Voordracht benoeming bestuursleden EAA / IAAF 
Met het oog op de verkiezingen van de council van EA (april 2019) en van de council van de IAAF (sept 
2019) draagt het bestuur John Bos aan als kandidaat voor de council van EA en Sylvia Barlag als 
kandidaat voor de council van de IAAF. Deze voordracht is gebaseerd op bredere inzet vanuit de 
Atletiekunie op internationaal vlak, en in de wetenschap dat dit de laatste termijn van Sylvia Barlag is. 
 
De unieraad brengt schriftelijk haar stem uit, met als resultaat:  

 de voordracht van John Bos is aangenomen met 14 stemmen vóór en 3 stemmen tegen (besluit 
6);  

 de voordracht van Sylvia Barlag is aangenomen met 17 stemmen voor (unaniem) (besluit 7). 
 
 

8. Keuze voor nieuwe accountant (2018 – 2020) 
Conform de Statuten wordt de keuze voor een nieuwe accountant, in dit geval voor de verslagjaren 
2018 t/m 2020, ter goedkeuring aan de unieraad voorgelegd. Cees Goosen geeft een korte toelichting 
op het gevolgde proces om te komen tot deze keuze. Daarbij zijn enkele grote accountancykantoren 
bewust niet uitgenodigd om een pitch te doen, vanwege het risico op een te geringe betrokkenheid 
gelet op de omvang van onze begroting.  
De unieraad stemt unaniem in met de voordracht om Mazars voor de komende drie jaar te benoemen 
tot nieuwe accountant van de Atletiekunie (besluit 8).  

 
 
9. Rondvraag 
 Jolanda van Veluw vraagt of het mogelijk is om de bijeenkomsten van de Audit Commissie, en 

wellicht ook de Reglementen Commissie, in het vervolg te laten notuleren door een medewerker 
van het bondsbureau (zoals gebruikelijk was bij de voormalige Commissie O&F). Dit is akkoord.   

 Harmen Gelling merkt op dat in het Statistische Jaarverslag 2017 de plaatsnamen van de 
Buitengewone Leden van regio 24 Groningen deels verwisseld zijn met plaatsnamen uit regio 23. 
Dit wordt gecorrigeerd. Actie FK 

 Frankwin Mussche doet het verzoek om in het Atletiekgala meer aandacht voor de loopsport op te 
nemen. Bestuur is het met dit verzoek eens en zal hier aandacht aan besteden. Actie PdZ   

 Frankwin Mussche constateert verder dat in het lijstje met ereleden wel erg veel bestuurders zijn 
opgenomen. Hij pleit ervoor om in de toekomst meer atleten op deze manier te onderscheiden. De 
opmerking wordt meegenomen.  

 Henk Bruggeman vraagt het bestuur om bij de kwalificaties voor de marathon grootmoedig om te 
gaan met behaalde prestaties, gelet op de weinige kansen die atleten hebben om een goede tijd 
neer te zetten. Eric van der Burg geeft aan dat de boodschap is overgekomen. 

 Rob van Mechelen meldt dat de organisatie van de World Police & Fire Games (WPFG) voor 2021 
is toegewezen aan Rotterdam. Deze WPFG kennen ook een groot atletiekonderdeel. Verzoek van 
Rob van Mechelen aan de Atletiekunie is om deze organisatie zo mogelijk van dienst te zijn en te 
ondersteunen bij eventuele verzoeken om expertise of inbreng van vrijwilligers. Het bestuur zegt 
dat toe.    

 
 

10. Sluiting  
Om 21.25 uur sluit voorzitter Eric van der Burg de vergadering onder dankzegging aan allen voor hun 
aanwezigheid en inbreng.  
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Actielijst 

 Acties n.a.v. de unieraadsvergadering dd 24 mei 2018 Door Status 

    

1 Ontwikkeling van een Treasury-statuut CG In behandeling  

2 Aanvulling art. 3a van Gedragscode Bestuur doorvoeren FK Afgehandeld  

3 Stat.Jaarverslag: correctie plaatsnamen Stichtingen in regio 24   FK Afgehandeld 

4 Meer aandacht voor loopsport tijdens Atletiekgala PdZ In behandeling 

    

 
Besluitenlijst 

 Besluiten van de unieraadsvergadering dd 24 mei 2018 

De Unieraad:  

1 stelt het verslag van de unieraadsvergadering van 24 mei 2018 vast 

2 stelt het Bestuursverslag 2017 vast 

3 stelt de Jaarrekening 2017 vast 

4 stelt het Activiteitenverslag 2017 vast 

5 verleent het bestuur décharge voor het door het bestuur gevoerde beleid over 2017 

6 Stemt in met de voordracht van John Bos als kandidaat voor de council van EA 

7 Stemt in met de voordracht van Sylvia Barlag als kandidaat voor de council van de IAAF 

8 Stemt in met de voordracht van Mazars als nieuwe accountant van de Atletiekunie 
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Bijlage 1 Gehanteerde sheets bij de bespreking van de Jaarrekening 2017 
 
Jaarrekening: Opmerkingen 2017 
• Volgens begroting; 
• Veel aandacht besteed aan reorganisatie: 

‒ Afgewikkeld binnen budget; 
‒ Ten laste van continuïteitsreserve gebracht; 
‒ Inverdieneffect al in 2017 merkbaar; 
‒ Personeelskosten enige knop waaraan te draaien valt aan kostenkant; 

• Dus: 2018 en verder gaan sturen op vaste kosten betaalbaar houden uit vaste baten. 
 
Jaarrekening: Vragen uit unieraad (1) 
• Vooraf: vragen ook aan de orde geweest in gesprek met Audit Commissie en accountant; 
• Opnemen huurcomponent in berekening continuïteitsreserve: 

‒ Besproken met accountant, die de gehanteerde berekeningswijze ondersteunt; 
• Bij schattingswijzigingen (pag.13) vermelden dat cont.-reserve op andere wijze wordt berekend; 

‒ Verwezen wordt naar pagina 14; 
• Afschrijvingstermijn immateriële activa verkorten: 

‒ Nee, gewaardeerd wordt “going concern” en accountant stelt dat zulks conform de betreffende 
regelgeving is; 

‒ Tenzij impairment vereist (= indien de te verwachten baten lager zijn dan de afschrijving); 
 
Jaarrekening: Vragen uit unieraad (2) 

‒ We zijn ons er wel van bewust dat de actiefpost “immateriële vaste activa” geen of nauwelijks 
liquidatiewaarde heeft; 

• Omschrijving bij kortlopende schulden: 
‒ Lijkt idd wat moeizaam geformuleerd, maar heeft overigens geen betekenis voor de cijfers; 

• Spreiden liquiditeit over meerdere banken: 
‒ Kan overwogen worden, echter: 
‒ ING is aangewezen systeembank (“too big to fail”); 
‒ Overige banken geven geen hogere rente (tenzij met hoger risico, remember IceSave); 
‒ ING heeft betaalpakket waarmee we de gewenste en bij de omvang van de organisatie 

passende functiescheiding kunnen toepassen; 
 
Jaarrekening: Vragen uit unieraad (3) 

‒ We analyseren hoe de betaal- en ontvangstpieken gedurende de afgelopen jaren zijn verlopen, 
alsmede de verwachtingen voor 2018 en verder zodat kan worden bepaald wat de “ijzeren 
voorraad” liquiditeit is die mogelijkerwijze elders kan worden gestald; 

• Accountantsverklaring meldt 2016: 
‒ Gekeken is naar 2017, hetgeen ook wordt gedekt door de verklaring; 

• Aansluiting Euro 395k naar Euro 383k: 
 -  Verschil tussen begroting (392k) en realisatie (380k);  
• Omvang continuïteitsreserve: 

‒ 6 maanden salaris vaste medewerkers, 4 maanden salaris coaches; 
• Extra subsidie ad Euro 137.400: 
 - subsidie CTO medisch, deels in natura.  
 
Jaarrekening: Vragen uit unieraad (4) 
• Doelstelling TeamNL: samenwerking tussen NOC*NSF en 28 sportbonden: 

- Het creëren van de plek waar topsporters de beste expertise vinden 
- Ontwikkelen van TeamNL tot een sterk en 365 dagen per jaar relevant premium merk voor 

fans, sporters en sponsors. 
- Het bouwen van een fanbase met meer dan 1 miljoen Nederlanders 
- Er voor zorgen dat topsporters trots zijn op TeamNL 

Momenteel is er twijfel of men voldoende sponsors aan zich kan binden; tijdens ALV is aangegeven 
dat dit goed komt! Op dit moment 5 nieuwe overeenkomsten: men wil er 8.  
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Bijlage 2. Eindversie correcties Statuten en Algemeen Reglement  
 
 
Statuten, Begripsbepalingen 
Nieuw toe te voegen:  
10a. Structurele vrijwilliger is een vrijwilliger die een vaste taak binnen de vereniging vervult, zoals 
onder andere bestuurslid, een commissielid, een trainer die niet of “gehonoreerd” wordt op basis van 
de Onkostenvergoedingsregeling voor vrijwilligers, de ledenadministrateur, een lid van de 
materiaalploeg, lid van de kascommissie, de kantinecommissie, de redactie van het clubblad, 
enzovoorts.  
10b. Juryleden zijn te allen tijde structureel vrijwilliger, en dienen lid van de Atletiekunie te zijn om als 
jurylid te mogen functioneren. 
 
Statuten, Artikel 10 lid 2: 
2. De in artikel 7 lid 1 sub a. bedoelde verenigingen zijn bovendien verplicht: 
 a. in hun statuten een bepaling op te nemen, krachtens welke de tot hen of hun afdeling  

toetredende casu quo toegetreden leden, dan wel degenen die in de vereniging een 
structurele vrijwilligersfunctie - welke dan ook - bekleden of zullen bekleden, zich verplichten 
het lidmaatschap van de Atletiekunie aan te vragen; 

 b. in hun statuten een bepaling op te nemen die hen verplicht om vooraf goedkeuring te 
verkrijgen van de Atletiekunie voor het veranderen van de naam en/of het clubtenue van de 
vereniging. 

 
Statuten, Artikel 15. Internationale bestuursposities 
1. Zowel het Bestuur als de Unieraad van de Atletiekunie zijn bevoegd om kandidaten aan te dragen 

voor  de council, commissies en werkgroepen van de IAAF, EAA, WMA, EMA, WPA en NOC*NSF.  
2. De Unieraad is op voorstel van het bestuur, besluitgerechtigd welke of een kandidaat officieel wordt 

voorgedragen voor benoeming of herbenoeming in een internationale bestuursfunctie.  
3. In het geval een lid van de Atletiekunie wordt benoemd tot de Council van de IAAF of de Council 

van de EAA, wordt dit lid automatisch benoemd tot bestuurslid ex officio bestuurslid internationale 
afvaardiging van het bestuur van de Atletiekunie. Het lidmaatschap van het bestuur van de 
Atletiekunie vervalt op het moment dat de zittingsperiode in de Council van de IAAF of EAA is 
beëindigd. 

4. In het geval een lid van het bestuur van de Atletiekunie wordt benoemd tot de Council van de IAAF 
of de Council van de EAA wordt dit bestuurslid automatisch bestuurslid ex officio bestuurslid 
internationale afvaardiging van de Atletiekunie. De termijn van het lidmaatschap van de nationale 
federatie en de internationale federatie lopen gelijktijdig, waarbij de maximale zittingsduur van de 
nationale federatie 3 maal 3 jaar is. Indien het lidmaatschap van het orgaan van de internationale 
federatie eindigt en de maximale zittingsduur van het bestuurslid van 3 maal 3 jaar is op dat moment 
nog niet bereikt, kan het bestuurslid de lopende zittingstermijn als bestuurslid van de Atletiekunie 
voltooien. Indien het lidmaatschap van het orgaan van de internationale federatie eindigt en de 
maximale zittingstermijn als bestuurslid van de Atletiekunie is reeds bereikt, eindigt met de 
internationale bestuursfunctie op hetzelfde moment ook de bestuursfunctie van de Atletiekunie.  

5. Het bestuurslid ex officio internationale afvaardiging behartigt de belangen van de atletieksport in 
Nederland namens de IAAF respectievelijk EAA en is belast met een haal- en brengplicht van 
informatie aangaande internationale stemmingen en beraadslagingen.  

6. Het bestuurslid ex officio internationale afvaardiging is volwaardig bestuurslid met spreek- en 
stemrecht.  

7. Indien een bestuurslid ex officio internationale afvaardiging wordt ontslagen of geschorst door de 
Unieraad, dan zal het Bestuur van de Atletiekunie onverwijld de Council van de betreffende 
organisatie waarvan het bestuurslid ex officio internationale afvaardiging deel uitmaakt, met opgave 
van reden van het ontslag of de schorsing in kennis stellen. 
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Statuten, Artikel 19, lid 2 sub c  
maximaal vier Unieraadsleden worden gekozen door de persoonlijke leden als bedoeld in artikel 7 lid 
1d. Voor het bepalen van het aantal in te vullen zetels op basis van het aantal persoonlijke leden wordt 
een kiesdrempel gehanteerd. De berekening van het aantal in te vullen zetels wordt verder geregeld in 
het Algemeen Reglement. Bedraagt het aantal persoonlijke leden minder dan tienduizend, dan kiezen 
zij één Unieraadslid. Bedraagt het aantal persoonlijke leden tienduizend of meer, maar minder dan 
vijfentwintigduizend, dan kiezen zij twee Unieraadsleden. Bedraagt het aantal persoonlijke leden 
vijfentwintigduizend of meer, maar minder dan vijftigduizend, dan kiezen zij drie Unieraadsleden. 
Bedraagt het aantal persoonlijke leden vijftigduizend of meer, dan kiezen zij vier 
Unieraadsleden.maximaal vier Unieraadsleden  
 
Statuten, Artikel 25, lid 8  
4. Nadat het verzoek tot goedkeuring van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de 

Unieraad het verzoek worden gedaan om décharge te verlenen aan het Bestuur voor het gevoerde 
beleid over het afgelopen boekjaar. 

 
Algemeen Reglement, Artikel 5, Verenigingsleden 
1. Als lid, als bedoeld in artikel 7 lid 1b van de Statuten, worden in ieder geval aangemerkt: 

a. personen die als actief beoefenaar van de atletieksport aangesloten zijn bij de vereniging; 
b. personen die, conform de begripsbepaling in de Statuten, als structurele vrijwilliger een functie 

vervullen binnen de vereniging; 
c. houders van een geldige trainerslicentie van de Atletiekunie; 
d. personen die beschikken over een jury-aantekening van de Atletiekunie. 

  
Algemeen Reglement, Artikel 6 lid 1 
1. Een vereniging dient al haar leden die de atletieksport in welke vorm dan ook beoefenen, evenals 

de bij de atletieksport betrokken structurele vrijwilligers aan te melden bij de Atletiekunie in 
overeenstemming met de instructies van de ledenadministratie.  

 
Algemeen Reglement, Artikel 21 
Toevoegen lid 4 en lid 5 
4. De kiesdrempel zoals benoemd in artikel 19 lid 2c van de Statuten, die wordt vastgesteld ten 

behoeve van het bepalen van het aantal Unieraadsleden dat door de persoonlijke leden kan worden  
gekozen, is gelijk aan het totaal aantal leden van de Atletiekunie per 31 december van het jaar 
voorafgaande aan de verkiezing, gedeeld door het maximaal aantal unieraadsleden, zijnde 22. Ook 
het aantal persoonlijke leden wordt vastgesteld per 31 december van het jaar voorafgaande aan 
het verkiezingsjaar.  

5. Het aantal unieraadsleden dat door de persoonlijke leden kan worden gekozen wordt als volgt 
bepaald:  

aantal persoonlijke leden aantal te kiezen UR-leden 

≤ 75% kiesdrempel  0 

> 75% en ≤ 2 x kiesdrempel 1 

> 2 x en ≤ 3 x kiesdrempel   2 

> 3 x en ≤ 4 x kiesdrempel   3 

> 4 x kiesdrempel 4 

 
 

 
 


