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Toelichting bij het concept Jaarplan 2020 
 
Het Jaarplan 2020 is het vierde jaarplan dat op hoofdlijnen gebaseerd is op de in 2017 geformuleerde 
langetermijnvisie getiteld ‘Atletiek 2024’. Mede gelet op tendensen en ontwikkelingen in de 
maatschappij, in de sport en specifiek in de atletiek, is vanuit het bondsbureau een concept jaarplan 
2020 opgesteld, dat achtereenvolgens is besproken in het MT en het bestuur, en daarna als 
agendapunt is opgenomen in de kieskringoverleggen van eind september 2019. 
 
De input vanuit deze kieskringoverleggen is gebundeld, besproken in het MT en dat heeft geleid tot een 
nieuwe conceptversie die opnieuw is voorgelegd aan het bestuur. Dit concept ligt thans voor ter 
vaststelling in de unieraadsvergadering.  
 
Voor het verkrijgen van input uit de Kieskring-overleggen was gekozen voor een werkvorm waarbij bij 
alle actiepunten in het jaarplan groene (belangrijk) of rode (minder / niet belangrijk) stikkers geplakt 
konden worden. In de onderstaande bijlage is de uitwerking van die input opgenomen.  
 
 
 
 
Bijlage: Input op het concept Jaarplan 2020 vanuit de kieskringoverleggen 
 
 
Proces  
Eind september 2019 zijn 7 kieskringoverleggen georganiseerd, waarin bestuurders van vooral 
verenigingen werden uitgenodigd om het concept Jaarplan 2020 te bespreken en waar nodig te 
corrigeren of aan te vullen. Bij deze 7 overleggen waren in totaal 60 sportaanbieders aanwezig (vrijwel 
allemaal verenigingen), met in totaal 75 personen. 
Door de medewerkers van het bondsbureau werden deze sessies als zeer informatief ervaren, en ook 
vanuit de aanwezige bestuurders hebben we tal van complimenten ontvangen over het nut van de 
avonden.   
 
Het Concept Jaarplan 2020 telt 25 paragrafen, met in totaal 115 actiepunten. Alle aanwezigen 
deelnemers aan de overleggen konden 10 groene stippen (= belangrijk) en 10 rode stippen (= 
onbelangrijk) plakken bij de verschillende actiepunten.    
 
In totaal zijn 716 groene en 214 rode stippen geplakt. Met deze verhouding werd in grote lijnen vooral 
instemming met het concept aangegeven. Hieronder de belangrijkste scores: 
  
  



  
 
Score 
Meest gescoorde paragrafen (# en verdeling groen / rood):  
1.1 62 (59 / 3)  Kwaliteit kader 
2.2 60 (47 / 13) (Potentiële) Hardlopers 
1.4 57  (44 / 13) Clubondersteuning 
2.3 55 (42 / 13) Ouderen 
1.3 54 (47 / 7)  Flexibiliteit lidmaatschappen 
1.2 53 (25 / 28) Accommodaties 
2.1 49 (35 / 14) Jeugd: Ren.Spring.Gooi. 
2.4 48  (31 / 17) City events 
 
Acties met hoogste aantallen groene stippen (groen minus rood)  
1.3 nr 2  +32 Uitwerken flexibele lidmaatschappen   
1.1 nr 1  +30 Organiseren en promoten opleidingen, kaderdagen enz. 
1.5 nr 1  +16 V&VS blijven activeren, integreren in lesmateriaal 
2.3 nr 1  +16 In samenwerking met KWBN aanbod trainersopleidingen  
3.2 nr 3  +14 Clubs activeren om samen te werken voor beter wedstrijdaanbod regionaal 
2.2 nr 2  +14 ontwikkel platform voor aanbod van clubs voor specifieke evenementen  
5.1 nr 1  +14 organiseren van opleidingen, bijscholingen, evenementen, bijeenkomsten enz.  
 
Acties met hoogste aantallen rode stippen (groen minus rood) 
1.2 nr 5  -6 (0 - 6) Renovatie atletiekbaan Omnisport 
5.6 nr 6  -5 (1 - 6) Uitzetten van jaarlijkse enquête 
1.4 nr 4  -4 (8 -12) Clubs ondersteunen in hun rol in het sportakkoord 
5.5 nr 3  -4 (0 - 4) Sales strategie ontwikkelen en uitvoeren 
2.1 nr 1  -3 (1 - 4) Laten erkennen van Ren.Spring.Gooi. door Mulier Instituut 
3.4 nr 1  -3 (1 - 4) Doorontwikkelen van nationaal baancircuit (+ twee wedstrijden)   
4.1 nr 6  -3 (0 - 3) Organisatie en presentatie van het talententeam 
1.2 nr 1  -2 (9 – 11) Clubs adviseren over in- en outdoor accommodatie van de toekomst 
1.2 nr 3  -1 (6 - 7) Gemeenten / B&W overtuigen van voordelen indoorhal 
2.4 nr 1  -1 (10-10) Coördineren innovatie atletiekevents in drukke stadscentra 
2.2 nr 5  +1 (10 - 9) Clubs uitdagen aanbod naar loper brengen ipv loper naar aanbod 
 
 
Aanpassingen in het Concept Jaarplan 
Hoewel de opzet en inhoud van het Jaarplan in grote lijnen werden ondersteund zijn wel enkele 
aanpassingen doorgevoerd. Op basis van de hoge positieve scores op de actiepunten met betrekking 
tot kader is een extra focuspunt voor 2020 opgenomen: Clubs helpen met het werven en ontwikkelen 
van kwalitatief en kwantitatief voldoende kader: vrijwilligers, trainers, officials bestuursleden enz.  
 
De overige actiepunten met eveneens hoge positieve scores zijn in het Jaarplan gemarkeerd en zullen 
in 2020 passende aandacht krijgen.  
 
De negatieve scores (meer rode dan groene stippen) op een aantal actiepunten vragen op sommige 
plaatsen een toelichting.  
 
Het actiepunt met de laagste score (-6: dat is 0 groen en 6 rode stippen) betreft de Lobby voor een 
volwaardige renovatie van de indoor atletiekbaan in Omnisport, Apeldoorn. Ter verduidelijking wordt 
opgemerkt dat dit de enige officiële en goedgekeurde indoorbaan in Nederland is waar NK’s op kunnen 
worden georganiseerd. De voorgestelde lobby is gericht op het overtuigen van de gemeente Apeldoorn 
en provincie Gelderland om tot renovatie over te gaan. De lobby impliceert niet dat de renovatie 
bekostigd wordt met middelen van de Atletiekunie. Dit actiepunt is om deze redenen behouden.  
  



  
Op basis van de negatieve scores zijn de actiepunten 5.6: Uitzetten van jaarlijkse enquête en 1.4: Clubs 
ondersteunen in hun rol in het sportakkoord verwijderd dan wel in opzet aangepast. Blijft staan dat als 
een club ondersteuning wenst inzake het sportakkoord vanuit het bondsbureau kan worden 
geadviseerd.   
 
Het idee bestaat dat sommige actiepunten rode stippen hebben ontvangen omdat niet alle verenigingen 
hier voldoende meerwaarde in zien. Zo’n punt is: Clubs adviseren over de in- en outdooraccommodatie 
van de toekomst (9 groene en 11 rode stippen!). Deze actie is alleen van toepassing op die 20 of 30 
verenigingen die komende jaren in de situatie komen dat hun baan moet worden vernieuwd of 
gerenoveerd. Op dat moment kunnen de accommodatieadviseurs van de Atletiekunie meedenken over 
nieuwe toepassingen en voorzieningen die van meerwaarde kunnen zijn voor leden en andere 
gebruikers van de baan. Ondanks de soms negatieve score zijn deze punten gehandhaafd.  
 
 
Vervolg 
De belangrijkste bevindingen uit de kieskringoverleggen zijn verwerkt in een nieuwe conceptversie van 
het Jaarplan 2020. Deze nieuwe conceptversie zal op de Unieraadsvergadering van 28 november 
worden besproken en zo mogelijk worden vastgesteld. De conceptversie zal begin november via de 
website van de Atletiekunie beschikbaar komen.   
 
 
 


