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Inleiding 
 
Het Activiteitenverslag 2020 van de Atletiekunie is een beknopte samenvatting van de activiteiten op diverse 
beleidsgebieden. In dit verslag wordt weergegeven op welke wijze en in welke mate invulling is gegeven aan 
de activiteiten die voor 2020 waren gepland en die zijn opgenomen in het Jaarplan 2020. Het zal duidelijk zijn 
dat de Covid-19 pandemie ook onze plannen in grote mate heeft verstoord, onze aandacht nadrukkelijk ook 
op andere zaken heeft gericht en een beroep heeft gedaan op creativiteit, flexibiliteit en loyaliteit. Ondanks de 
ingrijpende gevolgen van de pandemie en de noodzakelijkke maatregelen ter bestrijding daarvan mag 
geconstateerd worden dat onder vrijwilligers van verenigingen, bij loopclubs, bij wedstrijdorganisatoren en op 
landelijk niveau bij medewerkers en vrijwilligers van het bondsbureau ongekende kwaliteiten en vaardigheden 
werden gemobiliseerd die tot verrassende resultaten hebben geleid.  
 
De voorgenomen activiteiten zijn gebaseerd op het door de Unieraad vastgestelde Jaarplan 2020. 
Onderstaand verslag van die activiteiten is opgezet in de volgorde van het Jaarplan 2020, verdeeld over de 
vijf pijlers van de in 2017 geformuleerde strategie. Deze vijf pijlers worden in onderstaande afbeelding 
schematisch weergegeven. Naast de in dit verslag uitgewerkte activiteiten werden, ondanks corona, nog tal 
van reguliere activiteiten wel uitgevoerd.  
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1. Aanbieders versterken  

1.1 In 2020 voldoet ons opleidingsaanbod aan de vraag van clubs  

In 2020 hebben we door corona minder opleidingen kunnen organiseren dan gewenst. Om kaderladen te 
blijven bijscholen, hebben we verschillende webinars georganiseerd. Hieraan hebben in totaal zo’n 1.000 
trainers en juryleden deelgenomen, met zeer positieve reacties. Laagdrempelig (doordat onder meer de reistijd 
wegvalt), maar nog steeds de mogelijkheid om te leren en vragen te stellen aan een expert op een bepaald 
vlak beviel goed bij de deelnemers.  
  
In 2020 is de nieuwe online leeromgeving SKILLS geïmplementeerd. Dit is een belangrijke stap in de 
vernieuwing van de opleidingen en bijscholingen. Door de online leeromgeving kunnen we moderne 
leervormen, zoals e-learnings, video’s en online toetsen, toevoegen aan de opleidingen. In 2021 gaan we 
verder met deze modernisering door alle opleidingen een plek te geven op SKILLS. Daarnaast gaan we in 
2021 de behoeften van onze leden onderzoeken met betrekking tot de bijscholingen. Samen met de evaluaties 
van deelnemers zorgen we dat we aan blijven sluiten bij de behoeften van de clubs.   
 

 

1.2 In 2020 geven we een impuls aan het project ’More Indoor’  

Het More Indoor concept is in 2020 steeds bekender geworden. Niet alleen atletiekverenigingen, maar ook 
gemeenten raken er door geïnspireerd. Dit heeft geresulteerd in het volgende: 

o De voorbereidingsfase van het Talentencentrum in Breda is gestart met hierin een medium-variant 

indooratletiekhal 

o Eén gemeente is in samenwerking met de lokale verenigingen de mogelijkheden aan het verkennen 

voor een tijdelijke indoorhal, waarbij de ervaringen gebruikt kunnen worden voor de realisatie van een 

permanente indoorhal aan de hand van het More Indoor concept. 

o Twee verenigingen/gemeenten zijn gestart met een haalbaarheidsonderzoek 

o Zes verenigingen zijn bezig met of hebben een visiedocument opgesteld voor de realisatie van een 

More Indoorhal 

 
Daarnaast brengen we met de More Indoorpartners de meerwaarde van onze samenwerking en wat More 
Indoor kan bieden aan gemeenten en verenigingen continu onder de aandacht. 
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1.3 In 2020 koppelen we naast het huidige jaarlidmaatschap ook diverse lidmaatschapsvormen 
aan producten en diensten. 
 
Om in te spelen op de toenemende diversiteit aan doelgroepen die, zowel bij atletiekverenigingen als 
rechtstreeks bij de Atletiekunie een steeds uitgebreider aanbod diensten en producten afnemen, is ook meer 
diversiteit gewenst in de aansluitvorm. Naast het bondslidmaatschap dat via de vereniging loopt (en altijd een 
looptijd heeft van een kalenderjaar), bestaat ook de mogelijkheid van een kortlopend lidmaatschap van drie 
maanden, dat meerdere malen herhaald kan worden. Bij de ontwikkeling van het abonnement op Hardlopen.nl 
is besloten dat ook abonnees als lid van de Atletiekunie worden aangemerkt, en daarmee gebruik kunnen 
maken van de voordelen van het lidmaatschap. Het in 2021 te lanceren platform Zoek & Boek, onderdeel van 
Hardlopen.nl, biedt alle aangesloten verenigingen de mogelijkheid om hun aanbod aan specifieke activiteiten 
(in feite alles wat niet tot de reguliere trainingsactiviteiten behoort) op dit platform kenbaar te maken. Zowel 
leden van de Atletiekunie als niet-leden die in deelname aan een van deze activiteiten geïnteresseerd zijn 
kunnen zich via Zoek & Boek aanmelden. Personen die nog geen lid van de Atletiekunie zijn, worden voor de 
duur van de activiteit die zij via Zoek & Boek volgen, automatisch als lid van de Atletiekunie geregistreerd.  
 
In verband met de afgesloten collectieve verzekeringen maar ook met het oog op de koppeling van het 
tuchtrecht aan het lidmaatschap is zowel voor deelnemers als voor de Atletiekunie een lidmaatschap gewenst. 
Daar komt bij dat alle leden van de Atletiekunie ook automatisch de voordelen van het lidmaatschap van 
Hardlopen.nl kunnen benutten.   

1.4 In 2020 versterken wij clubs op het gebied van aanbod, kader en accommodatie  

De Atletiekunie is continu bezig met het uitbreiden en aanpassen van activiteiten op aanbod, kader en 
accommodaties op basis van de behoeften van clubs en de maatschappelijke trends. Zo hebben we diverse 
webinars georganiseerd en is er een e-learning ontwikkeld om het clubaanbod te flexibiliseren, zijn de 
bijscholingen en opleidingen doorontwikkeld en stimuleren we de toekomstbestendige accommodatie. Deze 
initiatieven proberen we via diverse communicatiekanalen op de juiste plek bij de club te laten landen. Zo 
blijven we relevante informatie delen via de website, zijn er thematische best practices gedeeld en is de 
bestuurdersnieuwsbrief nog meer gepositioneerd als hét communicatiekanaal voor bestuurders.  
 
Ook aanvullend in onze dienstverlening was de lancering van Volta, het nieuwe CRM-systeem van de 
Atletiekunie waar clubs gemakkelijk op kunnen meeliften. Volta is een lange-termijn ambitie met diverse 
mogelijkheden met grote voordelen voor leden en clubs: denk hierbij aan persoonlijke communicatie, één 
inschrijf- en uitslagenportaal voor al je wedstrijden en dit alles toegankelijk via een mobiele applicatie.   
 
Daarnaast zijn de 8 regioaccountmanagers beschikbaar voor clubs indien ze ondersteuning nodig hebben bij 
de implementatie van producten of bij organisatorische vraagstukken. Daarbij is de regioaccountmanager de 
verbinder geworden tussen de behoeften van de clubs en de mogelijkheden die het lokale Sportakkoord de 
clubs biedt. 

1.5 In 2020 zetten we ons verder in voor een veilige en prettige omgeving binnen de atletieksport  

Ondanks dat 2020 een jaar was waarin minder gesport kon worden in clubverband dient een sociaal veilige 
sportomgeving altijd de aandacht te krijgen. Zo hebben we tijdens de Maand van de Looptrainer een webinar 
georganiseerd gericht op de positieve sportcultuur en komt het thema maandelijks terug in de 
bestuurdersnieuwsbrief. Daarnaast heeft de Atletiekunie clubs actief gestimuleerd om een vertrouwens-
contactpersoon aan te stellen zodat hun leden bij deze persoon terecht kunnen: eind 2020 zijn dat er circa 
150 bij 100 verenigingen. 
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2. Doelgroepen binden  

2.1 In 2020 is Ren.Spring.Gooi een officieel erkend schoolatletiekprogramma  

Hoewel het door de sluiting van de basisscholen vertraging heeft opgelopen is de doorontwikkeling van 
Ren.Spring.Gooi in 2020 onverminderd doorgegaan. Door nieuwe inzichten is besloten het laten erkennen 
van het programma niet de hoogste prioriteit te geven, maar juist samenwerkingen met andere programma’s 
en partijen te onderzoeken. Op deze manier kan het programma meer maatschappelijke impact opleveren en 
kunnen we een bijdrage leveren aan de motorische ontwikkeling van kinderen.  
 
Afgelopen jaar is een vernieuwde opzet van Ren.Spring.Gooi uitgebreid getest en is de inhoudelijke 
doorontwikkeling afgerond waardoor we in 2021 met het verbeterde lesprogramma naar buiten kunnen treden. 
 
2.2 In 2020 brengen we (potentiële) hardlopers via Hardlopen.nl naar de clubs  
Op Hardlopen.nl proberen we de ongebonden hardlopers te bereiken en voor langere tijd aan ons platform te 
verbinden door diverse vormen van ondersteuning te bieden in het verantwoord hardlopen. We zijn ervan 
overtuigd dat samen sporten bij een club ten goede komt aan de duurzaamheid en de prestaties van het 
hardlopen. Daarom proberen we bezoekers via diverse activiteiten kennis te laten maken met clubs. Zo 
schrijven we artikelen waarin samen sporten wordt gestimuleerd en profileren we het verenigingsaanbod met 
als mogelijk gevolg dat mensen lid worden. Daarnaast hebben we een zoek & boeksysteem ontwikkeld voor 
hardlopers die zich (op dit moment) niet structureel willen binden aan clubs maar losse producten willen 
afnemen. Dit biedt de club de mogelijkheid om hun sportaanbod te promoten onder de bezoekers op 
Hardlopen.nl en mogelijk ook een vorm van binding met de afnemers te kunnen creëren. Om clubs hierin te 
ondersteunen, ontwikkelen we vanuit de Atletiekunie ook diverse landelijke concepten die clubs kunnen 
gebruiken. Zo hebben we ‘Yakult Start to Run’ doorontwikkeld en geïntegreerd binnen het zoek & boeksysteem 
maar ook club specifiek aanbod kan worden geëtaleerd. 

2.3 In 2020 motiveren we clubs om in te zetten op een leven lang fit & vitaal  

Eind 2020 hebben we overleg gehad met het Nationaal Ouderenfonds en met de Wandelbond. Met de 
Wandelbond zetten we voor 2021 in op een verkorte wandeltraineropleiding (deels online) voor 
gekwalificeerde hardlooptrainers zodat zij zelfstandig een groep wandelaars kunnen begeleiden. Met het 
Ouderenfonds is een verkennend gesprek geweest over OldStars en gaan we in 2021 pilots OldStars 
Running opstarten.  Zo kunnen we verkennen of dit initiatief past bij onze clubs en voorziet in een behoefte 
van de doelgroep. 

2.4 In 2020 geven we een vervolg aan ‘Urban Athletics’ waarbij we op high traffic locaties publiek 
prikkelen met een spectaculaire kennismaking met atletiek  

De ‘Urban Athletics’ in 2020 heeft in twee steden plaatsgevonden, Utrecht (rondom de NK atletiek) en 
Deventer. Helaas heeft het op negen locaties geen doorgang kunnen vinden in verband met de 
coronapandemie. Desondanks hebben we samen met de lokale clubs en bekende topatleten zoals Lisanne 
de Witte en Eefje Boons veel kinderen enthousiast kunnen maken voor de atletieksport. Tot slot had Hilversum 
akkoord gegeven voor een officieel Urban Pole Vault Event, maar ook dat is in verband met corona niet 
doorgegaan. 

https://ouderenfonds.nl/activiteit/oldstars/
https://oldstars.nl/running/
https://oldstars.nl/running/
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3. Wedstrijdaanbod optimaliseren  

3.1 In 2020 organiseren we een themadag ‘Wedstrijdofficials’ in het licht van het vernieuwde 
wedstrijdreglement  

Een prachtige dag op Papendal heeft er in 2020 plaatsgevonden met ruim 140 officials. De eerste editie van 
de Dag van de Official stond in het teken van het nieuwe wedstrijdreglement en het delen van kennis op alle 
facetten rondom wedstrijden. Met een tevredenheidsscore van een 7,8 waren de deelnemers ruim tevreden.  
De volgende themadag voor Wedstrijdofficials zal plaatsvinden in 2022. 

3.2 In 2020 zorgen we in samenwerking met kalendercoördinatoren actief voor een betere spreiding 
van wedstrijden en/of onderdelen in de regio  

Er is intensief contact geweest met de kalendercoördinatoren en zij hebben op hun beurt veel contact gehad 
met clubs. Helaas gingen veel wedstrijden niet door. Gelukkig kregen we in de zomer van de overheid groen 
licht, waardoor veel clubs alsnog onderlinge wedstrijden konden organiseren. Door de late planning was het 
niet mogelijk om te sturen op een goede spreiding. In 2021 zal deze KPI terugkomen om de spreiding van 
wedstrijden in de regio op de agenda te houden, en de samenwerking tussen clubs onderling op dit punt verder 
te stimuleren.  

3.3 In 2020 maken we voor elke categorie de competitie spannender naar aanleiding van de landelijke 
competitie enquête/evaluatie 2019  

In maart werd de gehele competitie afgelast in verband met de coronapandemie. Daarom zal deze KPI 
terugkomen in 2021. 

3.4 In 2020 hebben de (nationale) circuits sterke organisaties die atleten optimaal faciliteren  

In de maanden juli, augustus en september hebben diverse organisaties goede wedstrijden georganiseerd. In 
samenspraak met de afdelingen wedstrijdsport en topsport en een tiental sterke wedstrijdorganisaties zijn de 
programma’s afgestemd op de wensen van de atleten. Dit resulteerde in wedstrijden van gelijk niveau en vele 
topprestaties. 
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3.5 In 2020 streven we in de samenwerking met grote loopevenementen naar verdere 
kwaliteitsverbetering  

Ondanks dat er nauwelijks loopevenementen waren, en zeker als het gaat over loopevenementen met meer 
dan 10.000 deelnemers, is de samenwerking met een zestal grote hardlooporganisaties in Nederland flink 
versterkt. Richting de zomer is er een gezamenlijk protocol geschreven voor alle hardloopevenementen van 
klein tot groot en is er een werkgroep evenementen ontstaan. In deze werkgroep wordt gekeken naar 
samenwerking op diverse vlakken, náást de impact van de coronapandemie op de loopevenementen. 
 
4. Topsportsucces beleven  

4.1 In 2020 scouten we talenten en bereiden we ze voor op internationale toernooien en op het vak van 
topatleet  

In 2020 vervolgde het CTS GROUP Talententeam onder dezelfde naam met twee nieuwe atleten: Rick van 
Riel en para-atleet Olivier Hendriks. Jorinde van Klinken, Alida van Daalen, Raphael Bouju en Robin van Riel 
bleven deel uitmaken van het CTS GROUP Talententeam. Ondanks dat de talentencategorie langzamer in 
aanmerking kwam voor versoepelingen binnen de coronamaatregelen, zijn zoveel mogelijk talentdagen 
overeind gebleven. In 2020 vonden er helaas ook geen internationale toernooien plaats voor de 
leeftijdsgroepen U18, U20 en U23. Omdat er voor deze leeftijdsgroepen weinig kans was zichzelf te tonen of 
te bevestigen, zijn de talentstatussen van NOC*NSF voor hen ongewijzigd verlengd voor 2021. 

4.2 In 2020 zoeken we op drie onderdelen aansluiting bij de internationale top: 400 meter, 
polsstokhoogspringen en speerwerpen  

Vanaf eind oktober 2018 zijn we gestart met activiteiten in het kader van de Closing The Gap, of kortweg Gap-
projecten met daarin o.a. activiteiten voor kennis- en deskundigheidsontwikkeling van coaches. In 2020 is tijd 
besteed aan de ontwikkeling van videomaterialen en een applicatie om coaches te kunnen uitrusten met 
scholingsvideo’s op de baan. De opleidingen in de drie leerlijnen en de coachcongressen zijn als gevolg van. 
het coronavirus vervallen. 
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4.3 In 2020 bereiken we op internationale toernooien finales en winnen we medailles  

In 2020 konden we geen medailles winnen door het annuleren of uitstellen van alle grote internationale 
toernooien. Bij het afsluiten van het outdoorseizoen voert een Nederlandse atleet op maar liefst 7 onderdelen 
de Europese ranglijst aan, een teken dat onze atleten zich in de lastige periode uitstekend hebben aangepast. 
Door strikte monitoring en testbeleid zijn besmettingen binnen de trainingsgroepen uitgebleven.  

Vanaf 1 december opende de kwalificatieperiode voor de Olympische Spelen weer. In vier groepssessies zijn 
alle topatleten geïnformeerd over de opbouw van het seizoen en het belang van een juiste (wedstrijd)planning 
gegeven de complexiteit van het ranking systeem. Met het oog op de Olympische Spelen is er continu overleg 
geweest over protocollen m.b.t. deelname aan internationale wedstrijden en over stimulering van doorgang 
van belangrijke wedstijden. 

4.4 In 2020 zijn onze topatleten actieve ambassadeurs voor de atletieksport  

In een jaar waarin er relatief weinig georganiseerd kon worden aan fysieke momenten van ontmoeting, is de 
bijdrage van de topatleten voor onze sport met name in communicatie zichtbaar geweest. In relatie tot andere 
sporten zijn er in de atletiek in de zomer van 2020 nog een flink aantal (internationale) wedstrijden en o.a. het 
Nederlands Kampioenschap georganiseerd: de (media)aandacht die de goede prestaties van de topatleten 
opleverde is zeer positief geweest. Hierin mag de positieve, creatieve en ambitieuze toon van deze 
berichtgeving niet onvermeld blijven. Prestaties en toonzetting gaan hand-in-hand, en onze topatleten 
creëerden daarmee positieve aandacht.  

 

4.5 In 2020 onderzoeken we de mogelijkheid van internationale events voor impact in de toekomst  

In 2020 hebben we de organisatie van 3 edities van de European Challenge 10.000m in Leiden/Nijmegen en 
de European Team Championships 1st League in Amsterdam of Hengelo verkend. 
  
Uiteindelijk hebben we deze trajecten afgebroken omdat in geval van de European Challenge de financiële 
impact en het beroep op de organisatie te onduidelijk was en in geval van de Team Championships haakte 
potentiële locatie Amsterdam af vanwege de opgekomen corona-maatregelen en de verplaatsing van de EK 
voetbal. 
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Ook is European Athletics na onze bids voor 2019 en 2021 teruggekomen om onze interesse te polsen om de 
EK Indoor 2023 te organiseren omdat er ten aanzien van de enige kandidaat de nodige twijfels waren. We 
hebben hier een harde toezegging gevraagd om niet weer een verloren, politieke wedstrijd te spelen. European 
Athletics wilde deze garantie niet geven en inmiddels is de EK Indoor 2023 toegewezen aan Istanboel. 
 
 
5. Community verbinden 

5.1 In 2020 brengen we clubs met elkaar in contact en sluiten we experts aan indien nodig  

Het faciliteren van ontmoeting is vanwege corona in 2020 anders gegaan dan we op voorhand hadden 
bedacht. Ondanks dat fysieke ontmoeting niet mogelijk was en ook veel opleidingen en bijscholingen zijn 
geannuleerd, hebben we geprobeerd om digitaal de atletiek community met elkaar in verbinding te brengen. 
Het is in deze tijd misschien nog belangrijker om onderling kennis en ideeën uit te wisselen hoe met corona 
moet worden omgaan. Zo zijn er digitaal bestuurdersoverleggen en coronavragenuren geweest, er zijn twee 
succesvolle facebookgroepen opgericht voor atletiektrainers en looptrainers en we hebben veel webinars over 
diverse thema’s georganiseerd. Zo is de Looptrainersdag niet doorgegaan maar hebben we een aantal 
inhoudelijke webinars gegeven waar veel animo voor was. We gaan bekijken hoe we deze laagdrempelige 
manier van kennisdelen en ontmoeting ook na de pandemie kunnen blijven inzetten als aanvulling op de 
fysieke ontmoeting. 

5.2 In 2020 zijn de ASICS NK Atletiek in Den Haag een echt belevingsevenement met volle tribunes in 
festivalsferen  

In 2020 werd het een NK zonder publiek en minder deelname capaciteit. Door omstandigheden kon de ASICS 
NK Atletiek niet plaatsvinden in Den Haag, maar dankzij de inzet en energie van de Utrechtse verenigingen 
en de gemeente Utrecht is in die plaats een geweldig NK neergezet. Het werd een digitaal 
belevingsevenement met maar liefst drie livestreams zodat iedereen thuis alles goed kon volgen. Met ruim 
167.000 views kijken we terug op een aangepast maar succesvol NK. 

 

5.3 In 2020 groeit de interactie op atletiekcommunicatie (inclusief emailnieuwsbrieven en sociale 
media)  

Op 1 januari was Volta operationeel, een nieuw IT-platform waaronder een nieuwe CRM-applicatie die de 
Atletiekunie gebruikt voor het administreren van alle leden. Later in het jaar volgden diverse communicatie-
toepassingen, waarbij meest in het oog springend de Volta-app was. Een mobiele applicatie zowel voor Apple- 
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als voor Android-toestellen, waarmee we de communicatie tussen fans, leden, clubs en bond nog beter kunnen 
organiseren. De interactie op de social kanalen van de Atletiekunie is gegroeid met 20%, waarbij Instagram 
erboven uitsteekt met 40% meer volgers. Daarnaast zijn de nieuwsbrieven die verstuurd zijn naar trainers, 
juryleden en bestuurders goed geopend met meer dan 50% die de nieuwsbrieven periodiek leest. 

5.4 In 2020 groeit hardlopen.nl naar 1.000.000 unieke bezoekers (2019: 650.000)  

In 2020 is de groei van Hardlopen.nl doorgezet en met 35% groei zijn we uiteindelijk op ruim 870.000 unieke 
bezoekers uitgekomen. Daarmee hebben we de beoogde miljoen net niet gehaald. Opvallend in 2020 was het 
corona-effect: enerzijds viel een deel van de waarde van de evenementenkalender weg, jaarlijks goed voor 
een groot deel van het bezoek, anderzijds realiseerden we veel bezoek met de grote groep nieuwe beginnende 
lopers. Ook een intensievere emailcommunicatie heeft het afgelopen jaar veel bezoekers opgeleverd. In 
oktober is de website vernieuwd, en daarmee visueel en technisch klaar voor de toekomst. 

 

5.5 In 2020 verlengen we de belangrijke partnerships voor een nieuwe Olympische periode en 
acquireren we drie nieuwe partners  

Door het wegvallen van de grote evenementen in 2020, en daarmee ook het wegvallen van een aantal 
belangrijke zichtbare momenten, is een aantal sponsorovereenkomsten verlengd tot en met 2021. Positief is 
dat we, ondanks de onvoorspelbare omstandigheden, geen enkele partner zijn kwijtgeraakt,. Met een groot 
aantal partners liggen er nieuwe, langdurige samenwerkingen – enkele al getekend en enkele in het verschiet. 
Met Yakult breidden we de samenwerking uit om nog meer beginnende lopers te helpen, in Passa Sports 
(beter bekend onder de naam Running Direct) vonden we een nieuwe partner, met Jumbo Foodcoach 
ontwikkelden we een voedingsdomein op Hardlopen.nl en door het partnership met SportStroom willen we 
onze clubs helpen verduurzamen. 

5.6 In 2020 inventariseren we de grootste knelpunten van onze clubs en nemen ze weg  
 
De grootste algemene knelpunten van onze clubs hebben we door ons accountmanagement helder in beeld, 
namelijk: kader tekort, leden tekort, financiële onzekerheid en accommodatiebeheer. Op deze thema’s 
proberen we clubs structureel met onze producten en diensten te ondersteunen om zo toekomstbestendig te 
blijven. Waar we vooral meer inzicht in willen krijgen is de tevredenheid over de afgenomen producten en 
diensten door clubs, aangezien we dit hoog in het vaandel hebben staan. Zo willen we standaard een evaluatie 
houden ter afronding van onze dienstverlening zodat we weten wat positief ervaren wordt en waar de 
verbeterpunten liggen. Bij opleidingen zijn we het afgelopen jaar gestart met het opstarten van deze evaluatie. 
Bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingen of producten creëren we daarnaast ook aan de voorkant een 
mogelijkheid om wensen bij de gebruikers op te halen. We geloven er namelijk in dat dit cruciaal is voor een 
goed eindproduct. 
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6. Algemeen en organisatie  
 
6.1 Governance en beleid  
In het voorjaar van 2020 liep de zittingstermijn van de Unieraad ten einde. Na een kandidaatstellingsperiode  
en verkiezingen kon in juni 2020 een nieuwe unieraad worden benoemd waarin 11 leden aan een volgende 
zittingstermijn begonnen en 8 nieuwe leden konden worden geïnstalleerd. Tijdens de njaarsvergadering van 
de Unieraad in november 2020 werd de voorzitter van de unieraad benoemd en werden de leden van de Audit 
en Reglementen Commissie benoemd. In mei 2020 werd vicevoorzitter Anieke Wierenga unaniem voor een 
derde en laatste termijn herbenoemd, en in november 2020 werd ook voorzitter Eric van der Burg unaniem 
herbenoemd, in dit geval voor een tweede termijn. Ook de zittingstermijn van de Atletencommissie liep in 2020 
af en na verkiezingen werd medio 2020 een vrijwel geheel vernieuwde commissie van 7 leden gekozen.  
 
In 2020 zijn opnieuw enkele correcties doorgevoerd in de Statuten en het Algemeen Reglement van de 
Atlretiekunie. De essentie daarbij was de wens om zowel in het bestuur als in de Unieraad een meer 
evenwichtige balans in de man/vrouw-verhouding na te streven. 
 
Bij het formuleren, in 2017, van de Strategie Atletiek2024 werd de noodzaak aangegeven om deze strategie 
tussentijds te evalueren en te herijken. Daar is medio 2020 een begin mee gemaakt. Door en onder leiding 
van een extern procesbegeleider zijn met alle leden van het bestuur, met het Managementteam en enkele 
leden van de Unieraad gesprekken gevoerd en is input opgehaald voor deze herijking. In een gezamenlijk 
overleg zijn de belangrijkste resultaten gedeeld en bediscussieerd. De afronding van de herijking zal in 2021 
leiden tot een herziene strategie.  
 
6.2 Personeelsformatie 
De onzekere situatie op de arbeidsmarkt als gevolg van de Coronapandemie heeft een aantal van onze 
collega’s er niet van weerhouden om hun carrière elders te vervolgen. In totaal werd van 7 medewerkers 
afscheid genomen en werden vijf nieuwe medewerkers aangetrokken. De totale personeelsformatie nam in 
gemiddelde omvang met 1,7 fte toe en bedroeg eind 2020 39,60 fte. De verhouding tussen vaste en tijdelijke 
dienstverbanden was eind 2020 in evenwicht (50%-50%).  

 
Personeelsformatie Atletiekunie 
per afdeling 

 
fte’s2017 
Realisatie   

 
fte’s 2018 
Realisatie   

 
fte’s 2019 
Realisatie   

 
fte’s 2020 
Realisatie   

Topsport  
 

13,64 14,00 15,0 15,7 

Wedstrijdsport   3,93 3,39 3,9 4,5 

Breedtesport    9,73 7,97 8,7 8,9 

Algemeen  11,19 10,06 10,3 10,5 

     

Totaal:  38,49 35,42 37,90 39,6 

 
6.3 Antidoping-beleid 
In 2020 werden bij Nederlandse atleten in totaal 307 dopingcontroles afgenomen, minder dan in voorgaande 
jaren en ook hier laat corona zich gelden. Door gebrek aan wedstrijdmogelijkhden lag het aantal In Competition 
controles beduidend lager dan voorgaande jaren, en dat is slechts ten dele gecompenseerd door een hoger 
aantal Out of Competition controles.  
  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Dopingautoriteit      

In Competition 50 96 106 132 64 

Out of Competition 150 151 105 128 167 

 (200) (247) (211) (260) (231) 

World Athletics       

In Competition 45 38 79 58 24 

Out of Competition 71 59 91 47 52 

 (116) (97) (170) (105) (76) 

      

Totaal aantal controles 316 344 381 365 307 
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Circa 60 Nederlandse atleten en para-atleten uit de nationale selecties van de Atletiekunie zijn opgenomen in 
de nationale of internationale testing pool van de Dopingautoriteit en World Athletics. Hoewel in de totale 
aantallen controles ook een klein aantal buitenlandse atleten is meegenomen die tijdens wedstrijden in 
Nederland zijn gecontroleerd, mag duidelijk zijn dat sommige van onze topatleten op jaarbasis 5 tot zelfs 10 
keer een dopingcontrole ondergaan.  
Op basis van hun topsportstatus zijn atleten van de nationale selectie verplicht hun where-abouts aan te 
leveren in het online registratiesysteem van de WADA, genaamd ADAMS. In 2020 werd door 5 atleten een 
overtreding met betrekking tot het aangeven van deze where-abouts begaan (= 2,3% van het aantal out-of-
competition testen; 2019 was 3,4%). In alle gevallen betrof dit een missed test. Zolang deze overtreding niet 
binnen 12 maanden gevolgd wordt door een 2e en 3e overtreding, zijn er geen consequenties aan verbonden. 
 
6.4 Ledenontwikkeling 
Voor uitgebreide informatie over de ontwikkeling van het ledenaantal, de aantallen aangesloten verenigingen, 
loopgroepen en wedstrijdorganisatoren wordt verwezen naar het jaarlijks uitgebrachte Statistisch Jaarverslag 
van de Atletiekunie. Ten opzichte van 2019 is een aanzienlijke daling van het aantal leden waarneembaar. De 
ledendaling die in de laatste jaren gaande was, is het afgelopen jaar als gevolg van de maatregelen tegen 
corona verder versterkt. Daarbij bleef het aantal afmeldingen redlijk in lijn met voorgaande jaren, maar trad 
het ledenvrlies met name op door het ontbreken van de reguliere jaarlijkse aanwas van nieuwe leden.  
 
6.5 Kengetallen 
Door de vergelijking van de cijfers op enkele rubrieken gedurende een aantal opeenvolgende jaren, worden 
tendensen en ontwikkelingen zichtbaar. Hieronder staan in de eerste tabel enkele essentiële cijfers. In de 
tweede tabel brengen kengetallen dwarsverbanden in kaart. 
 

Cijfers 
Atletiekunie 

 

Aantal leden 
(bruto) 

Totale lasten 
in € 

Contributies 
in €  

Totale 
baten 
in € 

FTE’s 
(gemiddeld) 

      

2016 142.137 7.393.131 3.288.724 7.306.802 39,28 

2017 141.671 7.218.666 3.260.569 7.601.766 38,49 

2018 137.995 7.602.014 3.166.814 8.246.659 35,42 

2019 133.479 7.897.117 3.048.913 8.040.770  37,90 

2020 123.333 6.503.867 2.870.479 6.556.253 39,60 

      

 
 

Kengetallen 
Atletiekunie 

Kosten per lid 
in € 

Contributie 
per lid in € 

Baten gedeeld 
door 

Contributies 
 

Aantal leden 
per FTE 

     

2016 52,01 23,14 2,22 3.619 

2017 50,95 23,02 2,33 3.681 

2018 55,09 22,95 2,60 3.896 

2019 59,16 22,84 2,64 3.522 

2020 52,73 23,27 2,28 3.114 

     

 
Bij de vaststelling van de eerste twee van bovenstaande kengetallen, is gewerkt met het bruto ledenaantal. 
Dat is de ledenstand per 31 december plus de deelnemers aan activiteiten waaraan een (kort) lidmaatschap 
is gekoppeld, zoals Start to Run.  
 
6.6 VOLTA 
Nadat in december 2019 het nieuiwe CRM-systeem van de Atletiekunie op het bondsbureau was 
geïmplementeerd is in 2020 volop gewerkt aan het volledig inrichten van het nieuwe systeem, de uitbreiding 
van verschllende functionaliteiten en de koppeling met de ledenapplicaties van verenigingen. Tegelijkertijd is 
samen met de leverancier van Volta onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om Volta als clubapplicatie 
(VoltaClub) zonder kosten te kunnen aanbieden aan verenigingen. Een uniform ledenpakket voor alle 
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verenigingen met een rechtstreekse koppeling met het CRM-systeem van het bondsbureau biedt talloze 
voordelen, zeker als daar ook de ontwikkelingen inzake Hardlopen.nl (Zoek & Boek) en de toekomstige 
koppeling met wedstrijdadministratie-software in wordt meegenomen.   
 
6.7 Hardlopen.nl 
Gedurende 2020 is hard gewerkt aan het platform Hardlopen.nl. Hiermee proberen we de ongebonden loper 
te boeien en binden door middel van het aanbod van kennis, voorrang en voordeel. Dit doen we door en voor 
clubs. Het platform is in 2020 gegroeid naar ruim 870.000 unieke bezoekers. Op de plank liggen inmiddels het 
abonnement van ‘de grootste online hardloopclub van Nederland’ en het Zoek & Boek-systeem. Dit systeem 
moet ervoor zorgen dat clubs hun eigen aanbod kunnen etaleren op Hardlopen.nl. Ook het product 
Hardlopen.nl voor bedrijven (bedrijfssport) ligt klaar om direct na de corona-pandemie uitgerold te worden, 
zodat we langs de werkgeverskant onze bijdrage leveren aan een vitaler Nederland.  
Voor beginnende lopers is het Beginnnersplein ontwikkeld, met gerichte informatie en specifiek aanbod voor 
starters. Yakult Start to Run had vanwege corona een moeizaam jaar aangezien er maar beperkt in groepen 
hardgelopen kon worden. Desondanks hebben 1.500 deelnemers het programma bij een club kunnen volgen. 
Daarnaast is Yakult Start to Run qua werkprocessen aangepast zodat het begin 2021 als eerste aanbod 
volledig geïntegreerd kon worden binnen het Zoek & Boek-systeem en is het tevens een belangrijk onderdeel 
binnen het Beginnersplein van Hardlopen.nl geworden.
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