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Aan de unieraad van de  
Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Betreft Jaarverslag 2019 Arnhem april 2020 
 Ons Kenmerk -  Uw Kenmerk - 

 
 
Dames en heren, 
 
In overeenstemming met artikel 21 lid 3a sub 2 en artikel 25 lid 1 en lid 3 van de statuten van de 
Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (zoals vastgesteld op 28 november 2019), bieden wij u hierbij het 
Jaarverslag 2019 van het uniebestuur aan, met daarin opgenomen de jaarrekening 2019 van de 
Atletiekunie voorzien van de controle-verklaring van Mazars. 
 
Hiermee legt het uniebestuur rekening en verantwoording af over het in het boekjaar 2019 gevoerde 
(financiële) beleid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur van de  
KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE, 
 
Eric van der Burg, voorzitter  
Anieke Wierenga, vice-voorzitter 
Cees Goosen, penningmeester 
Sylvia Barlag, ex-officio  
Hans Slager   
Rob Janssen  
Ellis van der Weerden 
Esther Akihary 

 
 
  

Papendallaan 7 
6816 VD  Arnhem 
T +31(0)26 483 48 00 
 
Postbus 60100 
6800 JC  Arnhem 
info@atletiekunie.nl 
www.atletiekunie.nl  
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 Bestuursverslag 2019   
 
Inleiding 
 
Met 32 medailles op internationale toernooien, een 2-voudige wereldkampioene in de persoon van Sifan 
Hassan, 1100 deelnemers op de Looptrainersdag, een geslaagd circuit aan Urban Athletics events, 
meer dan 2000 loopwedstrijden, prachtige NK’s en tal van andere activiteiten was er veel om op terug 
te kijken in 2019. Tijdens het succesvolle Atletiekgala in december werd dat dan ook volop gedaan. 
 
Ook in 2019 zijn bovenstaande successen en het functioneren van de vele verenigingen mogelijk 
gemaakt door mensen die zich vrijwillig inzetten voor atletiek. Het is ondenkbaar om met elkaar onze 
sport te beleven zonder de inzet van deze vrijwilligers. 
 
Ondanks het feit dat ook atletiek heeft te maken met het landelijke beeld van licht afnemende 
ledenaantallen bij verenigingen zit onze sport in de lift. Naast de topsportsuccessen laat onze bond zien 
dat kader en accommodaties de basis vormen voor stabiliteit en ontwikkeling. Binnen onze sport is 
inclusiviteit een automatisme en realiseren we maatschappelijke impact door mensen in beweging te 
krijgen door middel van vele nieuwe initiatieven en aanbod. 
 
Zaken met impact na afsluiting boekjaar 2019 (30 maart 2020) 
 
Uitbraak Coronavirus 
In de loop van het eerste kwartaal van 2020 zijn we wereldwijd geconfronteerd met de uitbraak van het 
Coronavirus (COVID-19). Eind februari, begin maart is het virus in Europa geconstateerd en kreeg ook 
Nederland te maken met de eerste Coronagevallen. Op 11 maart 2020 maakte de WHO bekend dat de 
uitbraak van COVID-19 een officiële pandemie was. Op donderdag 12 maart nam de Nederlandse 
overheid op aanraden van het RIVM maatregelen om de verspreiden van het virus tegen te gaan. Op 
zondag 15 maart werden deze maatregelen verscherpt en werden er vergaande stringente richtlijnen 
en beleid opgesteld voor de Nederlandse samenleving.  
 
Kern van dit beleid is beperking van sociale contacten: dit betekent concreet dat scholen hun deuren 
hebben gesloten en werknemers, daar waar mogelijk, thuis dienen te werken. Het internationale verkeer 
van personen is volledig stil komen te liggen en in sommige landen gelden strenge voorwaarden om 
überhaupt de straat op te gaan. Een andere maatregel betreft het verbod op bijeenkomsten met meer 
dan honderd personen. Deze laatste maatregel kent haar diverse varianten op wereldniveau en komt 
er in de praktijk op neer dat vele toekomstige cultuur- en sportevenementen worden uitgesteld en 
geannuleerd. Per 23 maart is deze laatste maatregel verzwaard en geldt een samenscholingsverbod 
van meer dan drie personen. 
 
Directe financiële impact 
Als gevolg van het Coronavirus is de Atletiekunie direct geconfronteerd met gemaakte kosten in 2020. 
Begin maart is de groep para-atleten op internationale stage naar Tenerife gegaan. Zij zijn als gevolg 
van de door de overheid opgelegde maatregelen in de week van 15 maart gerepatrieerd. De kosten van 
deze stage en het omboeken van vluchten zijn extra kosten die we als Atletiekunie zelf moeten dragen. 
De internationale stages van het team Explosief en het team MILA in de VS zijn, mede als gevolg van 
het sluiten van de grens door de VS, geannuleerd. De kosten van de vluchten zullen voor 50% door ons 
zelf gedragen moeten worden. Ook de kosten van de al betaalde accommodaties zijn niet meer terug 
te halen. Ook toekomstige stages naar Valencia en Belek zijn onzeker als gevolg van het sluiten van de 
grenzen. De verwachte financiële impact van de topsportstages wordt geschat op € 250.000 tot  
€ 300.000.  
 
Daarnaast heeft de Atletiekunie verschillende bijeenkomsten en evenementen als de Dag van de 
Atletiek, maar ook verschillende bijscholingen en opleidingsactiviteiten moeten annuleren, als gevolg 
van de opgelegde richtlijnen van de overheid (geschatte impact € 20.000).  
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Op 24 maart 2020 maakte het IOC bekend dat de Olympische zomerspelen Tokyo 2020 vanwege de 
coronapandemie een jaar uitgesteld wordt naar 23 juli 2021. Dit zal ook financiele gevolgen hebben 
voor ons topsportprogramma en de (meerjaren)begroting. Hierover zullen we met het NOC*NSF in 
overleg treden om tot een juiste (her)allocatie van de middelen te komen.  
 
De impact op de begroting 2020 is voor nu moeilijk in te schatten en hangt samen met de duur van de 
vanuit de overheid ingestelde maatregelen. De Atletiekunie heeft in de afgelopen jaren echter een ruim 
eigen vermogen opgebouwd, waarvan een groot gedeelte in een continuiteitsreserve is geplaatst ter 
dekking van personeelslasten (zie ook eigen vermogen in de jaarrekening). De liquiditeitspositie van de 
Atletiekunie is met € 2,8 miljoen ruim en wij voorzien dan ook geen liquiditeits- en/of 
continuiteitsproblemen voor de korte en/of lange termijn.  
 
Toekomstige financiële impact 
De toekomstige financiële impact is vooralsnog moeilijk in te schatten. Zonder uitputtend te zijn volgt 
onderstaand een opsomming van activiteiten en evenementen die leiden tot inkomstenderving en/of 
kostenbelading bij annulering: 

- Competitie: start in weekend van 18 april doorlopend tot eerste weekend juni 
- NK’s in juni: masters, junioren en senioren (incl. side events) 
- EK Atletiek Parijs (augustus 2020) 
- Verschuiving Olympische Spelen Tokyo 2020 
- Opleidingen en bijscholingen: doorlopend 
- Breedtesport: Yakult Start2Run, bedrijfssport, inspectie- en renovatieprojecten, etc..   

 
Zolang er nog geen duidelijkheid is over de duur van deze crisis, is het lastig om een schatting te maken 
van de toekomstige financiële impact. De Atletiekunie zal alles op alles zetten om flexibel te zijn in de 
organisatie en uitvoering van deze activiteiten om de financiële impact zo laag mogelijk te houden.   
Ten behoeve van bovengenoemde kosten is de opgave ook verstrekt aan NOC*NSF. Op initiatief van 
NOC*NSF is aan het ministerie VWS een beleidsnota overlegd met daarin een totale opgave van de 
kostenbelading voor de totale sport als gevolg van het Coronavirus. In deze nota is een totaalbedrag 
voor de sportbranche afgegeven van € 950 mln. voor de periode 1 maart tot en met augustus 2020. 
Hierin is ook een post opgenomen voor de Nederlandse verenigingen die hard worden geraakt door het 
mislopen van de wekelijkse clubhuis omzet. 
 
Toekomstige (abstracte) financiële impact lange termijn 
Afhankelijk van de duur van de implicaties van het Coronavirus bestaat het risico dat we als Atletiekunie 
geraakt gaan worden in de kern van ons bestaan. Een voorbeeld hiervan betreft de huidige 
onderhandelingen met onze hoofdsponsor voor de nieuwe olympische cyclus. Er is een kans dat een 
dergelijke sponsor een andere beleidskeuze maakt om haar eigen ondernemingscontinuïteit te kunnen 
en moeten waarborgen. Een ander voorbeeld betreft ons bestaansrecht; namelijk de verenigingen. 
Indien zij worden geconfronteerd met het niet kunnen aanbieden van hun diensten aan hun leden zal 
dit op langere termijn doorwerken naar de Atletiekunie als federatie. Een laatste voorbeeld betreft onze 
financiële hoofdader in de vorm van de Nederlandse Loterij. Hun inkomsten staan of vallen bij het 
bestedingspatroon van de Nederlandse bevolking, waaronder het gokken op Nederlandse 
sportwedstrijden: zonder wedstrijden geen inkomsten.  
 
Ten aanzien van bovengenoemde voorbeelden is het vermoeden dat het verenigingsleven een grote 
mate van cohesie en sociale identificatie in haar DNA heeft. Hierdoor zal het voortbestaan van de 
Atletiekunie als geheel blijven bestaan: wellicht in een aanpaste (minimale) vorm. In de komende 
periode zullen wij de verdere ontwikkeling en implicatie van het Coronavirus op onze bedrijfsvoering 
nauwlettend blijven volgen. 
 
 
Bestuurlijk 
 
Samenstelling bestuur 
De samenstelling van het bestuur onderging in 2019 verschillende wijzigingen. Als gevolg van zijn 
drukke werkzaamheden en aankomende benoeming als chef de mission, besloot bestuurslid Carl 
Verheijen zich niet verkiesbaar te stellen voor een volgende  termijn en legde in mei 2019 zijn functie 
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neer. Met het oog op een mogelijke verkiezing in de council van European Athletics en daarmee 
samenhangend een functie als bestuurslid ex officio, was de in november 2018 afgetreden vicevoorzitter 
John Bos nog niet opgevolgd. Zijn verkiezing in de EA-council strandde met slechts enkele stemmen 
verschil. 
  
In de unieraadsvergadering van 23 mei 2019 zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd; te weten 
voormalig unieraadslid Rob Janssen en mw. Ellis van der Weerden. Hiermee is de vacature ingevuld  
die ontstond door het vertrek van John Bos ingevuld en een al langer openstaande vacature die was 
ontstaan na het vertrek van bestuurslid Leonie Schreve in mei 2017. In dezelfde vergadering werd 
bestuurslid Anieke Wierenga benoemd tot vicevoorzitter van het bestuur, nadat zij deze functie sinds 
november 2018 had waargenomen.  
 
In de najaarsvergadering van de Unieraad van 28 november 2019 werd voormalig topatlete Esther 
Akihary benoemd tot bestuurslid Zij zal met name het aandachtsgebied topsport voor haar rekening 
nemen. Met deze benoeming is het uniebestuur weer op volle sterkte. In dezelfde unieraadsvergadering 
werd zowel penningmeester Cees Goosen als bestuurslid Hans Slager voor een tweede termijn 
benoemd.  
 
Bestuurslid ex officio Sylvia Barlag nam in april 2019 na drie perioden van vier jaar afscheid als lid van 
de council van European Athletics en werd voor bewezen diensten onderscheiden tot erelid van 
European Athletics. In september 2019 vonden ook verkiezingen plaats voor de council van World 
Athletics en hier is Sylvia Barlag opnieuw voor vier jaar gekozen tot councilmember van de wereldbond 
World Athletics. 
 
Aandachtspunten bestuur 
2019 Was een jaar dat begon met een aantal zaken die behoorlijke aandacht in de media kregen. Een 
aantal geruchtmakende zedenzaken, twee los van elkaar staande arrestaties van atleten met ieder een 
grote hoeveelheid drugs in hun bezit, een dodelijke steekpartij waarbij een atleet van AV Aquilo het 
slachtoffer was én een positieve dopingtest bij een masteratlete. Naast de reguliere bestuurstaken is 
vanuit het bestuur, bijgestaan door mediadeskundige Paul Kok en bijzonder hoogleraar Sport en Recht 
Marjan Olfers aandacht besteed aan de wijze waarop bestuurlijk omgegaan wordt met de verschillende 
incidenten die zich in 2019 hebben voorgedaan. Door middel van het bespreken van diverse casuïstiek 
is een meer gebalanceerde en gezamenlijke visie op incidenten ontstaan.  
 
Ook in 2019 is de afstemming tussen bestuur en bondsbureau vorm gegeven door verschillende 
gesprekken tussen bestuursdelgaties en delegaties van medewerkers.  
 
Nevenfuncties UB-leden  
Bestuursleden van de Atletiekunie leveren jaarlijks een overzicht aan van de al dan niet bezoldigde 
nevenfuncties die zij naast het bestuurslidmaatschap bekleden. Deze overzichten worden gescreend 
op conflicterende belangen, zowel met de Atletiekunie als op organisaties onderling. In 2019 zijn daarbij 
geen conflicten gesignaleerd.  
 
Unieraad  
 
Eind 2018 is vanuit de Unieraad de behoefte uitgesproken om de werkwijze van en de onderlinge 
verhoudingen binnen de Unieraad te evalueren. Deze evaluatie is in 2019 met behulp van externe 
begeleiding in enkele sessies uitgevoerd en leverde meer inzicht en begrip op in ambities en 
beweegredenen. Besloten werd dat het functioneren van de Unieraad gebaat is bij meer oriënterende 
en informatieve bijeenkomsten. In september 2019 is hiermee een start gemaakt door middel van een 
geslaagde themabijeenkomst inzake de voortgang van hardlopen.nl.  
 
Met de benoeming van de heer Frans van der Wel (namens kieskring 3) is de laatste vacature binnen 
de Unieraad per mei 2019 ingevuld. Tegelijkertijd ontstond er een nieuwe vacature door de benoeming 
van unieraadslid Rob Janssen tot bestuurslid. De functie van Rob in de Auditcommissie van de Unieraad 
is overgenomen door unieraadslid Rein Amels.  
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Bedrijfsvoering  
 
Nadat in 2018 de organisatie deels nog ingeregeld moest worden als gevolg van de reorganisatie, kon 
in 2019 volop aandacht worden besteed aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering en werden nieuwe 
initiatieven ontwikkeld om tot betere resultaten te komen. De administratieve processen zijn onder de 
loep genomen en geoptimaliseerd. Dit resulteerde in een nieuw boekhoudpakket, een nieuw 
salarisadministratiekantoor, nieuwe salaris-administratiesoftware en natuurlijk VOLTA; het nieuwe 
CRM/ICT pakket. Al met al impactvolle veranderingen die tot transparantie en efficiëntie moeten leiden. 
In 2020 wordt naar aanleiding van deze aanpassingen, de rapportagestructuur verder geoptimaliseerd.  
 
Over 2019 is een positief resultaat gerealiseerd van €143.653 (begroot was €70.000). Hoewel 2019 zich 
kenmerkt door minder inkomsten uit contributie laat de afdeling breedtesport goede resultaten zien op 
activiteiten als bedrijfssport, Yakult Start to Run en de looptrainersdag. Daarnaast zijn er 
kostenbesparingen op personeelslasten, mede door de langdurige vacature voor manager 
breedtesport, die op 1 december 2019 is vervuld. Ook bij bedrijfsvoering zien we een kostenbesparing, 
vooral veroorzaakt door lagere ICT-kosten. Doordat we veel werkzaamheden in aanloop naar de 
overgang met het bondsbureau hebben opgepakt hebben we kosten bespaard ten opzichte van 
begroot. De investering in het CRM/ICT systeem VOLTA wordt geactiveerd en in de komende vijf jaar 
afgeschreven.  
 
In november 2019 heeft de Unieraad de begroting voor 2020, met een resultaat van € 0 vastgesteld. In 
deze begroting is de ambitie uitgesproken om de activiteiten van de Atletiekunie te versterken en alle 
beschikbare middelen in te zetten om onze doelstellingen zoals beschreven in het jaarplan 2020 te 
realiseren.  
 
Het eigen vermogen van de Atletiekunie bestaat uit een continuïteitsreserve en een algemene reserve. 
De continuïteitsreserve wordt niet aangewend voor activiteiten en bedraagt zes maanden salarislasten 
van het personeel op het bondsbureau en vier maanden salarislasten van de bondscoaches. 
Behoudens toe- of afname als gevolg van het jaarresultaat en de mutatie in de continuïteitsreserve 
wordt uitsluitend een beroep gedaan op de algemene reserve ten behoeve van bijzondere of eenmalige 
activiteiten: op basis van een door het bestuur goedgekeurd projectplan met bijbehorende begroting. 
 
Het positieve resultaat over 2019 zorgt voor een aanvulling van de algemene reserve binnen het eigen 
vermogen. Het bestuur zal zich het komende jaar oriënteren en met een voorstel komen over een juiste 
bestemming voor de algemene reserve die binnen de doelstellingen van de Atletiekunie valt.   
 
Begroting 2020 
 
De begroting voor 2020 is door het bestuur goedgekeurd en in de najaarsvergadering van de 
Unieraad vastgesteld:   
 
Begroting Atletiekunie 2020 
 

Contributies en wedstrijdlicenties  € 2.929.000 

Bijdragen  € 2.519.200 

Overige inkomsten  € 1.402.350 

Sponsorbijdragen  € 1.040.000 

Interest  € 0 

Overige baten  € 60.000 

Som der Baten  € 7.950.550 

  

Personeelskosten  € 3.131.100 

Afschrijvingslasten € 100.000 

Overige bedrijfskosten  € 4.719.450 

Som der lasten  € 7.950.550 

  

Resultaat € 0 
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Begroting 2020 per activiteit  
 

Contributies Opbrengsten € 2.929.000 

   

Topsport  Opbrengsten  € 2.704.000 

 Kosten  € 3.254.000 

 Resultaat Topsport € -550.000 

   

Wedstrijdsport  Opbrengsten  € 427.250 

 Kosten  € 1.107.600 

 Resultaat Wedstrijdsport  € -680.350 

   

Breedtesport  Opbrengsten  € 1.057.600 

 Kosten  € 1.494.850 

 Resultaat Breedtesport  € -437.250 

   

Marketing en Communicatie  Opbrengsten  € 200.000 

 Kosten  € 594.400 

 Resultaat Marketing en Communicatie   € -394.400 

   

Huisvesting en Organisatie Opbrengsten  € 632.700 

 Kosten  € 1.499.700 

 Resultaat Huisvesting en Organisatie € -867.000 

   

TOTAAL  Resultaat  € 0 

 
 
Governance 
 
In 2019 hebben de Statuten een noodzakelijke aanpassing ondergaan die toeziet op een nadrukkelijke 
binding van atleten aan regelgeving en besluiten van de Dopingautoriteit. Deze aanpassing was 
noodzakelijk, aangezien de Dopingautoriteit met ingang van 2019 een zelfstandig bestuursorgaan is 
geworden. Ook het Algemeen Reglement onderging een kleine wijziging als gevolg van de vaststelling 
van het Treasurystatuut en de Klokkenluidersregeling. Met deze laatste twee regelingen voorziet de 
Atletiekunie nu in alle gewenste governanceregelingen. In 2018 was nog gecontroleerd of de 
Atletiekunie in overeenstemming is met de aanbevelingen van de Code Goed Sportbestuur. De Code 
Goed Sportbestuur wordt in 2020 geheel hernieuwd en aangescherpt.  
 
In 2019 heeft de Atletiekunie deelgenomen aan een pilot, aangeboden door Risk en Sport, waarin een 
organisatie brede risicoanalyse van de Atletiekunie is uitgevoerd. Hierbij zijn zowel bestuur, 
management als diverse medewerkers geraadpleegd om tot een volwaardige analyse te komen. Het 
onderzoeksrapport gaf aan dat de Atletiekunie in voldoende mate in control is, waarbij enkele risico’s in 
de komende tijd meer dan gemiddelde aandacht verdienen.   
 

Bondsbureau  
 
Personeelsformatie 

Als gevolg van het vertrek van enkele collega’s en de tijdelijke detachering van twee medewerkers bij 
NOC*NSF hebben zich in 2019 enkele personeelsmutaties voorgedaan. De totale gemiddelde 
personeelsformatie nam in omvang met 2,5 fte toe en bedroeg eind 2019 37,9 fte. De verhouding vast 
en tijdelijk dienstverband bedroeg eind 2019 50%-50%.   
 
Met het oog op een versnelling en verbreding van de ontwikkeling van Hardlopen.nl werd vanuit de 
bestaande personeelsformatie een team van drie medewerkers geformeerd, de sprinters  (gezamenlijke 
inzet 1 fte), die als aanjagers en initiators fungeren van het online hardloopplatform. Hierbij is gekozen 
voor drie medewerekrs vanuit drie afdelingen om zo een breed draagvlak binnen de organisatie te 
creëren.  
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Implementatie AVG 
Nadat in 2018 alle procedures en protocollen inzake de AVG waren opgesteld en ingevuld, is in 2019 
vooral aandacht besteed aan het onder de aandacht houden van de privacywetgeving en het 
voortdurend actualiseren van processen. Vragen vanuit verenigingen en voorbeelden die binnen 
werkverband opspelen hebben het besef versterkt en de materie praktischer hanteerbaar gemaakt.  
 
Topsport 
 
Senioren 
Bij de EK-indoor in Glasgow werden 5 medailles behaald. Nadine Visser (vorig jaar goed voor brons op 
het WK) verraste op de 60mh met een gouden plak. Dafne Schippers finishte als tweede op de 60m. 
Brons was er voor Lisanne de Witte (400m), Joris van Gool (60m) en Tony van Diepen (400m).  
 
De European Cup Winter Throwing in het Samorin (Slowakije) werd afgesloten met twee medailles, 
beide voor Jorinde van Klinken (categorie onder 23), die goud behaalde bij het kogelstoten en brons bij  
discuswerpen. 
 
Aan de Wereldkampioenschappen in Doha (Qatar) werd door 33 atleten deelgenomen. De koningin van 
het toernooi werd Sifan Hassan die zowel op de 1500m als op de 10.000m de titel van wereldkampioen 
opeiste; een ongelofelijke prestatie op een ongekende combinatie. Een opvallende finaleplaats en 
prachtige eindklassering was er voor Susan Krumins, die achter Sifan 7e werd op de 10.000m. Dat mag 
ook gezegd worden van Nadine Visser die een zesde plek veroverde op de 100mh. De meerkampers 
waren op dreef en scoorden een zesde eindklassering voor Nadine Broersen en zevende plaats voor 
debutante Emma Oosterwegel. Bij de mannen behaalde ook Pieter Braun een zevende eindklassering. 
Bij de estafettes behaalde de dames een zevende plaats op de 4 x 400. Het estafetteteam van de 
mannen (4 x 100m) werd in de finale gediskwalificeerd. Evaluerend spreken we van een succesvol WK, 
daar er vele PB’s, SB’s en NR’s zijn behaald met de opmaat naar een volgend toernooi.  
 
Na de succesvolle edite van het EK Cross in 2018 in Tilburg werd in 2019 in Lissabon opnieuw succes 
behaald. Het vrouwenteam van Nederland (onder 23) behaalde een gouden plak met binnen het team 
ook individueel zilver succes voor Jasmijn Lau.   
 
Junioren en neosenioren 
Tijdens de Europese kampioenschappen voor junioren onder 23 in het Zweedse Gävle werden drie 
medailles behaald. Zilver voor Nick Smidt (400mH), brons voor Joris van Gool (100m) en Jasmijn Lau 
(10.000m).  
 
Ook de Europese kampioenschappen onder 20 jaar vonden in Zweden plaats (Boras), en leverden een 
prachtig resultaat van 10 medailles op, waarvan 4 x goud, 5 x zilver en 1 x brons. Goud werd behaald 
door Femke Bol (400mH), Jorinde van Klinken (kogelstoten), Alida van Daalen (discuswerpen) en bij de 
mannen door Onyema Adigida (200m).  Zilveren medailles waren er voor het vrouwen-estafetteteam 
(4x100m) en voor N’ketia Seedo (100m). Bij de mannen behaalden Robin van Driel (1500m), Mark 
Heiden (110mH) en Leon Mak (meerkamp) zilver. Het mannen-estafetteteam (4x100m) behaalde brons.   
 
Para-athletics Team 
Voor de para-atleten was het IPC Wereldkampioenschap in Dubai (VAE) dit jaar het belangrijkste 
toernooi. 9 vrouwen en 5 mannen behaalden in totaal 8 medailles (2x goud, 4x zilver en 2x brons). Het 
goud ging naar Ronald Hertog (200m) en Ranki Oberoi (verspringen). Kimberly Alkemade en Marlène 
van Gansewinkel  behaalden elk twee medailles (Kimberley zilver op 200m en brons op 100m) en 
Marlène zilver op zowel 100m als bij ver). Verder was er zilver voor Olivier Hendriks (400m) en brons 
voor Nienke Timmer (100m).  
 
Wedstrijdsport 
 
In april startte de competitie met weer meer deelnemers dan voorgaande jaren: ruim 1.500 teams deden 
in verschillende leeftijdsgroepen en in verschillende categorieën mee. Voor het 11e jaar op rij vond de 
AA Drink NK indoor plaats in Omnisport Apeldoorn; voor het 11e jaar in samenwerking met AV ’34. De 
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ASICS NK atletiek ging in 2019 voor het eerst naar de baan van Haag Atletiek in Den Haag, waar in de 
zomerhitte werd gestart met verspringen op Plein in hartje Den Haag. Met meer dan 10 zogenaamde 
‘Urban Athletics’ events, atletiekonderdelen in het stadscentrum, stond atletiek veel in de picture. Het 
totaal aantal baanwedstrijden kwam uit op om en nabij 900 afgelopen jaar. 
 
Een aanpassing in de procedure voor aanvraag van Nederlandse Records maakte dit proces 
gemakkelijker. In 2019 zijn er 245 records aangevraagd, waarvan 164  in de masterscategorieën.  
 
De International Reglementen Kommission, een toonaangevend verbond van verschillende landen, 
kwam in 2019 bij elkaar op Papendal. We waren trots deze commissie te mogen verwelkomen in 
Nederland. 
 
Breedtesport 
 
Doelgroepen binden 
Met als doel de atletieksport nog meer onder de aandacht van te brengen werd in 2019 in negen steden 
op centrale druk bezochte locaties een Urban Athletics demonstratiewedstrijd georganiseerd. Daarnaast 
heeft de Ter Specke Bokaal een Urban kogelstoot event georganiseerd en heeft het NK verspringen op 
Plein in Den Haag plaatsgevonden. Naast de fysieke aandacht van (winkelend) publiek hebben deze 
Urban Athletics Series ook veel aandacht gekregen via lokale online media. Ook via artikelen op 
SportNext en Atletiek.nl is uitgebreid aandacht aan de Series besteed. De bekendheid van atletiek onder 
nieuwe doelgroepen heeft hiermee een flinke impuls gekregen. 
 
Het schoolatletiekprogramma Ren.Spring.Gooi. werd in 2019 door 370 basisscholen gebruikt. Verdere 
optimalisering van het programma is mogelijk en zal in 2020 vorm krijgen.  
 
De beoogde samenwerking met de Wielrenunie (KNWU), Triathlonbond (NTB), Toerfietsunie (NTFU) 
en Sport & Zaken in het kader van het project bedrijfssport is in 2019 niet van de grond gekomen. Dit  
als gevolg van het staken van de activiteiten van de coördinator Sport & Zaken in dit project. 
Desondanks is bij zes bedrijven (met in totaal 15 locaties) bedrijfssport gestart. In 2020 zal dit project 
via het platform Hardlopen.nl worden gecontinueerd.  
 
Aanbieders versterken 
De ondersteuning van onze verenigingen kreeg in 2019 vorm door de Dag van de Atletiek die dit jaar 
als thema ‘Veilig en Vertrouwd Sporten’ meekreeg. Ook de Looptrainersdag trok met ruim 1.100 
deelnemers weer veel belangstelling. Het thema Veilig en Vertrouwd Sporten stond ook in de regionale 
bestuurdersoverleggen centraal. Onder leiding van externe begeleiders werd het thema via een 
presentatie en aansluitend discussies voor veel bestuurders inhoudelijk uitgediept Ook werd de 
noodzaak tot het formuleren van beleid in de vereniging benadrukt.  
 
Ledenontwikkeling 
Het ledenaantal van de Atletiekunie daalde in 2019 met 2,6% tot in totaal 131.379 leden (daling over 
2018 bedroeg 1,8%). De grootste daling deed zich voor bij de mini’s en pupillen (7,3%). In de grootste 
ledencategorie, de recreatieve verenigingslopers, betrof de daling 3,8%. Een lichtpuntje kan gevonden 
worden in de stijging van het aantal individuele leden (met name individuele lopers), waar na jaren van 
ledendaling een groei met 600 leden werd gerealiseerd (28%). 
 
Veilig & Vertrouwd Sporten  
 
Januari 2019 begon voor de atletiekwereld met de grootschalige media-aandacht voor de onthutsende 
zedenzaak rondom Jerry M., die samenviel met de geplande uitrol van het in 2018 naar aanleiding van 
het rapport van de Commissie De Vries ontwikkelde project Veilig & Vertrouwd Sporten. Met de 
zedenzaak kreeg de aandacht voor ons project onbedoeld een extra impuls, wat er uiteindelijk toe heeft 
geleid dat de bewustwording van de noodzaak van een veilig sportklimaat een versnelling kreeg. Aan 
de hand van verschillende acties (waaronder een posteractie, vloerstickeractie, structurele aandacht in 
de Nieuwsbrief, en inventarisatie van VCP’s bij verenigingen) is de bewustwording verder versterkt, met 
als consequentie dat beide vertrouwenscontactpersonen op het bondsbureau een groter aantal vragen 
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en meldingen over GOG binnen verenigingen te verwerken kregen. Daarnaast hebben tal van 
verenigingen in 2019 een of meer vertrouwenscontactpersonen benoemd.      
 
Antidopingbeleid 
In totaal werden in 2019 in het kader van het anti-dopingbeleid 175 out-of-competition controles 
uitgevoerd (2018 was 196). Daarbij werd bij 6 atleten een missed test geregistreerd (2019: 7), dat wil 
zeggen een overtreding inzake het bijhouden van hun where-abouts. Voor vier van deze atleten was 
deze hun eerste Missed Test en voor geen van de atleten had deze missed test tot dusver verdere 
consequenties. 
 
Na afloop van het NK 100km in Winschoten (september 2019)  is een positieve dopingtest afgenomen 
bij de winnares van de senioren. De zaak wordt in het voorjaar van 2020 in het tuchtcollege van het ISR 
behandeld.      
 
Verbinding met leden 
 
Nederland zat aan de buis gekluisterd toen Sifan Hassan een unieke dubbelslag pakte bij de WK in 
Doha. Het Nederlandse Team zorgde voor een uitzonderlijke situatie bij de EK indoor in Glasgow: 
binnen amper drie kwartier tijd werden vier medailles gewonnen. Het moge duidelijk zijn dat deze 
topsportsuccessen  hun effect hebben op de impact van communicatie van de Atletiekunie. Op social 
media, maar ook via de ‘traditionele’ website werden meer bezoekers getrokken dan het recordjaar 
2018. Ook het verder integreren van kalenders en uitslagen, competitiestand en ranglijsten zorgde voor 
veel extra bezoekers onder de atletiekvolgers. 

 
Met Hardlopen.nl groeide de positie van de Atletiekunie verder in het domein van de ‘ongebonden 
hardloper’.  De website groeide met ruim 50% en bij de emailnieuwsbrief en de sociale media waren de 
groeicijfers nog hoger. De mix van kwalitatief hoogwaardige artikelen geschreven vanuit de 
expertpositie van de Atletiekunie, de meest complete evenementenkalender, trainingsschema’s en een 
uitgebreid overzicht met alle Atletiekunie-aangesloten clubs trekt aan. Door middel van nieuwe, 
eigentijdse distributiemethoden zijn er in 2019 diverse projecten uitgevoerd waarbij deze bouwstenen 
in zeer relevante brokken op hardlopers zijn gericht. Voorbeelden zijn het 
eventvoorbereidingsprogramma ‘We Run 10k’ of voor beginnende lopers het goedevoornemens-project 
‘We Run 2019’. Met de organisatie van de eerste Nederlandse editie van Global Running Day pakten 
we onze verantwoordelijkheid als autoriteit in de hardloopsport. 
 
Internationaal  
 
De Atletiekunie hecht veel waarde aan haar internationale positionering. Dit proberen we vorm te geven 
door Nederlanders op internationale posities te krijgen en het organiseren van internationale 
toernooien/events in Nederland. De positionering in councils en commissies is belangrijk om een 
bijdrage te leveren aan de gewenste integriteit in de (inter)nationale sport en de stakeholders 
daaromheen. Met het organiseren van internationale toernooien kunnen we onze mooie sport op de 
kaart zetten. Internationale events geven nationaal media aandacht en hiermee trekken we mensen 
naar onze sport en nog belangrijker: is het een stimulator om mensen in beweging te krijgen en te 
houden. 
 
Overzicht Nederlanders in internationale bestuurlijke posities: 
 
World Athletics:     Sylvia Barlag (councilmember) 
European Masters Association:   Fenny van Osch (councilmember) 
International Association of Ultrarunners: Liesbeth Jansen (councilmember)  
 
 
Ten slotte 
 
Tijdens het Atletiekgala dat medio december plaatsvond werd met een prachtige videocompilatie 
teruggekeken op een schitterend atletiekjaar. Als logisch gevolg werd Sifan Hassan als tweevoudig 
wereldkampioene, uitgeroepen tot atlete van het jaar. Daarnaast werd Sifan op het sportgala van  
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NOS / NOC*NSF gehuldigd tot sportvrouw van het jaar. Op het Atletiekgala werd Jos Hermens vanwege 
zijn grote verdiensten voor de atletieksport in het zonnetje gezet en onderscheiden tot erelid van de 
Atletiekunie. Eerder dit jaar waren Paul van Gool (o.a. voor zijn inzet voor de Stichting Atletiekerfgoed 
en de biografie over Adriaan Paulen) en Bart Vennix (vanwege zijn jarenlange inzet voor de 
Internationale  Warandeloop en zijn rol in het LOC van de EK Cross in Tilburg in 2018) al onderscheiden 
tot Lid van Verdienste van de Atletiekunie.  
 
Al met al heel veel mooie momenten om op terug te kijken. Het bestuur van de Atletiekuinie wil 
hierbij dan ook haar dank uitspreken aan allen die hieraan hebben bijgedragen. 
 
 
Arnhem, april 2020 
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Jaarstukken 2019 
 
 

I. Jaarrekening 2019 
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I.1  BALANS PER 31 DECEMBER 2019 - KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE 

(na resultaatbestemming)        

        

   31-12-2019    31-12-2018 

        

        
VASTE ACTIVA        

        
Immateriële vaste activa  €    125.065      €    204.188    

        
Materiële vaste activa  €      52.704      €      62.442    

          

        
SOM DER VASTE ACTIVA    €    177.769      €    266.630  

        
VLOTTENDE ACTIVA        

        
Debiteuren  €    249.601      €    420.737    
Overige vorderingen   €       4.553      €       3.429    
Overlopende activa  €    248.366      €      31.832    

  €    502.521      €    455.998    

        
Liquide middelen  € 2.807.091      € 2.619.975    

        
SOM DER VLOTTENDE ACTIVA    € 3.309.611      € 3.075.973  

          

TOTAAL ACTIVA    € 3.487.380      € 3.342.603  
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   31-12-2019    31-12-2018 

        

        
EIGEN VERMOGEN        

        
Overige reserves        
Continuïteitsreserve  € 1.279.000      € 1.148.000    
Algemene reserve  € 1.048.993      € 1.036.340    

        

    € 2.327.993      € 2.184.340  

        

        

        
KORTLOPENDE SCHULDEN        

        
Crediteuren  €    374.550      €    245.337    
Belastingen  €    104.158      €    103.955    
Overige schulden  €    186.121      €    186.370    
Overlopende passiva  €    494.557      €    622.601    

        

        

    € 1.159.387      € 1.158.263  

          

TOTAAL PASSIVA    € 3.487.380      € 3.342.603  
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I.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN - KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE    

        

  2019  Begroot 2019  2018  

        

        
Contributies en 
wedstrijdlicenties  € 3.048.913    € 3.165.500    € 3.166.814    
Bijdragen   € 2.595.514    € 2.370.800    € 2.339.777    
Overige inkomsten  € 1.217.980    € 1.384.200    € 1.418.176    
Sponsorbijdragen  € 1.053.056    € 1.019.000    € 1.227.576    
Interest  €          310    €       1.000    €          500    
Overige baten   €    124.998    €      30.000    €      93.816    

        

        
Som der baten   €   8.040.770    €   7.970.500    € 8.246.659   

        

        
Personeelskosten   € 2.925.344    € 2.869.100    € 2.581.656    
Afschrijvingen op 
immateriële vaste activa  €    109.373    €    115.000    €    106.092    
Afschrijvingen op 
materiële vaste activa  €      16.012    €      20.000    €      19.068    
Overige bedrijfskosten  € 4.846.388    € 4.896.400    € 4.895.198    

        

        
Som der lasten   €   7.897.117    €   7.900.500    € 7.602.014   

        

        
Resultaat voor 
resultaatbestemming   €      143.653    €       70.000    €    644.645   

        
Resultaatbestemming:         

        
Dotatie continuïteitsreserve €      131.000     €      -8.000   
Dotatie algemene 
reserve   €       12.653      €    652.645   

   €      143.653      €    644.645   
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I.3  TOELICHTING OP DE JAARREKENING EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN  
 
 

I.3.1 ALGEMEEN  
 

ACTIVITEITEN  
De activiteiten van vereniging Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, KvK-nummer 40342383 en 
statutair gevestigd te Arnhem bestaan voornamelijk uit: het ondersteunen van verenigingen en 
loopgroepen, het reguleren van wedstrijden en het organiseren van de topsport programma’s. 
 
 

I.3.2 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING  
 
De jaarrekening 2019 is opgesteld conform Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine 
rechtspersonen, Richtlijn C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’.  
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische lasten, tenzij anders vermeld.  
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 

SCHATTINGSWIJZIGINGEN 
Bij de totstandkoming van de jaarrekening maakt de directie bepaalde schattingen. Deze schattingen 
kunnen van invloed zijn op de gerapporteerde activa en passiva, de vermelding van niet uit de balans 
blijkende activa en passiva op balansdatum en/of op de baten en lasten in de periode waarover wordt 
gerapporteerd. 
 
Schattingen zijn met name vereist met betrekking tot de ingeschatte levensduur van de (im)materiële 
vaste activa, de waardering van debiteuren en de verplichtingen die volgen uit de reeds gerealiseerde 
bijdragen cursisten, gepresenteerd onder de overlopende passiva. De werkelijke uitkomsten kunnen 
afwijken van deze schattingen. 
 

FINANCIËLE INSTRUMENTEN  
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten 
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De vereniging maakt geen gebruik van afgeleide 
financiële instrumenten (derivaten). 
 

OMREKENING VAN VREEMDE VALUTA’S  
Transacties in vreemde valuta’s gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen 
de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende 
koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. Vorderingen, schulden en 
verplichtingen in vreemde valuta’s worden indien aanwezig omgerekend tegen de koers per 
balansdatum. 
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I.3.3 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA  
 

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA  
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 
jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten.  
 

MATERIËLE VASTE ACTIVA  
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.  
 

VORDERINGEN  
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. 
 

LIQUIDE MIDDELEN  
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet vrij ter 
beschikking staan van de vereniging wordt dit toegelicht. 
 

EIGEN VERMOGEN 
 
Algemene reserve 
Behoudens toe- of afname als gevolg van het jaarresultaat en de mutatie in de continuïteitsreserve 
wordt uitsluitend een beroep gedaan op de algemene reserve ten behoeve van bijzondere of eenmalige 
activiteiten, op basis van een door het bestuur goedgekeurd projectplan met bijbehorende begroting. 
 
Continuïteitsreserve 
Ter waarborging van de continuïteit van de organisatie wordt een continuïteitsreserve gevormd ter 
hoogte van zes maanden van de salarislasten van het personeel op het bondsbureau en vier maanden 
salarislasten van de bondscoaches, behoudens incidentele lasten. Deze reserve zal niet worden 
aangewend voor activiteiten. 
 

PENSIOEN 
De pensioenregeling van de Atletiekunie classificeert als toegezegde bijdrageregeling en deze is 
ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn. De voor het personeel geldende pensioenregelingen 
worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als 
last in de staat van baten en lasten verantwoord.  
 
Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere 
opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van 
verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.  
 

KORTLOPENDE SCHULDEN  
Opgenomen schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  
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I.3.4 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT  

 

BATEN 
De baten van de Atletiekunie bestaan uit contributies, subsidies en andere inkomsten. De 
topsportbijdrage van NOC*NSF worden meerjarig toegekend en jaarlijks na verantwoording definitief 
vastgesteld. Naast sponsoring in geld is ook sprake van sponsoring in natura, de zogenaamde barters. 
Barters verlopen resultaatneutraal omdat tegenover de naturavergoeding een op een gelijk bedrag te 
waarderen tegenprestatie staat. 
 

LASTEN 
Lasten zijn uitgaven voor de in het boekjaar door de Atletiekunie uitgevoerde activiteiten. De 
afschrijvingen op de immateriële en materiële vaste activa zijn berekend door middel van 
eerdergenoemde vaste percentages van de aanschafwaarde verminderd met bijbehorende restwaarde, 
op basis van de verwachte economische levensduur. 
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I.3.5  TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019     

        
Immateriële vaste activa        

 Software  Websites  Software  Totaal 

     in uitvoering    
Stand per 31 december 2018        

Aanschafwaarde   €         362.071    €         352.739    €                    -    €         714.810  

Cumulatieve afschrijvingen   €        -329.273    €        -181.349    €                    -    €        -510.622  

Boekwaarde   €           32.798    €         171.390    ,    €         204.188  

        
Mutaties:         

Desinvesteringen   €                   -    €                   -    €                    -    €                    -  

Investeringen   €                   -    €                   -    €           30.250    €           30.250  

Afschrijving desinvestering   €                   -    €                   -    €                    -    €                    -  

Afschrijvingen   €          -25.515    €          -83.858    €                    -    €        -109.373  

Saldo   €          -25.515    €          -83.858    €           30.250    €          -79.123  

        
Stand per 31 december 2019        

Aanschafwaarde   €         362.071    €         352.739    €           30.250    €         745.060  

Cumulatieve afschrijvingen   €        -354.788    €        -265.207    €                    -    €        -619.995  

Boekwaarde  €            7.283    €           87.532    €           30.250    €         125.065  

 

Het afschrijvingspercentage voor software en websites bedraagt 20%.  
 

 

Materiële vaste activa      

  Hardware    Inventaris    Totaal  

      
Stand per 31 december 2018      

Aanschafwaarde   €           68.668    €         243.487    €         312.155  

Cumulatieve afschrijvingen   €          -52.813    €        -196.900    €        -249.713  

Boekwaarde   €           15.855    €           46.587    €           62.442  

      
Mutaties:       

Desinvesteringen   €                   -    €                   -    €                    -  

Investeringen   €            3.775    €            2.499    €             6.274  

Afschrijving desinvestering   €                   -    €                   -    €                    -  

Afschrijvingen   €           -6.630    €           -9.382    €          -16.012  

Saldo   €           -2.855    €           -6.883    €            -9.738  

      
Stand per 31 december 2019      

Aanschafwaarde   €           72.443    €         245.986    €         318.429  

Cumulatieve afschrijvingen   €          -59.443    €        -206.282    €        -265.725  

Boekwaarde   €           13.000    €           39.704    €           52.704  

      
Het afschrijvingspercentage voor inventaris bedraagt 10%, voor hardware 20%.  
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   31-12-19  31-12-18 

Vlottende activa      
Debiteuren      
Debiteuren derden    €         185.212    €         244.049  

Debiteuren verenigingen    €           78.889    €         189.121  

Totaal debiteuren    €         264.101    €         433.170  
af: voorziening voor 
dubieuze      
  debiteuren    €          -14.500    €          -12.433  

    €         249.601    €         420.737  

      
Overige vorderingen      
Voorschotten    €            4.553    €             3.429  

    €            4.553    €             3.429  

      
Overlopende activa      
Vooruitbetaalde activiteitenkosten    €         146.994    €             8.445  

Vooruitbetaalde kantoorkosten   €           78.022    €             2.462  

Belastingen     €            7.904    €                  -    

Bijdrage Johan Cruijff Foundation    €            5.000    €           13.000  

Bijdragen Athletics Champs    €                 -      €             4.360  

Interest    €                 -      €               500  

Overig    €           10.446    €             3.066  

    €         248.366    €           31.833  

      
Liquide middelen      
ING bonusspaarrekening    €      2.726.837    €      2.500.521  

Banken rekeningen courant    €           79.953    €         117.780  

Kassen    €               300    €             1.674  

    €      2.807.091    €      2.619.975  

 
De liquide middelen zijn vrij toegankelijk op een bedrag van € 75.368 na. Dit bedrag is bestemd voor 
het project TOP opleiders in de sport en wordt ook verantwoord onder de overlopende passiva.  
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   31-12-19  31-12-18 

Overige reserves      
Continuïteitsreserve      
Saldo vorig boekjaar    €      1.148.000    €      1.156.000  

Resultaatbestemming    €         131.000    €            -8.000  

Saldo ultimo boekjaar    €      1.279.000    €      1.148.000  

      
Algemene reserve      
Saldo vorig boekjaar    €      1.036.340    €         383.695  

Resultaatbestemming    €           12.653    €         652.645  

Saldo ultimo boekjaar    €      1.048.993    €      1.036.340  

      
Kortlopende schulden      
Overige schulden      
Vakantiegelden en vakantiedagen   €         133.691    €         115.200  

Accountantskosten    €           20.000    €             7.970  

Nog te betalen materialen topatletiek   €            4.426    €           36.726  

Rekening-courant stichting Atletiekerfgoed    €            3.422    €             8.966  

PGGM    €            1.005    €             1.023  

Overige schulden    €           23.577    €           16.485  

    €         186.121    €         186.370  

      
Overlopende passiva      
Reallocatie Topsport cat. 
3.1    €         125.000    €         250.000  

Reallocatie Bedrijfssport cat. 4.1   €           50.000    €                  -    

'Legacy' EK Atletiek 2016 Amsterdam   €           83.979    €           83.979  

TOP opleiders in de sport     €           75.368    €                  -    

Bijdragen cursisten     €           74.000    €         133.447  
Opbrengst licentiesysteem voor 2016 e.v. 
jaren   €           42.978    €           41.532  

Vooruitgefactureerd    €           30.000    €           35.000  

Vooruitontvangen subsidies    €            4.000    €           58.435  

Overig    €            9.233    €           20.209  

    €         494.557    €         622.601  

Belastingen      
Loonheffingen    €         104.158    €           82.551  

BTW    €                 -      €           21.404  

    €         104.158    €         103.955  

 
 

De financiering systematiek van NOC*NSF is een vierjaren-financiering waarin de subsidie jaarlijks 
een gelijk bedrag is maar waarbij de uitgaven per jaar kunnen verschillen door een variërend aantal 
internationale toernooien en stages. Om die variatie op te vangen is het voor bonden mogelijk 
gemaakt de besteding verschuiven door het aanvragen van een reallocatie. In 2019 heeft de 
Atletiekunie een reallocatie aangevraagd van € 125.000 (categorie 3.1).  
 
De reallocatie inzake bedrijfssport (categorie 4.1) betreft een ontvangen bijdrage voor bedrijfssport. 
Door het wegvallen van Sport & zaken als partner is er tijd verloren gegaan om het doel te bereiken in 
2019. Derhalve is een reallocatie aangevraagd om de bijdrage mee te nemen naar 2020. 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen  
Er zijn vijf lease-overeenkomsten voor personenauto’s afgesloten, met een jaarcontractwaarde € 39.959 
excl. BTW. De gemiddelde looptijd is nog 0,88 jaar.  
Voor het bondsbureau is een huurovereenkomst afgesloten met een resterende looptijd van 2 jaar 
(huurwaarde € 117.541 per jaar, bijkomende leveringen diensten € 73.491 per jaar).  
In 2019 is er een overeenkomst afgesloten inzake het ICT/CRM systeem van € 96.800 (resterend  
€ 66.550). Hierbij is een serviceovereenkomst afgesloten met een looptijd van 5 jaar (€ 40.000 per jaar).   
 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Het uitbreken van het Coronavirus en de preventieve maatregelen door de overheid zorgen voor grote 
economische onzekerheid op tenminste de korte termijn en waarschijnlijk ook de langere termijn. Voor 
de belangrijkste risico’s en maatregelen wordt verwezen naar de Corona-paragraaf in het 
bestuursverslag. De ontwikkelingen zijn op dit moment onzeker en onderhevig aan veranderingen. 
Aangezien deze situatie niet kon worden voorzien is de eventuele impact hiervan op de onderneming 
niet verwerkt in de cijfers van de jaarrekening per 31 december 2019. Gegeven de hoge mate van 
onzekerheid van de gevolgen van de Corona-crisis is het ook niet mogelijk een redelijke inschatting te 
geven van de financiële impact hiervan op de Atletiekunie. De liquiditeitspositie van de Atletiekunie is 
met € 2,8 miljoen ruim en wij voorzien dan ook geen liquiditeits- en/of continuiteitsproblemen voor de 
korte en/of lange termijn. 
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I.3.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019   

       
 

  2019    2018  

       
 

Contributies en wedstrijdlicenties       
 

Basiscontributie    €  2.100.638      €  2.156.761   

Wedstrijdlicenties   €     742.562      €     752.956   

Overige lidmaatschappen    €     205.712      €     257.097   

   €  3.048.913      €  3.166.814  
 

 
De baten uit contributies en wedstrijdlicenties zijn lager dan voorgaand jaar en dan begroot (daling 
3,7%), voornamelijk veroorzaakt door een daling in ledenaantallen.  
 

 

  2019    2018 

       
Bijdragen       
1.1 Basisfinanciering Sportbonden   €     531.885      €     535.794  

3.1a Maatwerkfinanciering topsport   €  1.899.551      €  1.839.000  

3.1g Eenmalige investeringen topsport   €       30.000      €       31.216  

3.2c Vervoersvoorziening TeamNL sporters  €        9.078      €        3.767  

4.1 Samen sterk voor bedrijfssport    €       50.000      
Nog te besteden 2017 topsport actiebudget  €               -      €       65.000  

9. Reallocaties topsport 2019   €     250.000      €    -250.000  

    Reallocaties topsport 2020   €    -125.000      €               -  

    Reallocaties Samen sterk voor bedrijfssport   €      -50.000      €               -  

       
VWS bijdrage EK Cross 2018   €               -      €     115.000  

   € 2.595.514      € 2.339.777  

 
De bijdragen vanuit NOC*NSF zijn hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een 
incidentele bijdrage voor topsport. Daarnaast zijn er twee reallocaties aangevraagd voor topsport en 
‘Samen sterk’  voor bedrijfssport.  
 

  2019    2018 

       
Overige inkomsten       
Deelnemersbijdragen en inschrijfgelden   €     366.979      €     460.283  

Inschrijfgelden competitie    €     161.806      €     163.256  

Accommodatiekeuringen- en adviezen   €     144.595      €     165.787  

Bijdragen en giften    €     113.196      €     161.138  

Verhuur atletenkamers   €       88.502      €       95.565  

TV- en muziekrechten   €       73.827      €       72.280  

Bedrijfssport    €       59.043      €       57.551  

Detachering   €       41.250      €     110.000  

Overige   €     168.782      €     132.316  

   €  1.217.980      €  1.418.176  

 
De overige inkomsten zijn lager dan begroot. Dit komt voornamelijk door te hoog begrote opbrengsten 
voor accomodatiezaken en deelnemersbijdragen/inschrijfgelden. In 2018 hadden we daarnaast een 
aantal niet begrote bijdragen ontvangen.  
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  2019    2018 

       
Sponsorbijdragen       
Contant   €     874.975      €     951.154  

In natura   €     178.080      €     276.422  

   €  1.053.056      €  1.227.576  

 
In de sponsorbijdragen zijn de bijdragen in natura opgenomen. Deze worden evenredig verantwoord in 
de kosten (inkoop kleding/materialen).  
 
 

 

  2019    2018 

       
Overige baten       
Project TOP opleiders in de sport    €       40.632      €               -  

Baten voorgaande jaren   €       33.435      €       34.659  

Overige   €       50.931      €       59.157  

   €     124.998      €       93.816  

 
 
De Atletiekunie stelt de projectleider beschikbaar voor het project ‘TOP opleiders in de sport’. Het 
gedeelte aan personeelslasten wordt derhalve verantwoord in de staat van baten en lasten en 
vergoed door middel van een bijdrage onder de overige baten.   
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  2019    2018 

       
Personeelskosten        
Salarissen   €  2.367.833      €  2.084.226  

Sociale lasten   €     348.340      €     316.757  

Pensioenlasten   €     209.171      €     180.673  

   €  2.925.344      €  2.581.656  

       
Het gemiddeld aantal werknemers in 2019 bedroeg 37,9 fte's (2018 35,4 fte's).   
   

 

De personeelslasten zijn iets hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er meer 
personeel in dienst is getreden bij topsport dan begroot in aanloop naar de Olympische Spelen.  
 

 

  2019    2018 

       
Overige bedrijfskosten       
Reis- en verblijfkosten   €  1.474.638      €  1.122.789  

Honoraria   €     996.004      €     825.852  

Kantoorkosten   €     731.636      €     752.412  

Huur accommodaties & wedstrijdapparatuur  €     492.816      €     508.363  

Inkoop materialen/kleding   €     328.526      €     561.541  

Bijdragen aan organisaties   €     180.599      €     485.457  

Lidmaatschappen   €       82.306      €       85.419  

Project TOP opleiders in de sport    €       40.632     - 

Overig   €     519.231      €     553.366  

   €  4.846.388      €  4.895.198  

 

 
De reis- en verblijfkosten en honoraria liggen in lijn met de begroting. De kantoorkosten zijn lager door 
algehele kostenbesparing op de kantoororganisatie en ICT in aanloop naar de overgang naar Volta. 
De bijdragen aan organisaties is lager ten opzichte van vorig jaar door de verantwoording van de 
bijdrage aan de stichting EK Cross Tilburg ’18. De hier tegenoverstaande inkomsten van VWS zijn in 
2018 verantwoord onder de bijdragen.   
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I.3.7   ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING  
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Jaarverslag 2019 - 32 - 

III OVERIGE GEGEVENS   
 
 
 
Controleverklaring  
 
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina. 
 
 
Voorstel bestemming exploitatieresultaat  
 
De directie van de Atletiekunie stelt voor om het positieve exploitatieresultaat 2019 ad € 143.653 voor 
€ 131.000 ten gunste te brengen van de continuiteitsreserve en voor € 12.653 ten gunste te brengen 
van de overige reserves.  
 
Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2019 van de Atletiekunie, aangezien de 
jaarrekening na resultaaatsbestemming is opgesteld.  
 
 
 


