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Unieraadsvergadering dd 25 november 2021 

Oplegnotite bij Concept Jaarplan 2022 

 

Aan:  Unieraad 

Van:  directie 

Betreft:  Agendapunt 4.2: Concept Jaarplan 2022 

 

 

 

Het voorliggende concept Jaarplan 2022 van de Atletiekunie is tot stand gekomen aan de hand van 

verschillende input en processtappen. Hierbij de belangrijkste aspecten:  

 

Input 

• Het kader van het concept Jaarplan 2022 van de Atletiekunie wordt gevormd door de 

Aangescherpte Strategie 2024 zoals die in mei 2021 door de Unieraad is vastgesteld. De 

voorafgaand aan de vaststelling genoemde aandachtspunten worden waar mogelijk in de 

uitvoering meegenomen;    

• De evaluatie van het Jaarplan 2021 heeft uitgewezen dat activiteiten niet of niet volledig konden 

worden uitgevoerd als gevolg van corona; een deel van deze activiteiten komen opnieuw terug in 

het concept Jaarplan 2022; 

• In de opstelling van jaarplannen speelt ook de continue input vanuit clubs een rol. Deze input 

wordt verkregen via regio-overleggen met clubs, reacties op kaderdagen, individuele gesprekken 

en overleggen met clubbesturen, input vanuit schriftelijke correspondentie enzovoorts.  

• Maatschappelijke trends en ontwikkelingen en specifieke trends in loopsport en atletiek worden 

waar mogelijk meegenomen;  

 
Proces 

• Een eerste versie van het jaarplan is opgesteld door het bondsbureau, besproken en aangevuld in 
het MT. 

• In september 2021 is het concept in twee online sessies voorgelegd aan en besproken met  clubs 
(verenigingen, loopgroepen en stichtingen).  

• De breed gedragen feedback vanuit deze sessies is waar mogelijk verwerkt in een volgende con-
ceptversie, en deze versie is via het MT voorgelegd aan het bestuur.  

• In de bestuursvergadering van 25 oktober heeft het bestuur goedkeuring verleend aan deze con-
ceptversie, die daarmee kon worden voorgelegd aan de unieraad, ter definitieve vaststelling op de 
unieraadsvergadering van 25 november 2021.   

 
Vervolg 
Ten behoeve van de monitoring van de realisatie van het definitief vastgestelde Jaarplan 2022 worden 
ook voor 2022 enkele KPI’s opgesteld, aan de hand waarvan het MT, Bestuur en Unieraad per kwartaal 
worden geïnformeerd.   
 
 
 


