


Voorwoord
Voor u ligt het jaarplan 2022 van de Atletiekunie. Zoals ieder jaar zorgvuldig samengesteld met inbreng van clubs, 
bestuurders, bondsmedewerkers en overige stakeholders. Een jaarplan, waarop de afgelopen coronaperiode haar 
invloed heeft. Enerzijds doordat afgelopen jaar projecten en evenementen geen doorgang hebben kunnen vinden en 
in 2022 alsnog kunnen ontkiemen. Anderzijds beseffen we ons dat -als gevolg van de afgelopen periode- de 
uitdagingen alleen maar groter zijn geworden. We zullen ons als atletieksport moeten blijven onderscheiden door 
innovatief en kostenbewust uitvoering te geven aan impactvolle projecten, naast de reguliere ondersteuning van clubs. 
Er zal dan ook veel inzet worden gepleegd op de focusthema’s van het strategisch beleidsplan 2024; hiermee wordt de 
atletiek- en loopcommunity verder versterkt, willen we kader versterken en verjongen en meer clubs, atletiekfans en 
hardlopers aan ons (ver)binden.

Met de buitengewoon fantastische resultaten op de Olympische en Paralympische Spelen in Tokyo sluiten we 2021 af 
als meerjarige cyclus. Resultaten die het gevolg zijn van een gezamenlijke landelijke inzet van clubs, vrijwilligers, 
coaches en atleten; en die impact hebben gemaakt door te laten zien dat onze individuele sport een collectief resultaat 
is van team effort, energie, beleving en plezier! 2022 Is het eerste jaar van de nieuwe -nu driejarige- cyclus richting 
Parijs. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we in 2024 het nog eens gaan beleven!

Pieke de Zwart 
Directeur Atletiekunie



Missie:
Wij brengen mensen verantwoord in 
beweging



Als de mens in beweging is, komt dat iedereen ten 
goede

De Atletiekunie is de start en gangmakende spil van beweging 
voor al haar stakeholders én het relevante publieke domein 
(gezondheid, onderwijs, voeding, techniek etc.) 

Visie:



1. Atletiekaanbieders* versterken (sheet 9)

2. Nieuwe doelgroepen binden (sheet 14)

3. Wedstrijdaanbod optimaliseren (sheet 20)

4. Topsportsucces beleven (sheet 26)

5. Community verbinden (sheet 31)

* Alle typen aanbieders worden in dit document 'clubs' genoemd: verenigingen, loopgroepen en 
evenementenorganisaties

Strategie:



1. In 2024 telt de onlineclub Hardlopen.nl minimaal 15.000 leden 
2. In 2024 heeft minimaal 35% van de bij de Atletiekunie aangesloten verenigingen, loopgroepen en 

stichtingen een alternatief productaanbod via het Zoek & Boek platform op Hardlopen.nl 

3. In 2024 heeft de Atletiekunie de aansluiting gemaakt bij de internationale top op de onderdelen 
horizontale sprongen, polsstokhoogspringen en speerwerpen, en haar positie op de meerkamp, MILA 
en sprint weten te behouden. 

4. De dienstverlening van de Atletiekunie wordt in 2024 door de verschillende stakeholders gemiddeld 
gewaardeerd met minimaal een 8,0.

Strategische doelstellingen 2024



Focuspunten 2022

Kader
• SKILLS

• Verjonging
• Kwalitatief

• Laagdrempelig

Volta
• Eén community-platform

• Community app
• Clubs ontzorgen en 

continuïteit waarborgen
• Alternatieve 
verdienmodellen

Hardlopen.nl
• Abonnement
• Zoek & Boek
• Hardlopen.nl 

voor bedrijven
• Clubzoeker 

PROFESSIONALISEREN VAN CLUBS



Het voorliggende Jaarplan 2022 van de Atletiekunie is als volgt tot stand gekomen:

- Een eerste versie is opgesteld door het bondsbureau, op basis van de continue input vanuit de clubs, 
een evaluatie van het Jaarplan 2021 en de trends en ontwikkelingen in de (atletiek en hardloop)markt. 

- Het jaarplan is digitaal voorgelegd aan en besproken met de clubs (verenigingen, loopgroepen en 
stichtingen) in september 2021. De feedback is zo goed als mogelijk verwerkt.

- Na het verwerken van de opmerkingen en aanpassingen is de definitieve conceptversie van het Jaarplan 
2022 ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. 

- Na goedkeuring van het bestuur kan de formele vaststelling van het Jaarplan 2022 geschieden in de
unieraadsvergadering (25 november 2021). 

Proces





1.1 Kwaliteit kader
In 2022 gaan we verder met het vernieuwen van opleidingen, zodat we meer jonge kaderleden 
stimuleren om zichzelf te ontwikkelen als trainer of official

Wat doet het bondsbureau?

- De opleidingen en bijscholingen 
leuker en flexibeler maken door 
gebruik te maken van de 
mogelijkheden van SKILLS (het 
nieuwe online leerplatform) 

- De opleidingen actief op diverse 
locaties aanbieden, in plaats van 
alleen reagerend op de vraag vanuit 
clubs

- Een talentprogramma opzetten 
voor jonge officials, om zo 
specifieke begeleiding en 
doorgroeimogelijkheden te bieden 
aan enthousiaste jongeren

- Actief promoten van de opleidings-
en bijscholingsmogelijkheden zodat 
nieuwe doelgroepen worden 
bereikt

- Het vernieuwen van het 
bijscholingsaanbod afgestemd op 
de wensen van clubs

- Zorgen voor voldoende kwalitatieve 
opleiders voor de verschillende 
opleidingen en bijscholingen.

- Het licentiesysteem van trainers 
evalueren

Wat heeft je club hieraan?

- Goed opgeleide kaderleden zorgen 
voor kwalitatief hoogwaardige 
trainingen en wedstrijden

- Meer jonge trainers, officials en 
bestuursleden zorgen voor frisse 
blikken binnen een club en een 
bestendig vrijwilligersmodel

- De mogelijkheid voor kaderleden 
om zich persoonlijk te blijven 
ontwikkelen

- Duurzame inzetbaarheid en 
voldoende beschikbaarheid van de 
juiste kaderleden

- Sportplezier waardoor 
leden/sporters tevreden zijn en de 
club waarderen

Hoe kun jij bijdragen?

- Bied jouw trainers, bestuurders, 
officials en andere (potentiële) 
kaderleden een opleiding of 
bijscholing aan

- Laat aan (jongere) leden zien hoe leuk 
het is om een trainer, official of 
bestuurder te zijn. 

- Ga in gesprek met de Atletiekunie 
over de mogelijkheden om invulling 
te geven aan de behoeften die 
(nieuwe) kaderleden op jouw club 
hebben

- Zorg voor vrijwilligersmanagement op 
de club zodat de organisatie, werving 
en behoud van kaderleden naar 
tevredenheid is (bijv. door een  
trainersbegeleider) 

- Deel je ideeën, good practices en 
vragen met elkaar en met de 
Atletiekunie

Waarom deze actie?

Voor een sterke club is het essentieel 
is om voldoende én goede 

bestuursleden, trainers en officials te 
hebben. Zij zijn het middel om leden 
te boeien en te binden en 
sportplezier centraal te stellen. 

Om voldoende kaderleden in de 
toekomst te waarborgen, hebben we 

extra aandacht voor de behoeften en 
aanwas van jongeren zodat ze zich 
eerder aangetrokken voelen om een 
opleiding te volgen en een functie te 
bekleden.

De kwaliteit van kaderleden staat bij 
ons centraal. Wij bieden inhoudelijk 
hoogwaardige opleidingen en 
bijscholingen die passend zijn bij de 
nieuwste ontwikkelingen en wensen 
van gebruikers zodat kaderleden zich 
willen blijven ontwikkelen. 



1.2  Accommodaties
In 2022 dagen wij de atletiekclubs en loopgroepen uit om hun accommodatie meer toegankelijk 
en multifunctioneel te maken

Wat doet het bondsbureau?

- Clubs adviseren over de in- en 
outdoor accommodatie van de 
toekomst en ondersteunen in het 
overtuigen van stakeholders (bv. 
gemeenten)

- Lobby en relatiebeheer met 
(nationale) stakeholders en partners 
over de maatschappelijke 
meerwaarde van 
atletiek(accommodaties) en de 
inrichting van een beweegvriendelijke 
omgeving

- Houden van inspecties en begeleiden 
van renovatie- en 
nieuwbouwprojecten

- Stimuleren en bevorderen van de 
atletiekaccommodaties als gezonde 
en duurzame sportlocaties

- Lobbyen voor volwaardige renovatie 
van de enige NK-geschikte indoor 
atletiekbaan in Apeldoorn en de 
aanleg van een tweede 
wedstrijdgeschikte 200 meter 
indoorbaan.

Wat heeft je club hieraan?

- Een aantrekkelijke sportomgeving 
stimuleert het sportplezier en 
diversiteit aan leden en andere 
gebruikers

- Samenwerken met externe partijen 
zorgt voor meer kennisuitwisseling, 
divers sportaanbod en een betere 
exploitatie (bv. verhuur of 
kantineomzet)

- Een toekomstbestendige 
accommodatie zorgt voor legitimatie 
richting stakeholders en continuïteit 

binnen de club
- Meer maatschappelijke waarde binnen 

de lokale gemeenschap en een 
prominentere rol bij de invulling van 
sportbeleid en ruimtelijke ordening

Hoe kun jij bijdragen?

- Maak een actieplan om je 
accommodatie te optimaliseren op 
basis van behoeften van je leden 
en potentiële gebruikers

- Stel de accommodatie open voor 
andere gebruikers dan je eigen 
leden

- Ga in gesprek met je gemeente en 
andere organisaties over de 
accommodatie van de toekomst

- Benut de expertise en netwerk van 
de Atletiekunie op het vlak van 
accommodatiebeleid

- Verken op welke aspecten van een 
gezonde of duurzame 
sportomgeving je nog stappen kunt 
zetten

- Ben je een loopgroep? Verken dan 
de samenwerking met een lokale 
atletiekvereniging/accommodatie 
en zorg voor afstemming met de 
gemeente over wensen bij het 
gebruik van de openbare ruimte.

- Deel je ideeën, good practices en 
vragen met de Atletiekunie

Waarom deze actie?

Nederland telt 195 officiële outdoor- en 
11 indoor atletiekbanen. 
De kwaliteit van de banen en 
voorzieningen zijn cruciaal om een goede 

sportbeoefening en optimaal sportplezier 
te beleven.

Naast onze meerjarenfocus voor meer 
wedstrijdgeschikte en veilige in- en 
outdoor atletiekbanen, leent de 
atletieksport en haar accommodaties zich 
bij uitstek om meer in verbinding te staan 

met de openbare ruimte en om haar 
accommodatie multifunctioneel in te 
richten voor andere sporten of 
doelgroepen/organisaties uit andere 
domeinen als onderwijs, welzijn en zorg.

Hierbij kan een accommodatie zich 

onderscheiden door een verantwoorde 
leefstijl centraal te stellen en ook naar 

duurzaamheid van de voorzieningen en 
een gezonde sportomgeving te kijken.



1.3 Clubondersteuning
In 2022 versterken wij atletiekclubs en loopgroepen behoeftegericht op het gebied van aanbod, kader 
en accommodaties zodat ze toekomstbestendig blijven

Wat doet het bondsbureau?

- Clubs ondersteunen, adviseren en 
aan experts verbinden (afstemming 
met lokaal) bij specifieke 
vraagstukken (bv. WBTR)

- De grootste knelpunten die clubs 
ervaren inventariseren, onderling 
bespreken en structureel aanpakken

- Onderzoeksdata verzamelen en 
delen met clubs ter sturing voor het 
strategisch beleid

- Uitwisselen van kennis en 
samenwerkingsverbanden sluiten 
met andere (sport)organisaties (bv. 
juridische hulpdesk van DAS)

- Informatie en best-practices 
ontsluiten via diverse 
communicatiekanalen of webinars
Organiseren van 
ontmoetingsmomenten zoals de Dag 
van de Atletiek, Looptrainersdag, 
webinars en bestuurdersoverleggen

Wat heeft je club hieraan?

- Verzekerd zijn van betrouwbare 
informatie en snelle dienstverlening 
over aanbod, kader of accommodaties

- Je blijft als club niet stilstaan, leert 

van andere clubs en speelt in op 
ontwikkelingen om de continuïteit te 
waarborgen

- In contact komen met nieuwe 
doelgroepen of interessante 

samenwerkingspartners in jouw 
omgeving

- Vergroten van je maatschappelijke 

impact op lokaal niveau
- Strategische ondersteuning krijgen op 

complexe vraagstukken waar je als 
club tegenaan loopt (bv. 
meerjarenbeleid)

- Je benut de kansen en 
subsidiemogelijkheden die er 

liggen vanuit het Sportakkoord

Hoe kun jij bijdragen?

- Neem contact op met jouw 
regioaccountmanager om 
behoeften/vraagstukken te delen 
en mogelijkheden te verkennen

- Creëer een lokaal (sport)netwerk 
en leg verbindingen

- Maak gebruik van de kansen vanuit 

het lokale sportakkoord (bv. op 
gebied van professionalisering van 
kader)

- Intensiveer het contact en de 
kennisuitwisseling met collega 
bestuurders

- Deel je ideeën, good practices en 
vragen met elkaar en de 
Atletiekunie

Waarom deze actie?

Als we mensen verantwoord in 
beweging willen krijgen, is het cruciaal 
dat de clubs sterk, stabiel en 
toekomstbestendig zijn. 
De Atletiekunie heeft de primaire taak 
om de clubs daarbij te helpen. En ook 
al kan de bond nooit alle problemen 
oplossen, we streven er naar om met 
elkaar stappen voorwaarts te zetten. 

Wij willen dat clubs ons zien als 
deskundige en laagdrempelige 

informatiebron op het gebied van 
aanbod, kader en accommodaties. 

Daarnaast kunnen we adviseren en 
clubs verbinden met experts op het 
gebied van bestuurlijke en/of 
organisatorische ontwikkelingen. 
We willen snel en proactief inspelen 
op de actuele kansen voor clubs en 
urgente vraagstukken. Hierbij staan 

de behoeften en tevredenheid van de 
clubs centraal. 



1.4 Veilig & vertrouwd sporten 
In 2022 zetten we verdere stappen in het creëren van een positieve sportcultuur waarin inclusiviteit het 
uitgangspunt is 

Wat doet het bondsbureau?

- Het thema blijven activeren tijdens 
bijeenkomsten, en via de 
communicatiekanalen van de 
Atletiekunie

- Het thema integreren in het 
opleidingsmateriaal en de jeugdvisie

- Het informeren en faciliteren van 
clubs in de te nemen stappen naar 
een positieve sportcultuur 

- Het stimuleren, informeren en 
adviseren van 
vertrouwens(contact)personen

- Wedstrijdaanbod en spelregels (incl. 
de handhaving) zijn zodanig dat we 
een positieve sportcultuur 
bevorderen

- Het hanteren van een krachtig 
antidopingbeleid met preventie als 
speerpunt

- Uitwisselen van kennis met andere 
bonden en het Centrum Voor Veilige 
Sport

Wat heeft je club hieraan?

- Het kunnen aanbieden van een 
positieve cultuur waarbinnen 
veilig en met plezier gesport kan 
worden 

- Er wordt een (pedagogisch) 
klimaat gecreëerd waarin 
iedereen het prettig vindt om 
naar je club te komen en een 
duurzame relatie met sporters of 
vrijwilligers kunt aangaan

- Je club respecteert de normen en 
waarden van ieder individu en 

straalt dat ook uit
- Je draagt bij aan het terugdringen 

van excessen die niet thuishoren 
in onze sport

Hoe kun jij bijdragen?

- Maak het thema bespreekbaar en zet je 
in om misstanden te voorkomen

- Stel een vertrouwens(contact)persoon 
aan bij jouw club en vraag een VOG van 
(jeugd)kaderleden

- Zorg dat ouders en verzorgers langs de 
lijn positieve supporters zijn

- Zorg dat het kader pedagogisch 
(bij)geschoold is en de e-learning
‘Eetstoornissen in de Atletiek’ is 
doorlopen

- Bekijk de ondersteuningsmogelijkheden 
op Atletiekunie.nl of maak gebruik van 
de kansen in het Sportakkoord (bv. 
procesbegeleiding) 

- Zorg voor een divers kader. Dit draagt bij 
aan het breed benaderen van de 
uitdagingen waar jullie als club voor 
komen te staan

- Meld ingrijpende gebeurtenissen bij het 
Centrum Voor Veilige Sport of de 
vertrouwenscontactpersoon van de 
bond

- Deel je ideeën, good practices en vragen 
met elkaar en de Atletiekunie

Waarom deze actie?

Sportplezier, daar gaat het om! 
Plezier is het fundament voor een 
leven lang sporten en bewegen. 
Iedere atleet, trainer of vrijwilliger 

wil dat op zijn eigen niveau en 
manier ervaren. Onze clubs moeten 
een veilige en vertrouwde 
sportomgeving bieden die 
toegankelijk is voor iedereen die de 
atletieksport wil beleven.

Winnen en verliezen hoort bij sport 
en dat kan leiden tot spanningen. Dit 
mag echter nooit ten koste gaan van 
het plezier van de sporter, het 
sportende kind of kwetsbare 
doelgroepen. We staan voor een 
inclusieve sport en er is geen plaats 
voor uitsluiting, (seksuele) intimidatie 
en discriminatie. Dit vraagt aandacht 
van iedereen en bereidwilligheid van 
kader en ouders om dit klimaat te 
creëren. 





2.1 Jeugd
In 2022 helpen we onze clubs aan een sterk fundament van jeugdleden

Wat doet het bondsbureau?

- Uitrollen van twee 
promotieprogramma’s t.b.v.de 
ledenwerving van jeugd/jongeren 
voor clubs

- Atletiek zichtbaar maken tijdens 
grote evenementen met de NS Kids 
Club

- Promoten van het 
doorontwikkelde programma 
Ren.Spring.Gooi bij het onderwijs 
om kinderen kennis te laten maken 
met atletiek

- We introduceren en ondersteunen 
verenigingen met de 
implementatie van een 
programma voor 2 – 5 jarigen.

- Jeugdvisie atletiek meer naar 
buiten brengen waarin de 
pedagogische visie centraal staat

Wat heeft je club hieraan?

- Een gezonde opbouw van de 
ledenpiramide zorgt dat 
kinderen al vroeg bij de club 
betrokken worden en motorisch 

vaardig leren bewegen
- Jeugd verhoogt de 

maatschappelijke waarde van de 
club

- Atletiekpromotie zorgt voor 
meer bekendheid en een goed 
imago voor atletiek wat nieuwe 
leden kan opleveren

- De club kan de lokale 
zichtbaarheid vergroten 
waardoor samenwerkingen  
makkelijker te maken zijn

Hoe kun jij bijdragen?

- Organiseer 
ledenwervingsactiviteiten en sluit 
aan op lokale initiatieven om 
kinderen kennis te laten maken met 
onze mooie sport

- Neem contact op met de 
basisscholen bij jou in de buurt en 
verzorg een atletiekdag of werk 
samen met Ren.Spring.Gooi

- Leg contact met de lokale 
buurtsportcoach om gezamenlijk 
atletiek in de wijk aan te bieden 

- Deel je ideeën, good practices en 
vragen met elkaar en met de 
Atletiekunie

Waarom deze actie?

De jeugd heeft de toekomst! Uit 
onderzoek weten we dat hoe jonger je 
leden kan binden, des te langer deze 
leden als sporter of kader verbonden 

blijven aan jouw club. Daarom maken 
we als Atletiekunie de jeugd graag 
enthousiast voor atletiek. Onze 
Olympische helden gebruiken we 
hiervoor als uithangbord. 

Tevens willen we onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 

nemen en een bijdrage leveren aan de 
breed motorische ontwikkeling van 
kinderen want atletiek is de basis voor 
een vitale en fitte samenleving.

Voor elke leeftijd willen we geschikt 
sportaanbod hebben waarbij plezier 

voorop staat. Zo proberen we de 
startleeftijd van onze sport te verlagen 

zodat kinderen vanaf 2 jaar al bij onze 
clubs terecht kunnen.



2.2 Ongebonden hardlopers
In 2022 binden we de ongebonden hardloper door verschillende producten aan hardlopen.nl en (waar 
mogelijk) aan de clubs

Wat doet het bondsbureau?

- Ondersteunen van clubs (bv via e-
learning) in het ontwikkelen van 
flexibel sportaanbod op de club

- Clubs activeren en ondersteunen in 
het plaatsen van clubaanbod op 
hardlopen.nl (Zoek & Boek)

- Samen met Yakult het 
‘beginnersplein’ door ontwikkelen 
op basis van een onderzoek naar 
wensen en behoeften van deze 
specifieke doelgroep

- Vermarkten van het abonnement 
van hardlopen.nl om hardlopers  
persoonlijk te begeleiden 

- Verbinding maken met het 
bedrijfsleven en daar een 
vitaliteitsprogramma aanbieden 
samen met onze gekwalificeerde 
trainers (hardlopen.nl voor 
bedrijven)

- Ontwikkelen van een nieuw 
aanbodconcept voor hardlopers dat 
clubs kunnen implementeren en 
plaatsen in het Zoek & Boek

Wat heeft je club hieraan?

- Promotie van hardlopen zorgt er 
mede voor dat hardlopen populair 
blijft

- Verantwoorde hardlopers blijven 
langer actief waardoor ze mogelijk 
in de toekomst bij een club 
aansluiten of aan een evenement 
deelnemen

- Door wedstrijd- of trainingsaanbod 
aan te bieden kunnen nieuwe 
doelgroepen producten afnemen 
en met de club/evenement 
kennismaken 

- De clubs worden ontzorgd in de 
administratie en kunnen 
ondersteuning verwachten voor de 
promotie van het aanbod

- Het biedt kansen voor nieuwe 
verdienmodellen en inkomsten 
voor de club

- De zichtbaarheid van jouw club en 
het aanbod wordt vergroot via 
hardlopen.nl

- Dankzij data krijgen we inzicht in 
de sportbehoefte van de 
ongebonden hardloper

Hoe kun jij bijdragen?

- Experimenteer met nieuwe vormen 
van sportaanbod bij jou op de club 
en volg de e-learning ter 
ondersteuning of inspiratie.

- Meld jouw sportaanbod aan op 
hardlopen.nl binnen het Zoek & 
Boek 

- Meld jouw evenementen aan op 
hardlopen.nl binnen de 
evenementenkalender 

- Maak gebruik van programma’s van 
de Atletiekunie zoals Yakult Start to 
Run

- Maak gebruik van het kortlopende 
lidmaatschap indien leden 
kortstondig lid willen worden

- Deel je ideeën, good practices en 
vragen met elkaar en met de 
Atletiekunie

Waarom deze actie?

Hardlopen is één van de populairste 
sporten in Nederland. De grootste 
groep hardlopers is echter zelfstandig 
actief omdat dit beter aansluit bij hun 

specifieke behoeften en 
mogelijkheden; de ongebonden 
sporter.

Door de sporter centraal te stellen wil 
de Atletiekunie alle hardlopers in 
Nederland op een verantwoorde, 
duurzame en plezierige manier in 

beweging brengen en houden. 

Met hardlopen.nl ondersteunen we 
samen met onze clubs alle 
ongebonden hardlopers in 
informatievoorziening en een divers 
sportaanbod, waardoor zij hun 

hardloopdoelen bereiken en we hen 
incidenteel of structureel verleiden 

naar de club.



2.3 Ouderen (60+ jaar)
In 2022 motiveren we clubs om OldStars running te implementeren

Wat doet het bondsbureau?

- Ontwikkelen en 
implementeren van het nieuwe 
concept OldStars running in 
samenwerking met het 

Ouderenfonds
- Kansen van (actief)wandelen, 

bootcamp, OldStars running en 

fittesten promoten
- In samenwerking met de 

wandelbond en Ouderenfonds 
het aanbod van 
trainersopleidingen faciliteren

- Good practices van 
atletiekaanbod voor ouderen 
ophalen en delen

- Samenwerkingsmogelijkheden 
met de wandelbond verkennen 
en uitwerken

Wat heeft je club hieraan?

- Het ledenpotentieel wordt 
optimaal benut door ouderen 
ook na hun sportbeoefening te 
behouden voor de club met 

beweegactviteiten
- Ouderen die in een sociale 

context willen bewegen zijn 
potentiële nieuwe leden 

- Ouderen behouden het plezier 
bij de club doordat ze passend 
sportaanbod kunnen krijgen

- Potentiële of huidige 

kaderleden worden behouden 
doordat ouderen vaak ruimte 
hebben om diverse taken op te 
pakken

- Je vergroot jouw 
maatschappelijke waarde als 
club en geeft specifiek invulling 

aan lokale 
preventiedoelstellingen 

waardoor er 
samenwerkingsmogelijkheden 
ontstaan

Hoe kun jij bijdragen?

- Draag uit dat je staat voor een 
leven lang sporten en bewegen op 
de club

- Onderzoek op jouw club de 
behoeften van de ouderen en speel 
daar op in met specifiek aanbod 

- Implementeer op jouw club 
OldStars running

- Ga in gesprek met de gemeente of 
buurtsportcoach over een 
samenwerking mbt werving van 
ouderen en organisatie van het 
aanbod

- Deel je ideeën, good practices en 
vragen met elkaar en met de 
Atletiekunie

Waarom deze actie?

Het aandeel ouderen neemt snel toe 
en bovendien zijn de meeste 60-
plussers nog fit en vitaal en wellicht 
ook lid van een club. Het is belangrijk 

om aanbod voor deze doelgroep op 
maat te bieden. Alleen zo kunnen we 
een leven lang plezier in atletiek en 
hardlopen garanderen.

Door diverse aanbodsvormen 
beschikbaar te hebben kunnen 
ouderen zelf bepalen wat past bij hun 

persoonlijke ambities en lichamelijke 
mogelijkheden. In sommige gevallen 
past atletiek en/of hardlopen niet 
meer. Alternatief aanbod dat zorgt 
dat ouderen in beweging blijven zorgt 
voor een vitale samenleving.



2.4 Aangepaste atletiek
In 2022 stimuleren en faciliteren we clubs om het aangepast sporten aanbod op de club op te starten, 
te verbreden of verder te integreren

Wat doet het bondsbureau?Wat heeft je club hieraan? Hoe kun jij bijdragen?

- Onderzoek op jouw club de 
behoefte aan sportaanbod voor 
doelgroepen met een beperking of 
achterstand

- Verken de lokale 
samenwerkingsmogelijkheden en 
kansen vanuit het Sportakkoord

- Start op jouw club met een 
specifiek programma of betrek een 
specifieke doelgroep

- Deel je ideeën, good practices en 
vragen met elkaar en met de 
Atletiekunie

Waarom deze actie?

Meedoen aan sport én plezier in 
sport is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend, waardoor een 
deel van de Nederlanders weinig 
of niet sport. Voor mensen met 
een fysieke/verstandelijke 
beperking of achterstand in de 
maatschappij is sport en bewegen 
noodzakelijk maar hebben ze met 
drempels te maken.

De Atletiekunie vindt het 
belangrijk dat er voor iedereen 
sport- en beweegaanbod 
beschikbaar is maar we gaan zelfs 
verder. We vinden dat mensen 
met een beperking of achterstand 
zoveel mogelijk geïntegreerd 
moeten worden binnen het 
bestaande sportaanbod en huidige 
trainingsgroepen. Alleen zo staan 
we als sport echt open voor 
iedereen en voelt iedereen zich 
welkom. 

- Jouw club positioneert zich als 
maatschappelijk verantwoordelijke 
organisatie die open staat voor 
iedereen die wilt sporten

- Een inclusief imago maakt je club 
aantrekkelijk voor nieuwe 
partnerships en versterkt de relatie 
met de gemeente

- Je stelt sportplezier centraal wat 
de kans verhoogt op een duurzame 
relatie met je leden

- Je bindt nieuwe doelgroepen aan 
je club

- Meer reuring op de club door de 
mogelijkheid van andere 
trainingstijdstippen met nieuwe 
doelgroepen

- Samenwerking met verschillende 
(kennis)partners o.a. Johan Cruijff 
Foundation, Running Blind, Frame 
Running Nederland, Livit 
Orthopedie en verbindingen leggen 
naar de clubs

- Kansen voor subsidies ophalen en 
delen met clubs

- Good practices van aanbod voor 
aangepast sporten ophalen en 
delen

- Clubs ondersteunen bij 
opstart/uitbreiding van aangepast 
sportaanbod (bv. regionale 
samenwerking met zorgcentra).

- Aanbod van trainersopleidingen 
faciliteren en waar mogelijk 
uitbreiden

- Het stimuleren van 
evenementenorganisaties om ook 
aanbod te bieden voor aangepaste 
sporters 



2.5 City events
In 2022 zetten we 15 ‘Urban Athletics’ events neer op high traffic locaties waar we publiek prikkelen 
met een spectaculaire kennismaking met atletiek

Wat doet het bondsbureau?

- Coördineren van innovatieve 
atletiekevents op drukke locaties 
in stadscentra

- Atletiek dichterbij het publiek 
brengen op een innovatieve 
manier

- Investeren in relaties en kennis 
waar jouw club op kan meeliften 
bij het organiseren  van event 
buiten de atletiekbaan

- Onderdelen van NK’s verplaatsen 
naar stadscentra

Wat heeft je club hieraan?

- Kennis en expertise om ‘City 
Events’ met jouw club te 
organiseren

- Exposure voor de sport en 

jouw club
- Inspiratie voor de jeugd door 

laagdrempelig en van dichtbij 
de sportbeleving te ervaren

- Werven van nieuwe 
potentiële leden die je 
normaal gesproken niet 
bereikt

- Spectaculaire presentatie 
van de atletieksport

Hoe kun jij bijdragen?

- Bezoek de evenementen

- Neem contact op net de 
Atletiekunie en organiseer je 
eigen ‘Urban Athletics’ event in 
de omgeving van jouw club

- Stimuleer je jeugdleden om de 
evenementen te bezoeken

- Deel je ideeën, good practices en 
vragen met elkaar en met de 
Atletiekunie

Waarom deze actie?

Atletiek is de moeder aller sporten en 
heeft veel dynamiek en energie in 
zich. Meer mensen atletiek laten zien 
en ervaren door de sport naar hen 

toe te brengen, dat is wat we gaan 
doen. 

We willen spectaculaire (demo) 
evenementen naar stadscentra of 
marktpleinen brengen, dichtbij waar 
het publiek zich bevindt. De 
aantrekkingskracht van evenementen 

en topatleten zorgt voor enorme 
exposurekansen. 

In een volgende editie kan een club 
zelfstandig een ‘city event’ 
organiseren zodat clubs ook mee 
kunnen profiteren.





3.1 Wedstrijdadministratie systeem
In 2022 implementeren we het wedstrijdadministratie systeem SELTEC Track & Field

Wat doet het bondsbureau?

- Het implementeren van het 
wedstrijdadministratie systeem 
dat voldoet aan de Nederlandse 
atletieksport eisen.

- Het creëren van een nieuwe 
wedstrijdkalender met goede 
zoekfuncties zoals op onderdeel, 
locatie en type wedstrijd

- Het zorgen voor een 
geautomatiseerd ranglijsten 
systeem

- Het organiseren van diverse gratis 
workshops om het nieuwe 
wedstrijdadministratie systeem 
Seltec onder de knie te krijgen. 

- Het opzetten van een 
klantenservice voor clubs om te 
allen tijde met vragen terecht te 
kunnen. 

- Het testen en verbeteren van 
Seltec met een kernteam van 
vrijwilligers

Wat heeft je club hieraan?

- Alles op één platform voor 
iedereen, waardoor de diverse 
onderdelen direct aan elkaar 
gekoppeld zijn

- WOC’s hoeven niet meer zelf de 
controle van de wedstrijdlicenties 
te doen. Ook worden resultaten 
automatisch doorgestuurd ten 
behoeve van de ranglijsten en 
records.

- Een gratis te gebruiken 
wedstrijdadministratiesoftware 

Seltec Track & Field voor alle 
baanwedstrijden

- Het zichtbaar maken van het 
tijdschema en de (live)uitslagen 
op de clubwebsite

Hoe kun jij bijdragen?

- Het bijwonen van een Seltec 
workshop

- Het gebruiken van Seltec Track 
& Field bij wedstrijden en 
uitdragen van de mogelijkheden 
binnen de club

- De gebruiksvriendelijkheid, 
ideeën en vragen terugkoppelen 
aan de Atletiekunie

Waarom deze actie?

Wedstrijden zijn het meetmoment bij 
veel atleten voor hoe ze er voor staan 
en zorgt tevens voor motivatie om te 
blijven sporten. Bij het organiseren 
van wedstrijden komt veel kijken. De 
informatievoorziening rondom 
wedstrijden is cruciaal om alles te 
kunnen volgen en te beleven. 

Het hebben van één platform voor 
baanwedstrijden voor clubs, atleten, 
coaches en fans biedt veel voordelen. 
Dit betekent dat de 
wedstrijdkalender, de inschrijving, de 
(live) uitslagen en ranglijsten & 
records allemaal zichtbaar zijn op 
atletiek.nl en in de VoltaApp. Hierbij 
wordt het duidelijk wanneer het een 
officiële wedstrijd betreft en daarmee 
voor prestatie erkenning in 
aanmerking komt. 



3.2  Wedstrijdorganisatie
In 2022 versterken we de WOC’s en officials op gebied van verjonging en kwaliteit

Wat doet het bondsbureau?

- Het stimuleren dat elke club een 
complete WOC heeft en een 
wedstrijd organiseert

- Jongeren enthousiast maken om 
een rol in de WOC of als official te 
vervullen

- Kwalitatieve begeleiding van jonge 
officials waarbij persoonlijke 
ontwikkeling centraal staat

- Het organiseren van de Dag van 
de Official waarbij workshops
worden gegeven met 
verschillende relevante thema’s 
voor wedstrijdofficials, 
scheidsrechters, starters, 
wedstrijdleiders en microfonisten

- De wedstrijdsport nieuwsbrief 
verzorgen met het laatste nieuws 
rondom wedstrijden en 
organisatie

- Het inplannen van officials bij 
nationale wedstrijden

Wat heeft je club hieraan?

- Een complete WOC om betere en 
aantrekkelijke wedstrijden te 
organiseren voor atleten en 
andere betrokkenen

- Kwalitatief goede wedstrijden op 
jouw baan door bekwame officials

- Jonge officials hebben de 
gelegenheid om zich te 
ontwikkelingen tot (inter)nationale 
wedstrijden

- Goed wedstrijdaanbod leidt tot 
tevreden atleten en daarmee 

meer plezier en behoud van leden

Hoe kun jij bijdragen?

- Zorg dat je een complete WOC 
hebt

- Enthousiasmeer (jonge) leden 
een jury 60 cursus te volgen 
waardoor doorstroming naar 
WOC lid of official wordt 
bevorderd

- Stimuleer officials zich in te 
laten schrijven voor de Dag van 
de Official

- Meld je aan voor de 
wedstrijdsport nieuwsbrief

- Deel je ideeën, good practices 
en vragen met  elkaar en met de 
Atletiekunie

Waarom deze actie?

Wedstrijdorganisatiecommissies 
(WOC) en officials vormen de basis 
van iedere baanwedstrijd. Hoe beter 
en completer de WOC’s en officials 
hoe professioneler de wedstrijd 
verloopt voor atleten en andere 
betrokkenen. Bij elke wedstrijd is een 
wedstrijdleider en een 
wedstrijdsecretaris betrokken.  

Door de basisfuncties binnen de WOC 
goed op orde te hebben en ons te 
richten op verjonging onder de WOC 
leden en officials kunnen we ook op 
lange termijn de kwaliteit van 
wedstrijden waarborgen.



3.3 Competitie
In 2022 maken we voor elke categorie de competitie aantrekkelijker naar aanleiding van de landelijke 
enquête en evaluaties

Wat doet het bondsbureau?

- Organiseren van de competitie

- Clubs enthousiasmeren om 
deel te nemen aan de 
competitie

- Clubs benaderen om 
competitiewedstrijden te 
organiseren

- Verwerken en ontsluiten van 
de uitslagen van de competitie

- Competitiereglement 
aansluiten op de behoefte van 
de atleet en aanpassen naar 
aanleiding van de evaluatie 
2019 & 2021

- Structurele overleggen met de 
competitiecoördinatoren en 
Taak coördinatoren

Wat heeft je club hieraan?

- Meer kansen voor je C/D-atleten om 
een van de vier finales te behalen

- Een gecombineerde A/B-competitie 
voor aantrekkelijkere wedstrijden en 

meer strijd
- Meer werponderdelen op het 

wedstrijdprogramma bij de senioren
- Een bijdrage aan een attractief 

wedstrijdaanbod voor je leden
- Vergroten van de clubtrots en  

clubloyaliteit doordat je strijdt in 
teams

Hoe kun jij bijdragen?

- Schrijf je club in voor de 
competitie

- Meld je club aan voor het 
organiseren van een 
competitiewedstrijd

- Enthousiasmeer je atleten 
om deel te nemen aan de 
competitie

- Zorg voor goede 
begeleiding van de 
competitieteams

- Deel je ideeën, good 
practices en vragen met 
elkaar en de Atletiekunie

Waarom deze actie?

De competitie is van en voor clubs en 
hun atleten. Daarom luisteren we 
graag naar atleten, trainers en clubs 
om de competitie continu 

aantrekkelijker te maken.

Wanneer atleten aan de leukste 
competitie van Nederland 
deelnemen zorgt dit voor meer 
plezier en beleving. 

We verwerken de feedback van 

afgelopen jaar en de enquête van 
2019 in een nog betere organisatie 
van de competitie. Hierdoor hopen 
we dat de aantrekkelijkheid van de 
competitie voor atleten, coaches en 
fans zal toenemen.



3.4 Track & Field en Cross Country series
In 2022 zijn er nationale circuits voor de baan en cross met sterke organisaties en optimale faciliteiten

Wat doet het bondsbureau?

- Ontwikkelen, invoeren en 
coördineren van de Track & Field 
en de Cross Country series

- Creëren van de Track & Field 
series met zes tot acht 
wedstrijden en Cross Country 
Series met vier tot vijf 
wedstrijden

- Overleggen en ondersteunen van 
de organisatoren om tot goede 
wedstrijden te komen

- Het in overleg met organisatoren 
afstemmen van de spreiding en 
programmering

- Aansluiten op internationale 
ontwikkelen (rankingwedstrijden)

- Promoten van de nationale 
wedstrijden

- Stimuleren van deelname 
talentvolle (jeugd)atleten 

Wat heeft je club hieraan?

- Je atleten kunnen meedoen aan 
goed georganiseerde wedstrijden 
in Nederland met tegenstand van 
gelijk niveau

- Wedstrijdorganisatoren spannen 
zich maximaal in om atleten zo 
goed mogelijk te kunnen laten 
presteren

- Overzichtelijke wedstrijdkalender 
met een afgestemde spreiding in 
data en programma’s 

- Atleten weten welke wedstrijden 

de beste faciliteiten hebben om op 
(top)niveau te kunnen presteren

- Een wedstrijdaanbod waar atleten 
het hele jaar gebruik van kunnen 
maken

Hoe kun jij bijdragen?

- Meld je indien jouw club interesse 
heeft in het organiseren van goede 
wedstrijden

- Neem deel of kom kijken bij de 
Track & Field of Cross series

- Deel je ideeën, good practices en 
vragen met elkaar en de 
Atletiekunie

Waarom deze actie?

Het is belangrijk dat er in Nederland 
kwalitatief goede wedstrijden voor 
de (sub)top en aanstormende 
talenten worden georganiseerd. 

Binnen de Track & Field en Cross 
Country series, voorheen baancircuit 
en crosscircuit, zijn er sterke 
organisaties en staat de atleet 
centraal.

Het is belangrijk dat elke atleet kan 
strijden op gelijk niveau en dat de 

faciliteiten optimaal zijn om te 
presteren. 

Er is een ideale spreiding en 
afstemming van de programma’s 
nodig zodat atleten aan de voor hen 
beste wedstrijden kunnen 

deelnemen



3.5 Loopevenementen 
In 2022 delen we via diverse kanalen kennis samen met evenementorganisatoren en zetten we in op de 
koppeling Hardlopen.nl en evenementen

Wat doet het bondsbureau?

- Faciliteert samenwerking en 
kennisdeling tussen organisatoren

- Blijft het kenniscentrum uitbreiden 
over bv. medische zorg, 

vergunningen, handleidingen en 
communicatie

- Volgt de (landelijke) ontwikkelingen 

en vertaalt deze naar 
kennisartikelen of handleidingen

- Zoekt verbindingen tussen (grote) 
hardlooporganisatoren

- Organiseren van minimaal 4 
digitale kennissessies

- Creëert een zo’n volledig mogelijke 
hardloopkalender en Zoek & Boek 
op hardlopen.nl 

- Ontwikkelt hardlopen.nl door op 
gebied van de inschrijvingen voor 
evenementen

- Aanbieden van parcoursmetingen 
en verhuur van AED’s

- Zorgt voor plaatsing op de 
(inter)nationale kalender.

Wat heeft je club hieraan?

- Met gedeelde kennis en 
inspiratie een professioneel en 
verantwoord loopevenement 
organiseren

- loopevenementen vind je 
overzichtelijk in het 
kenniscentrum 

- Promotie vanuit hardlopen.nl 
zorgt voor meer nieuwe lopers 
bij jouw evenement/club

- Als club kun je 
voorbereidingstrajecten via 

hardlopen.nl aanbieden aan 
hardlopers

Hoe kun jij bijdragen?

- Haal je informatie op uit het 
kenniscentrum

- Werk samen en deel kennis 
met andere organisatoren en 

de Atletiekunie
- Meld je loopevenement aan 

op de hardloopkalender op 
hardlopen.nl

- Werk samen met lokale clubs 
voor de organisatie van 
voorbereidingstrajecten op 
evenementen en meld ze aan 

in het Zoek & Boek op 
hardlopen.nl

- Deel je ideeën, good practices 
en vragen met elkaar en de 
Atletiekunie.

Waarom deze actie?

Loopevenementen zijn een belangrijk 
onderdeel van de hardloop-
infrastructuur in Nederland. 
Evenementen zorgen voor motivatie, 

beleving en trots waardoor mensen 
starten of structureel blijven 
hardlopen. 

De Atletiekunie wil professionele en 
verantwoorde evenementen 
stimuleren omdat dit het plezier en 
veiligheid van deelnemers vergroot. 

Deze kwaliteit willen we borgen door 
met de organisatoren actuele kennis 
en randvoorwaarden te blijven delen. 
Tevens kunnen we hierdoor een 
jaarrond en landelijk dekkend 
evenementenaanbod creëren. 

Daarnaast wordt er een nadrukkelijke 
koppeling gelegd tussen hardlopen.nl 

en de evenementen zodat de 
hardlopers klaar zijn voor deelname 
aan jouw evenement.





4.1 Talentontwikkeling
In 2022 scouten we talenten en bereiden ze voor op internationale toernooien en leiden ze op in het 
vak van topatleet

Wat doet het bondsbureau?

- Organiseren van talentdagen

- Ontwikkelen en implementeren 
van talentprogramma’s

- Opstellen van talentprofielen

- Organiseren van 
(coach)congressen als 
kennisdeling

- Talentbegeleiding via RTC’s en 
Nationale Trainingen

- Organisatie en presentatie van 
het Talententeam

- Opzet en uitvoering van het 
Futures programma voor High 
Potentials

Wat heeft je club hieraan?

- Duurzame exposure voor de sport
- Inspiratie voor de jeugd
- Hoogwaardig sportaanbod en 

begeleiding voor de jeugd

- Beschikbare kennis over 
talentontwikkeling

- Verantwoorde doorstroom van club 
naar (inter)nationaal podium

Hoe kun jij bijdragen?

- Informeer je jeugd over de 
talentdagen

- Schrijf  je trainers in voor de 
(coach)congressen

- Deel je ideeën, good practices en 
vragen met elkaar en de 
Atletiekunie

Waarom deze actie?

Talenten van nu zijn de toppers van 
de toekomst. Om ook in de komende 
jaren op mondiaal niveau om 
medailles mee te kunnen strijden, is 

talentherkenning en –ontwikkeling 
cruciaal. 

We zijn continu op zoek naar  
talenten zodat we hen de juiste 
opleiding, faciliteiten, coaching en 
programma kunnen bieden om het 
beste uit zichzelf te halen



4.2 Topsport ontwikkeling
In 2022 ontwikkelen we drie onderdelen om aansluiting bij de internationale top te bewerkstellingen: 
horizontale sprongen, polsstokhoogspringen en speerwerpen

Wat doet het bondsbureau?

- Topsportprogramma uitbreiden en 
intensiveren

- Opleiding vernieuwen en 
organiseren

- Kennissessies met clubtrainers 
organiseren

- Stages voor atleten en clubtrainers 
organiseren

- Vernieuwen meerjaren
opleidingsplannen

Wat heeft je club hieraan?

- Exposure voor de sport

- Inspiratie voor de jeugd

- Beschikbare topsportexpertise voor 
clubtrainers

- Impuls voor ontwikkeling van de 
trainersstaf op alle niveaus

Hoe kun jij bijdragen?

- Schrijf een van je trainers in voor 
het programma

- Stimuleer je coaches deze 
onderdelen op te pakken en zich er 
in te verdiepen.

- Deel je ideeën, good practices en 
vragen met elkaar de Atletiekunie

Waarom deze actie?

Nederland heeft op het vlak van de 
horizontale sprongen(ver- en 
hinkstapspringen), 
polsstokhoogspringen, en 

speerwerpen de potentie om 
aansluiting te maken bij de mondiale 
top.

Daarom willen we in het 
(topsport)programma extra aandacht 
aan deze onderdelen geven teneinde 
de huidige ‘gap’ naar het mondiale 

niveau te overbruggen. Daarin 
beogen we duurzame resultaten: van 
clubs tot wereldniveau, tot ver na de 
dag van morgen.



4.3 Topsport programma
In 2022 bereiken we op internationale toernooien finales en winnen we medailles

Wat doet het bondsbureau?

- Optimaliseren van de 
ondersteuning voor coaches en 
atleten

- Ontwikkeling van Papendal als 
expertisecentrum voor coaches 
en topatleten

- Ontwikkelen van worldclass
topsportprogramma

- Uitzenden van atleten en teams 
naar internationale toernooien

- Afstemmen en relatiebeheer 
met World Athletics, European 
Athletics, NOC*NSF en TeamNL
centrum Papendal

Wat heeft je club hieraan?

- Exposure voor de sport

- Inspiratie voor de jeugd

- Trots op oranje en op onze sport

- Beschikbare  tosportexpertise voor 
clubtrainers

- Aanzuigende werking nieuwe 
(jeugd)leden

Hoe kun jij bijdragen?

- Volg de atleten via de diverse 
media en deel ze in je eigen 
netwerk(en)

- Verspreid je trots en deel het 
atletiekvirus

- Deel je ideeën, good practices en 
vragen met elkaar en de 
Atletiekunie

- Bezoek de NK Atletiek, Dag van de 
Atletiek en/of andere kaderdagen 
en leer van de bondscoaches

Waarom deze actie?

Topsportsucces zorgt voor exposure, 
trots en inspiratie. Topsportsucces is de 
unieke aantrekkingskracht die van 
gewone mensen atletiekfans maakt.

Daarom spannen we ons maximaal in 
om tot de verbeelding sprekende 
prestaties te realiseren en heel 
Nederland in de ban van atletiek te 
krijgen: van de EK en WK Indoor in 
maart tot en met de EK Cross in 
december, jeugdtoernooien en para-

atletiek inclusief, met natuurlijk de 
Olympische en Paralympische Spelen in 
Parijs al in het vizier, als absolute 
hoogtepunt van 2024.



4.4 Internationale evenementen
In 2022 ronden we met succes de verkenning van de mogelijkheid van internationale evenementen met 
impact in de toekomst af met de toewijzing van de EK Indoor 2025

Wat doet het bondsbureau?

- Initiëren en coördineren van de 
bid procedure EK Indoor 2025

- Contacten onderhouden met de 
WA, EA, NOC*NSF en VWS

- Contacten onderhouden met 
evenementorganisaties en 
(sport)marketingbureaus

- Onderzoek doen naar mogelijk 
nieuwe atletiekevenementen 
met internationale allure

- Lobby voeren bij WA, EA, 
NOC*NSF en VWS

- Uitwerken van een potentieel 
side event programma

Wat heeft je club hieraan?

- Exposure voor de atletiek, 
afhankelijk van de mogelijkheden, 
specifieke onderdelen voor jeugd, 
loopsport of para-atletiek

- Breedtesportprogramma’s in 
aanloop naar het event voor 
scholen en bedrijven met landelijke 
en regionale impact 

- Mogelijkheid voor je leden om een 
internationaal atletiekevent te 
beleven

- Inspiratie voor de jeugd

Hoe kun jij bijdragen?

- Laat de evenementen leven binnen 
de club en stimuleer leden om het 
evenement te bezoeken

- Zoek de samenwerking met 
evenementen uit de omgeving op 
om zo tevens de club te 
positioneren

- Deel je ideeën, good practices en 
vragen met de Atletiekunie

Waarom deze actie?

Topsport succes samen beleven is 
(soms) lastig als het ver weg speelt. 
Topsport dichtbij brengen: dat willen 
we doen. Internationale 

atletiekevenementen in Nederland 
kunnen die inspiratie toegankelijk 
maken.

Naast toernooien en 
kampioenschappen kunnen andere 
topsportevenementen ook beleving 
dichtbij brengen en daarmee het 

atletiekvirus verder te verspreiden. 

In 2022 ronden met succes de 
kandidaatstelling voor de EK Indoor 
2025 in Apeldoorn af.





5.1 Leden
In 2022 bouwen we verder aan het Volta-platform als centrum van communicatie en interactie 
met onze leden

Wat doet het bondsbureau?

- Ontwikkelen en onderhouden van 
atletiek.nl en de Volta-kanalen

- Content creëren in diverse vormen 
(artikelen, video’s)

- Content van clubs en derden delen 
via de kanalen

- Promotie van het platform, de 
content en (eventuele) producten 
via (digitale) programma’s en 
marketingcampagnes

Wat heeft je club hieraan?

- Alle informatie inclusief 
administratie op één platform

- Automatiseren van de belangrijkste 
basisprocessen van de club

- Betere communicatie- en 
interactiemogelijkheden met jouw 
leden

- Vergroten van de beleving van 
wedstrijden en prestaties

- Binden van (potentiele) clubleden 
en betrokkenen op langere termijn

- Een persoonlijke Volta-app voor 

jouw club
- Vergroten van de trots op de sport

Hoe kun jij bijdragen?

- Sluit jouw club aan bij VoltaClub

- Bezoek en deel de content van 
de website en (sociale) kanalen

- Interacteer en geef feedback en 
laat je mening horen

- Deel je ideeën, good practices en 
vragen met elkaar en met de 
Atletiekunie.

Waarom deze actie?

Trainingen en wedstrijden zijn de 
kern van atletiek op de club. 
Onderlinge interactie en beleving zijn 
belangrijk om binding met de club te 

hebben en te houden. 

Met atletiek.nl, Volta, VoltaClub, 
Volta app en nieuwsbrieven willen 
we leden en clubs zo persoonlijk 
mogelijk informeren en hen 
faciliteren in hun onderlinge 
communicatie en interactie.

Wedstrijden, uitslagen, records, 
rangen en standen, zowel historisch 
als actueel, zijn populaire data voor 
leden om in te zien. Dit willen we een 
centrale plek geven.



5.2 Atletiekfans
In 2022 bereiken we meer mensen met de atletieksport, met een belangrijke positie voor evenementen 
en atleten als ambassadeurs

Wat doet het bondsbureau?

- Content creëren in diverse 
vormen (artikelen, fotografie, 
video’s) en delen via de diverse 
kanalen (website, social media, 
emailings)

- Content van clubs en derden delen 
via de kanalen

- Atleten ondersteunen in hun rol als 
ambassadeur van de atletieksport 
of onderdelen daarvan

- Creëren en promoten van 
atletiekaanbod zoals clinics, 
evenementen en 
(sponsor)activaties

- (Inter)nationale evenementen voor 
iedereen toegankelijk maken en 
het creëren van een ware 
belevenis met  een festivalsfeer

- Acquireren van nieuwe 
(media)partners

- Uitdragen van de visie van de 
Atletiekunie (gezonde leefstijl, 
fairplay, dopingvrije sport en 
andere actuele thema’s)

Wat heeft je club hieraan?

- Exposure voor de sport

- Inspiratie voor de jeugd

- Trots op oranje, ambassadeurs en 
op onze sport

- Groei van de community

- Landelijke bekendheid genereren 
voor jouw activiteiten

Hoe kun jij bijdragen?

- Bezoek en deel de website en 
like de sociale kanalen

- Lever content over jouw club aan 
voor Atletiek.nl en Atletiekunie.nl

- Deel relevante content in jouw 
netwerk(en) en kanalen

- Bezoek de ASICS NK Atletiek en 
andere evenementen, samen 
met je (jeugdige) clubgenoten

- Organiseer activiteiten ter 
promotie van de atletiek op jouw 
club

- Benut de content voor PR in jouw 
omgeving

- Zet toppers uit jouw omgeving 
en/of van jouw club in voor jouw 
activiteiten

- Deel je ideeën, good practices
en vragen met elkaar en met de 
Atletiekunie

Waarom deze actie?

Topevenementen, topatleten en 
topprestaties leveren enorme 
aandacht op voor de totale sport. 
Aandacht die we willen omzetten in 

enthousiasme. 

Via de traditionele media, via (eigen) 
online kanalen en met (eigen) 
evenementen willen we nog meer 
Nederlanders binden aan atletiek –
van topsport tot breedtesport. 

Onze topatleten vormen daarbij 
zowel inspiratiebronnen als 
ambassadeurs voor onze sport.

Zichtbare atletiek: van WK’s en EK’s
tot NK’s en City Events, van PR tot 
(sponsor)activaties, van landelijke TV 

tot lokale kansen.



5.3 Hardlopers
In 2022 bereiken we 2 miljoen bezoekers via hardlopen.nl en begeleiden we hen in het behalen van hun 
hardloopdoelen

Wat doet het bondsbureau?

- Content creëren in diverse 
vormen (artikelen, webinars, e-
books en video’s) en delen via de 
diverse kanalen (website, social
media, emailings)

- Content van clubs en derden 
delen via de kanalen

- Promotie van het platform, de 
content en de producten via 
(digitale) programma’s en 
marketingcampagnes 

- Doorontwikkelen van 
hardlopen.nl, overall, qua 
producten en qua positionering

- Creëren en promoten van 
loopsportaanbod waaronder 
lokale initiatieven

- organiseren van een live 
evenement voor hardlopers

- Acquireren van nieuwe 
(media)partners

Wat heeft je club hieraan?

- Alle informatie op één platform, 
voorzien van het 
kwaliteitskeurmerk van de 
Atletiekunie

- Profilering en promotie van jouw 
club en loopevenementen

- Landelijke bekendheid genereren 
voor jouw (flexibele) 
clubactiviteiten

- Kennisuitwisseling en interactie
- Groei van de hardloopcommunity
- Binden van potentiële clubleden op 

langere termijn
- Vergroten van de trots op de sport

Hoe kun jij bijdragen?

- Bezoek en deel de website en like 
de sociale kanalen

- Lever content over jouw 
club(aanbod) aan voor hardlopen.nl

- Deel content van hardlopen.nl in 
jouw netwerk(en) en kanalen

- Interacteer, geef feedback en laat je 
mening horen

- Benut de content voor PR in jouw 
omgeving

- Deel je ideeën, good practices en 
vragen met elkaar en met de 
Atletiekunie

Waarom deze actie?

Het bereiken van ongebonden 
hardlopers is belangrijk voor de 
Atletiekunie en onze clubs. 

Door krachten te bundelen, is 
hardlopen.nl de plek waar lopers hun 
zoektocht naar informatie en 
sportaanbod beginnen. Zo kunnen 
we meer hardlopers helpen met 
gerichte, deskundige informatie en 
onze clubs profileren richting deze 
doelgroep.

We zetten data in om hardlopers op 
de juiste manier te verwelkomen en 
ze vervolgens te voorzien van 
informatie en sportaanbod dat hen 
helpt hun hardloopdoel te bereiken; 
van e-books en nieuwsbrieven tot 

digitale trainingsbegeleiding 
(abonnement) en activiteiten bij 

clubs.



5.4 Partners 
In 2022 realiseren we nieuwe partnerships voor de atletieksport en hardlopen.nl

Wat doet het bondsbureau?

- Optimaliseren van de 
sponsorpropositie 

- Maximaliseren van de 
waarden van de 
sponsorrechten

- Sales strategie ontwikkelen 
en uitvoeren

- Partnerships met (lokale) 
publieke sector initiëren

- Partnerships uitvoeren, laden 
en activeren ten behoeve van 
tevreden partners

- Acquireren van nieuwe 
(media)partners

- Samenwerken en afstemmen 
met clubs en hun behoeften

Wat heeft je club hieraan?

- Meer exposure voor de 
sport

- Additionele investeringen in 
(nieuwe) programma’s en 

activiteiten
- Voordelen voor clubs
- Voordelen voor leden

Hoe kun jij bijdragen?

- Denk mee over potentiële partners 
en deel je netwerk

- Vertaal de sponsorpropositie naar 
jouw club

- Zoek lokale partners (publiek en 
privaat) voor jullie activiteiten

- Doe mee met activaties

Waarom deze actie?

Om in de toekomst invulling te 
kunnen (blijven) geven aan alle 
uitdagingen, is het essentieel 
verbinding te zoeken met de juiste 

partners.

Dit zijn organisaties die zich met de 
Atletiekunie en de atletieksport 
kunnen identificeren en waarmee 
wederdiensten tot meer impact 

leiden van onze activiteiten of leden-
en clubvoordelen.




