
Unieraadsvergadering dd 26 november 2020 
Agendapunt 5.1: Wijziging Statuten en Algemeen Reglement 
 
Voorstel aanpassingen Statuten Atletiekunie (zoals vastgesteld dd 28 nov 2019) 
 
 

 Artikel  Opmerking / Huidige tekst Voorstel nieuwe tekst Toelichting 

1 Artikel 12, 
lid 1 

De organen van de Atletiekunie als bedoeld 
in artikel 6 van deze statuten hebben geen 
eigen rechtspersoonlijkheid. 

… als bedoeld in artikel 4 …      Onjuiste verwijzing 

     

2a Artikel 13  Huidig artikel 13, lid 2 wordt omgenummerd 
naar artikel 19, lid 3.  
 

Nieuw lid 2: 
a. Binnen het bestuur dient sprake te zijn van een 

evenwichtige man/vrouw-verhouding Afhankelijk van het 
aantal bestuursleden zal elk van deze genders ten minste 
met de volgende aantallen vertegenwoordigd zijn: 

 Bij 5 of 6 bestuursleden: tenminste 2 

 Bij 7 of 8 bestuursleden: tenminste 3 

 Bij 9 of meer bestuursleden: tenminste 4.  
b. Indien de onder a. genoemde genderverhouding als gevolg 

van het aftreden van bestuursleden niet meer van 
toepassing is, zal getracht worden hierin door middel van 
de invulling van de ontstane vacature te voorzien. 

 

Nastreven van een 
evenwichtige 
man/vrouw-
verhouding binnen 
het  uniebestuur 

2b Artikel 14 1a. Bestuursleden worden kandidaat 

gesteld door het bestuur of door een 

unieraadslid. 

 

1a. Bestuursleden worden, met inachtneming van het in artikel 

13, lid 2b bepaalde, kandidaat gesteld door het bestuur of 

door een unieraadslid. 

 

Bevestiging van 
aanpassing in 
artikel 13  

     

3 Artikel 19, 
lid 3 

Huidig artikel 19, lid 3 wordt omgenummerd 
naar artikel 19, lid 3a.  
 

Toevoegen nieuw lid 3b:  
In de Unieraad wordt gestreefd naar een evenwichtige 
man/vrouw-verhouding waarbij elk van de genoemde genders 
door tenminste acht leden wordt vertegenwoordigd. In de 
werving van kandidaten wordt hier nadrukkelijk aandacht aan 
besteed.   
 

Deze aanpassing 
ligt in de lijn met de 
gewenste 
evenwichtige 
man/vrouw-
verhouding in het 
bestuur.  
 



 Artikel  Huidige tekst Voorstel nieuwe tekst Toelichting 

4 artikel 19 lid 
4, 
2e zin: 

De verkiezing geschiedt minimaal twee 
weken voorafgaand aan de 
voorjaarsvergadering van de Unieraad. 
 

De verkiezing geschiedt in de maanden voorafgaand aan de 
voorjaarsvergadering van de Unieraad, waarbij de uitslag 
uiterlijk twee weken voorafgaand aan de voorjaarsvergadering 
bekend dient te zijn.    
 

De teksten in de 
Statuten en het 
Algemeen 
Reglement inzake 
de verkiezing van 
de Unieraad zijn 
niet helemaal in lijn 
met elkaar. Deze 
aanpassing lost de 
onduidelijkheid op. 

     

5 Artikel 22, 
lid 7 

7a.     Indien bij een stemming over personen 
bij de eerste stemming niemand de 
meerderheid van de uitgebrachte geldige 
stemmen heeft verkregen, wordt een 
tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook 
bij deze stemming niemand de meerderheid 
van de uitgebrachte geldige stemmen, dan 
vindt herstemming plaats over de personen, 
die het hoogste aantal stemmen hebben 
verkregen. 
7b. Heeft slechts één persoon het 
hoogste aantal stemmen verkregen, dan 
vindt herstemming plaats over hem en 
degene die het op één na hoogste aantal 
stemmen heeft verkregen. Zijn er meer 
personen die het op één na hoogste aantal 
stemmen hebben verkregen, dan vindt over 
hen eerst een tussenstemming plaats om uit 
te maken wie de kandidaat wordt voor de 
herstemming. 
7c. Zowel bij de tussenstemming als bij 
de herstemming(en) is hij gekozen, die de 
meerderheid van de uitgebrachte geldige 
stemmen heeft verkregen. Staken bij deze 
stemmingen de stemmen, dan beslist het 
lot. 

7a. Indien bij een stemming over personen niemand de 
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft 
verkregen, vindt herstemming plaats over de twee 
personen, die het hoogste en het één na hoogste aantal 
stemmen hebben verkregen. .  

7b.  Indien twee of meer personen ieder het hoogste aantal 
stemmen heeft behaald vindt over hen een herstemming 
plaats. Zijn er meer personen die het op één na hoogste 
aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen 
eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de 
kandidaat wordt voor de herstemming. 

7c. Zowel bij een tussenstemming als bij een herstemming is 
degene gekozen, die het hoogste aantal van de 
uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken 
bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot. 

 

De procedure 
inzake stemmingen 
over personen is 
onnodig 
omslachtig, zeker 
wanneer deze 
stemmingen via 
email plaatsvinden. 
Voorgesteld wordt 
om de procedure 
op de aangegeven 
wijze te 
vereenvoudigen.  
 

 



Voorstel aanpassingen Algemeen Reglement Atletiekunie (zoals vastgesteld dd 28 nov 2019) 
 
 

 Artikel  Huidige tekst Voorstel nieuwe tekst Toelichting 

1 Artikel 14, 
lid 1 

Conform artikel 10 lid 7 van de Statuten …. 
 

Conform artikel 10 lid 8 van de Statuten …   Onjuiste verwijzing 

     

2 Artikel 14, 
nieuw lid 8 

--- Nieuw lid 8: 
8. Het orgaan dat verantwoordelijk is voor de toekenning van 

een onderscheiding heeft tevens de bevoegdheid om bij - 
gebleken of toegegeven- niet-integer gedrag, deze 
onderscheiding af te nemen. Het betreffende orgaan heeft 
daarbij tevens de discretionaire bevoegdheid om in 
bijzondere gevallen ondanks niet-integer gedrag een 
onderscheiding juist niet af te nemen of juist wel toe te 
kennen. Indien van deze bevoegdheid gebruik wordt 
gemaakt zal deze beslissing altijd goed beargumenteerd 
en gecommuniceerd worden. 

 

In het Algemeen 
Reglement is wel de 
bevoegdheid tot het 
toekennen van 
onderscheidingen 
geregeld, maar niet 
expliciet de 
bevoegdheid om 
deze 
onderscheidingen 
ook weer af te 
nemen. Vanuit de 
richtlijnen rondom 
integriteit 
(NOC*NSF) is dit 
wel gewenst. 

     

 


