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Aan de unieraad van de  
Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Betreft Jaarverslag 2018 Arnhem 16 april 2019 
 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 24 mei 2018), bieden wij u hierbij het 
Jaarverslag 2018 van het uniebestuur aan, met daarin opgenomen de jaarrekening 2018 van de 
Atletiekunie voorzien van de controle-verklaring van Mazars. 
 
Hiermee legt het uniebestuur rekening en verantwoording af over het in het boekjaar 2018 gevoerde 
(financiële) beleid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur van de  
KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE, 
 
Eric van der Burg, voorzitter  
Anieke Wierenga, interim vice-voorzitter 
Cees Goosen, penningmeester 
Sylvia Barlag, ex-officio  
Hans Slager   
Carl Verheijen 
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Postbus 60100 
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 Bestuursverslag 2018   
 
 
Inleiding 
Na het bewogen jaar 2017 werd 2018 onder meer gekenmerkt door het ‘inregelen’ van de organisatie, 
waarbij de in 2017 benoemde unieraad haar draai moest vinden, de nieuwe voorzitter en nieuwe 
directeur wegwijs raakten in de organisatie en tal van nieuwe medewerkers zich hun takenpakket eigen 
maakten. Tegelijkertijd werden ook in 2018 weer tal van activiteiten opgepakt en uitgevoerd, en werden 
gedurende het gehele jaar Nederlandse atleten op internationale toernooien gehuldigd, met als prachtig 
sluitstuk de EK cross in Tilburg, in december 2018.  
 
Bestuurlijk 
In de samenstelling van het bestuur trad één verandering op. Als gevolg van het voltooien van drie 
volledige bestuurstermijnen trad bestuurslid en vice-voorzitter John Bos in november 2018 na 9 jaar 
terug. In overleg met de Unieraad is de werving voor een nieuw bestuurslid gestart.  
 
Voor de afstemming met de Unieraad heeft het bestuur, in aanvulling op de gebruikelijke 
unieraadsvergaderingen, ook gesprekken met de Audit Commissie gevoerd. Teneinde de aansluiting 
met het bondsbureau te bewaken zijn door kleinere bestuursdelegaties gesprekken gevoerd met het 
MT, de PVT en de Atletencommissie van de Atletiekunie. Belangrijke agendapunten voor het bestuur  
waren -naast zaken als beleid, jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening-, vooral de 
consequenties van het rapport van de Commissie De Vries, de invulling van de privacy-wetgeving, en 
de voorbereiding van het EK Cross in december 2018 in Tilburg.  
 
In oktober heeft het bestuur aan de hand van de vanuit NOC*NSF beschikbare online tool een 
zelfevaluatie uitgevoerd. De resultaten van de ingevulde vragenlijsten zijn begin 2019 in de 
bestuursvergadering besproken en omgezet naar enkele concrete actiepunten. 
 
Unieraad  
Bij de verkiezing van een nieuwe Unieraad in mei 2017 zijn twee vacatures ontstaan. Daarvan kon er in 
2018 één worden ingevuld. Dhr. Ruud Wierenga trad in 2018 namens kieskring 1 toe tot de Unieraad 
en werd in de unieraadsvergadering van november 2018 officieel benoemd. Nadat in 2017 de Audit 
Commissie als vast commissie van de Unieraad werd benoemd, werd begin 2018 ook de andere vaste 
unieraadscommissie, te weten de Reglementen Commissie benoemd (5 leden).  
 
Bedrijfsvoering  
In 2017 heeft er een reorganisatie binnen de Atletiekunie plaatsgevonden. Aanleiding voor deze 
reorganisatie was een nieuw geformuleerde strategie en daaruit voortvloeiende aanpassing van de 
organisatiestructuur. Daarnaast was de groei in de (loon)kosten aanleiding voor de reorganisatie. In 
2017 heeft dit geresulteerd in een positief resultaat van ca. € 3.000. In 2018 is het resultaat, mede door 
de effecten van de reorganisatie maar ook door incidentele ontvangsten € 644.645 positief.  
 
In november 2018 heeft de unieraad de begroting voor 2019, met een positief resultaat van € 70.000, 
vastgesteld. In deze begroting is de ambitie uitgesproken om de activiteiten van de Atletiekunie te 
versterken en de doelstellingen zoals beschreven in het jaarplan 2019 te realiseren.  
 
Het eigen vermogen van de Atletiekunie bestaat uit een continuïteitsreserve en een algemene reserve. 
De continuïteitsreserve bedraagt zes maanden van de salarislasten van het personeel op het 
bondsbureau en vier maanden salarislasten van de bondscoaches, en wordt niet aangewend voor 
activiteiten. 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. 
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Het positieve resultaat over 2018 zorgt voor een grote aanvulling van de algemene reserve binnen het 
eigen vermogen. Het bestuur zal zich het komend jaar oriënteren en met een voorstel komen over een 
juiste bestemming voor de algemene reserve die binnen de doelstellingen van de Atletiekunie valt.   
 
Governance 
In 2017 zijn in samenspraak met enkele unieraadsleden de wijzigingen van statuten en algemeen 
reglement van de Atletiekunie zorgvuldig voorbereid, waarna zowel statuten als algemeen reglement in 
de voorjaarsvergadering van mei 2018 zijn vastgesteld. Ook de vijf bestaande governance-regelingen 
(gedragscode bestuur; directie-statuut; topsport-statuut; anti-dopingstatuut en klachtenregeling), 
werden geactualiseerd en na advies van de Unieraad door het bestuur vastgesteld. Daarnaast werden 
tevens drie nieuwe regelingen opgesteld en vastgesteld: Privacy-statuut, Financieel statuut en Regeling 
tegen ongewenst gedrag. En tenslotte is ook de checklist voor de 13 aanbevelingen voor Goed 
Sportbestuur geactualiseerd en door het bestuur vastgesteld.  
 
Bondsbureau  
Hoewel de organisatie in 2018 in rustiger vaarwater verkeerde dan in 2017, hebben zich ook in 2018 
diverse mutaties binnen de personeelsformatie voorgedaan. Op de afdeling wedstrijdsport werd een 
nieuwe programmamanager benoemd en werden twee ontstane vacatures ingevuld. De afdeling 
topsport verwelkomde twee nieuwe  talentcoaches en een hoofdcoach, en op de afdeling Facilitair en 
Financiën werd een nieuwe controller / afdelingshoofd benoemd. Op de afdeling Marketing & 
Communicatie is een accountmanager partnerships aangesteld.  
 
Belangrijk aandachtspunt voor het gehele bondsbureau was de aangescherpte wetgeving rondom 
privacy. Met de benoeming van een Functionaris Gegevensbescherming, een privacy-team met daarin 
afgevaardigden van alle afdelingen en het opnemen van privacy als vast agendapunt voor het MT en 
tevens als vast item in de managementrapportages voor het bestuur, werd een adequate structuur 
ingericht. In de loop van 2018 zijn vanuit deze structuur alle benodigde documenten en protocollen 
opgesteld en verwerkingovereenkomsten afgesloten. Ten behoeve van onze aangesloten 
atletiekverenigingen werden ruim 200 vouchers afgegeven waarmee verenigingen in korte tijd hun club 
privacy-proof konden maken. 
 
Topsport 
 
Senioren 
2018 begon met een WK indoor in Birmingham, waar Sifan Hassan zilver op de 3000m en brons op de 
1500m behaalde. Nadine Visser verraste met een bronzen medaille op de 60m horden.  
 
De European Cup Winter Throwing in het Portugese Leiria leverde een bronzen medaille op voor Mart 
ten Berge bij het onderdeel speerwerpen.  
 
De Europese kampioenschappen in Berlijn verliepen zeer succesvol. In totaal werden 8 medailles 
veroverd. Bij de dames was Sifan Hassan goed voor goud op de 5000m. Susan Krumins veroverde een 
zwaar bevochten zilveren plak op de 10.000m. Dafne Schippers behaalde brons op de 100m en zilver 
op de 200m. Jamile Samuel behaalde in diezelfde finale van de 200m het brons. Op de 4 x 100 estafette 
behaalde het damesteam met Schippers, Samuel, Marije van van Hunesteijn en Naomi Sedney het 
brons. Lisanne de Witte pakte brons op de 400m.     
De mannen waren minder succesvol, maar het Nederlands team met Churandy Martina, Hensley 
Paulina, Christopher Garia en Taymir Burnel behaalde wel een derde plaats in de estafette 4 x 100m.  
 
De EK Cross in Tilburg leverde naast complimenten voor de organisatie en prachtige camerabeelden 
ook een gouden medaille op voor het vrouwenteam: dankzij hoge individuele klasseringen voor Susan 
Krumins (4e), Jip Vastenburg (5e), Maureen Koster (11e) en Julia van Velthoven (21e). 
  
Junioren en neosenioren 
De Europese kampioenschappen voor junioren onder 18 vonden plaats in het Hongaarse Gyor. Bij de 
vrouwen kwam Zoë Sedney tot een 2e plaats op de 100m horden. Alida van Daalen pakte op twee 
onderdelen een medaille: zilver bij het discuswerpen en brons bij het kogelstoten. Bij de mannen was  
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er goud voor Raphaël Bouju op de 100m. Sven Jansons en Ryan Oosting behaalden beide een bronzen 
medaille, Sven op de tienkamp en Ryan op de 3000m. Bij de wereldkampioenschappen voor junioren 
in het Finse Tampere wist Jorinde van Klinken een bronzen medaille te behalen bij het kogelstoten. 
Alida van Daalen was ook bij de Youth Olympic Games in Buenos Aires (Argentinië) met een derde 
plaats succesvol bij het discuswerpen.      
 
Net als bij de senioren was ook het dames-juniorenteam van Nederland (onder 20) succesvol bij de EK 
Cross in Tilburg, en veroverde zilver.  
 
Para-athletics Team 
Voor de para-atleten stonden de Europese kampioenschappen in Berlijn centraal. De afvaardiging 
bestond uit 18 atleten die in totaal 25 medailles behaalden: een zeldzaam succes! Marlène van 
Gansewinkel was met twee keer goud (100m en 200m) en zilver bij het verspringen het meest 
succesvol. Maar ook Margriet van den Broek (goud op 800m, zilver op 400m én 5000m en brons op 
1500m) en Kenny van Weeghel (zilver op 100m, 200m en 400m en brons op 800m) waren elk met vier 
medailles een klasse apart. Stefan Rusch veroverde goud op de 100m.   
 
Wedstrijdsport 
De Nederlandse indoor kampioenschappen werden voor de 10e keer in het Omnisportcentrum in 
Apeldoorn georganiseerd. Tijdens dit NK werd voor het eerst gewerkt met een videoscheidsrechter, een 
vernieuwing die direct zijn toegevoegde waarde kon bewijzen. De Nederlandse kampioenschappen  
atletiek vonden wederom plaats in Utrecht, dit keer voorafgegaan door het polsstokhoogspringen onder 
de Domtoren, wat unieke plaatjes opleverde en tot mooie exposure en media-aandacht leidde.  
 
Hoewel het aantal leden met een wedstrijdlicentie in 2018 een kleine daling vertoonde steeg het aantal 
deelnemers aan de competitie. Het is een belangrijke en succesvol onderdeel van wedstrijdsport, met 
ruim 110 wedstrijden per jaar. Ook de vanuit het bondsbureau gecoördineerde competitie Athletics 
Champs vertoonde een stijging in het aantal deelnemende teams. 
 
Specifiek voor wedstrijdorganisatoren is er op de website van de Atletiekunie een kenniscentrum 
ontwikkeld. Voor zowel organisatoren van wedstrijden op de baan als op de weg is de meeste 
belangrijke en praktische informatie te vinden. Op de Looptrainersdag werd opnieuw een specifieke 
workshop voor wedstrijdorganisatoren georganiseerd.  
 
Breedtesport 
 
Doelgroepen binden 
Het programma Ren.Spring.Gooi, in 2016 ontwikkeld in samenwerking met Campina, was ook in 2018 
succesvol: 175 nieuwe basisscholen zijn in 2018 met dit jeugdatletiekoregramma gestart. Het totaal aan 
actieve scholen komt daarmee op 395 scholen, die al circa 61.000 kinderen op de basisschool kennis 
hebben laten maken met de atletieksport. De landelijke dekking van Athletics Champs werd verder 
vergroot doordat 2 nieuwe regio’s met 19 clubs het programma hebben omarmd.  
 
In 2018 maakten 31 clubs gebruik van de NOC*NSF-subsidie om daarmee een aanbod te creëren voor 
mensen met een beperking. Dit budget biedt clubs de mogelijkheid om nieuwe of extra activiteiten voor 
deze doelgroep te organiseren. In samenwerking met de Johan Cruijff Foundation en ambassadeurs 
Nadine Broersen en Eelco Sintnicolaas is op twee locaties een “Schoolplein 14” gerealiseerd. Dat is 
een multifunctioneel ingericht schoolplein, in dit geval specifiek met een extra atletiekcoating. De 
schoolpleinen zijn gerealiseerd op de oude basisscholen van de twee ambassadeurs, die 
crowdfundingsacties hebben ondersteund.   
 
Aan het loopprogramma voor beginnende lopers Yakult Start to Run hebben afgelopen jaar 3090  
mensen deelgenomen, iets minder dan in 2017. Het aantal locaties waar een YSTR-programma wordt 
aangeboden is wel toegenomen, van 261 naar 281. 
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Aanbieders versterken 
Opnieuw hebben veel bestuurders deelgenomen aan één van de bijeenkomsten die voor hen zijn 
georganiseerd. Er waren 87 bestuurders aanwezig bij de Dag van de Atletiek, 125 bestuurders bij de 
Regionale Bestuurders Bijeenkomsten in het voorjaar en 78 bestuurders bij de Kieskring Overleggen in 
het najaar.  
 
In 2018 zijn er 5 BBAT opleidingen en 7 BBLT opleidingen georganiseerd wat zorgt voor een impuls 
voor de trainerscorpsen van clubs. Verder zijn er 654 juryleden opgeleid en hebben 369 juryleden  een 
jury-bijscholing gevolgd.  
 
Ook de kaderdagen zijn goed bezocht. Tijdens de Dag van de Atletiek waren er 582 inschrijvingen vanuit 
150 clubs. De Looptrainersdag was net als de voorgaande jaren met 1120 deelnemers vanuit 307 clubs 
weer helemaal uitverkocht! De LTD werd qua tevredenheid beoordeeld met een 8,0.  
 
53% van de 180 atletiekaccommodaties in Nederland zijn volledig goedgekeurd. Wat opvalt is dat  van 
de niet volledig goedgekeurde accommodaties vaak slechts één van de in totaal 20 voorzieningen niet 
voldoet aan de inspectienormen. In het project “More indoor’’, het streven naar meer indoor 
trainingsbanen is in 3 gemeenten een haalbaarheidsonderzoek gestart, terwijl in Assendelft en Bergen 
op Zoom een indoor trainingsaccommodatie is gerealiseerd.  
 
Ledenontwikkeling 
Nadat in 2017 het ledenaantal van de Atletiekunie met 0,4% was gedaald, kende 2018 een teruggang 
van 1,8%. Waar de teruggang in leden in 2017 nog werd veroorzaakt door de daling van het aantal 
individuele lopers, nam in 2018 voor het eerst ook het aantal verenigingsleden af (met 1,2%). Bij de 
A/B-junioren werd nog wel een ledengroei waargenomen, voorals als naijl-effect van de toename onder 
pupillen en CD-junioren van enkele jaren geleden.   
 
Veilig & Vertrouwd Sporten  
Een belangrijk aandachtspunt in 2018 betrof de opvolging van het rapport van de Commissie de Vries. 
Uit het bewuste rapport bleek dat op basis van het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag 
ook de situatie in de atletiek verbetering behoefde. Om die reden is gestart met het project Veilig & 
Vertrouwd Sporten.  
 
De vertrouwenscontactpersoon van de Atletiekunie heeft in het afgelopen jaar 18 dossiers aangemaakt, 
variërend van adviesaanvragen, het voorleggen van problemen, het indienen van klachten tot en met 
meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is in twee gevallen het ISR betrokken 
geweest en in twee gevallen de zedenpolitie. Een zeer ernstige zaak die gemeld werd in 2017 is in 2018 
na uitgebreid onderzoek door het ISR afgerond.    
 
In 2018 ontvingen 7 atleten een bericht van een overtreding inzake het bijhouden van hun whereabouts. 
Voor 5 atleten betrof dat een missed test (niet aanwezig op het juiste adres op het opgegeven tijdstip),   
voor twee atleten betrof dat een onjuiste of niet-tijdige invulling van hun whereabouts in het online 
registratiesysteem. Zolang deze overtredingen niet binnen 12 maanden worden opgevolgd door een 
nieuwe overtreding hebben zij geen consequenties. In 2017 werden 10 wherabouts-overtredingen 
geregistreerd.     
 
Verbinding met leden 
In 2018 hadden we maar liefst drie internationale toernooien met grote mediaaandacht: omdat de EK 
Cross in Tilburg plaatsvond kon ook dit -normaliter bescheiden evenement- rekenen op grote aandacht 
in de Nederlandse pers inclusief live-uitzending van NOS op zondagmiddag. De EK in Berlijn in 
augustus was onderdeel van de “European Champioships Glasgow-Berlin” waardoor de NOS alle 
sporten als een mini-Olympische Spelen aan elkaar verbond. De cijfers waren niet per se anders dan 
andere jaren, sport in de zomer is sowieso garantie voor hoge kijkcijfers, de waardering van de 
bundeling van evenementen was hoog. Met het maatschappelijke privacydebat en de rol van Facebook 
merken we verschuivingen in de interacties op sociale media: hoewel Facebook nog wel een klein beetje 
stijging weergeeft in ons bereik, halen we de grootste stijging van publiek uit Instagram.  
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Op Hardlopen.nl is in 2018 ook veel groei gezien: het platform groeide in bezoekcijfers met meer dan 
70%. Met de meest complete evenementenkalender en kwalitatief hoogwaardige artikelen die passen 
bij onze autoriteitspositie claimen we een plek in de digitale loopmarkt. Het platform wordt veelvuldig 
gevonden door zoekende surfers via Google en Sociale Media en vervult daarin een kennismaking van 
vele beginnende lopers met de Atletiekunie. In 2018 hebben we veel energie gestoken in het bouwen, 
positioneren en promoten van de zogenaamde ‘clubvinder’ om de bezoekers van Hardlopen.nl snel in 
staat te stellen de leukste manier van lopen bij hen in de buurt te vinden. De leukste manier van lopen? 
Samen lopen bij de club! 
 
Internationaal  
In 2018 werd voor de tweede keer een bid uitgebracht voor de organisatie van het EK indoor, ditmaal 
voor 2021, en ook dit maal te organiseren in Apeldoorn. Hoewel het bid in kwaliteit sterk was 
toegenomen ging de toewijzing ook nu aan de Atletiekunie voorbij, ten gunste van het Poolse Torun.  
 
Al eerder was door de council van European Athletics de organisatie van het EK-coss voor 2018 
toegewezen aan Tilburg. Op 9 december werden de toeschouwers in het Safaripark de Beekse Bergen 
getracteerd op zowel bij de mannen als bij de vrouwen spannende wedstrijden, met naast individuele 
prestaties een prachtig resultaat voor het Nederlandse damesteam, dat gouden medailles kreeg 
omgehangen. Het prachtige parkoers en de schitterende opnamen van de wedstijden leverde zowel 
van de toeschouwerrs, deelnemers als vanuit European Athletics veel complimenten voor het 
organisatie-comité op.    
 
Ook in 2018 telde Nederland enkele officials die internationaal actief zijn. Jorrit Rodermond en Marcel 
Roosen zijn International Technical Official (ITO) voor European Athletics, en Niels van der Aar is als 
ITO actief voor de IAAF. Bestuurslid ex officio Sylvia Barlag maakte ook in 2018 deel uit van de council 
van zowel European Athletics als IAAF, en zij vervult daarnaast diverse functies als internationaal 
official, zoals jury d’appèl en technisch gedelegeerde. Vicevoorzitter John Bos maakte ook in 2018 deel 
uit van de Development Commission van European Athletics. Hans van der Knaap is actief als 
international racewalking judge voor de IAAF. Voor de IPC is Elly Schouten internationaal actief als 
classifier, en Peter van Leeuwen als Chief Classifier.    
 
Tijdens het Atletiekgala in december werden diverse personen op verschillende wijze in het zonnetje 
gezet. Martin van Ooyen werd onderscheiden met de Member Federations Award van European 
Athletics voor zijn jarenlange inzet en grote verdienste voor het jurywerk in Nederland én op 
internationaal vlak. Sifan Hassan en Marlène van Gansewinkel werden door een vakjury uitgeroepen 
tot respectievelijk atlete en para-atlete van het jaar. Rutger Smith werd na het beëindigen van zijn 
schitterende atletiekcarrière benoemd tot Lid van Verdienste. Die ondercheiding was eerder dit jaar 
postuum toegekend aan Frans Kortbeek voor zijn grote betekenis voor de atletiek.  
 
Ten slotte 
Met opnieuw aansprekende successen in de topatletiek, met een solide infrastructuur met sterke 
verenigingen en wedstrijdorganisatoren, met tal van mooie wedstrijden en groeiende competities, druk 
bezochte kaderdagen, geactualiseerde statuten, algemeen reglement en governance-regelingen, een 
sterk vernieuwde personeelsformatie, en een financieel gezond resultaat kan gesteld worden dat de 
Atletiekunie met een gerust hart aan 2019 is begonnen. Een welgemeend compliment aan al onze clubs, 
organisatoren, vrijwilligers en medewerkers voor hun inzet en energie is hier op zijn plaats.  
 
 
 
Arnhem, 25 maart 2019 
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I. Jaarrekening 2018 
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I.1  BALANS PER 31 DECEMBER 2018 - KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE 

(na resultaatbestemming)        

        

   31-12-18     31-12-17  

        

        
VASTE ACTIVA        

        
Immateriële vaste activa  €    204.188      €    310.280    

        
Materiële vaste activa  €      62.442      €      78.888    

          

        
SOM DER VASTE ACTIVA    €    266.630      €    389.168  

        
VLOTTENDE ACTIVA        

        
Debiteuren  €    420.737      €    503.908    
Overige vorderingen   €       3.429      €       1.929    
Overlopende activa  €      31.832      €      67.863    

  €    455.998      €    573.700    

        
Liquide middelen  € 2.619.975      € 1.624.969    

        
SOM DER VLOTTENDE ACTIVA    € 3.075.973      € 2.198.669  

          

TOTAAL ACTIVA    € 3.342.603      € 2.587.837  
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   31-12-18    31-12-17 

        

        

EIGEN VERMOGEN        

        

Overige reserves        

Continuïteitsreserve  € 1.148.000      € 1.156.000    

Algemene reserve  € 1.036.340      €    383.695    

        

    € 2.184.340      € 1.539.695  

        

        

        

KORTLOPENDE SCHULDEN        

        

Crediteuren  €    245.337      €    282.367    

Belastingen  €    103.955      €      96.992    

Overige schulden  €    186.370      €    193.917    

Overlopende passiva  €    622.601      €    474.866    

        

        

    € 1.158.263      € 1.048.142  

        

TOTAAL PASSIVA    € 3.342.603      € 2.587.837  
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I.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN - KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE   

       

  2018  Begroot 2018  2017 

       

       
Contributies en 
wedstrijdlicenties  € 3.166.814    € 3.211.500    € 3.260.569   
Bijdragen   € 2.339.777    € 2.145.500    € 2.214.841   
Overige inkomsten  € 1.418.176    €    978.900    € 1.090.063   
Sponsorbijdragen  € 1.227.576    € 1.007.500    €    991.301   
Interest  €          500    €       1.000    €       1.233   
Overige baten   €      93.816    €      34.000    €      43.759   

       

       
Som der baten   €  8.246.659    €   7.378.400    € 7.601.766  

       

       
Personeelskosten   € 2.581.656    € 2.608.600    € 2.788.541   
Afschrijvingen op immateriële 
vaste activa  €    106.092    €    110.000    €    116.650   
Afschrijvingen op materiële 
vaste activa  €      19.068    €      20.000    €      26.831   
Lasten reorganisatie  €              -    €              -    €    380.138   
Overige bedrijfskosten  € 4.895.198    € 4.529.800    € 4.286.645   

       

       
Som der lasten   €  7.602.014    €   7.268.400    € 7.598.804  

       

       
Resultaat voor 
resultaatbestemming   €     644.645    €     110.000    €       2.962  

       
Resultaatbestemming:       

       
Dotatie/onttrekking continuïteitsreserve  €        8.000      €    285.000  
Dotatie/onttrekking algemene 
reserve   €    -652.645      €   -287.962  

   €    -644.645      €       -2.962 
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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 2018 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 winst-en-verliesrekening. 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 2018   

       

Immateriële vaste activa       

  Software  Websites  Totaal 

       

Stand per 31 december 2017      

Aanschafwaarde    €         362.757    €         352.739    €         715.496  

Cumulatieve afschrijvingen   €        -294.415    €        -110.801    €        -405.216  

Boekwaarde    €           68.342    €         241.938    €         310.280  

       

Mutaties:        

Desinvesteringen    €              -686    €                   -    €              -686  

Investeringen    €                   -    €                   -    €                   -  

Afschrijving desinvestering    €               686    €                   -    €               686  

Afschrijvingen    €          -35.544    €          -70.548    €        -106.092  

Saldo    €          -35.544    €          -70.548    €        -106.092  

       

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  

       

Het afschrijvingspercentage voor software en websites bedraagt 20%.    

       

Materiële vaste activa       

   Hardware    Inventaris    Totaal  

       

Stand per 31 december 2017      

Aanschafwaarde    €           74.010    €         243.487    €         317.497  

Cumulatieve afschrijvingen   €          -51.806    €        -186.803    €        -238.609  

Boekwaarde    €           22.204    €           56.684    €           78.888  

       

Mutaties:        

Desinvesteringen    €           -7.964    €                   -    €           -7.964  

Investeringen    €            2.622    €                   -    €            2.622  

Afschrijving desinvestering    €            7.964    €                   -    €            7.964  

Afschrijvingen    €           -8.971    €          -10.097    €          -19.068  

Saldo    €           -6.349    €          -10.097    €          -16.446  

       

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  

       

Het afschrijvingspercentage voor inventaris bedraagt 10%, voor hardware 20%.    
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   31-12-18  31-12-17 

Vlottende activa      

Debiteuren      

Debiteuren derden    €         244.049    €         349.898  

Debiteuren verenigingen    €         189.121    €         156.754  

Totaal debiteuren    €         433.170    €         506.652  

af: voorziening voor 
dubieuze 

     

  debiteuren    €          -12.433    €           -2.744  

    €         420.737    €         503.908  

      

Overige vorderingen      

Voorschotten    €            3.429    €            1.929  

    €            3.429    €            1.929  

      

Overlopende activa      

Bijdrage Johan Cruijff Foundation    €           13.000    €           23.000  

Vooruitbetaalde wedstrijdkosten    €            8.445    €           22.512  
Bijdragen Athletics Champs    €            4.360    €                 -    

Vooruitbetaalde kantoorkosten   €            2.462    €            6.824  

Interest    €               500    €            1.233  

Provincie Gelderland bijdrage NK Indoor   €                 -      €           11.250  

Overig    €            3.066    €            3.044  

    €           31.832    €           67.863  

      

Liquide middelen      

ING bonusspaarrekening    €      2.500.521    €      1.479.288  

Banken rekeningen courant    €         117.780    €         144.765  

Kassen    €            1.674    €               916  

    €      2.619.975    €      1.624.969  
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    31-12-18    31-12-17  

Overige reserves      

Continuïteitsreserve      

Saldo vorig boekjaar    €      1.156.000    €      1.441.000  

Resultaatbestemming    €           -8.000    €        -285.000  

Saldo ultimo boekjaar    €      1.148.000    €      1.156.000  

      

Algemene reserve      

Saldo vorig boekjaar    €         383.695    €           95.733  

Resultaatbestemming    €         652.645    €         287.962  

Saldo ultimo boekjaar    €      1.036.340    €         383.695  

      

Kortlopende schulden      

Overige schulden      

Vakantiegelden en vakantiedagen   €         115.200   €         102.122 

Nog te betalen materialen topatletiek   €           36.726   €                 - 

Rekening-courant stichting Atletiekerfgoed   €            8.966  €            9.370 

Accountantskosten    €            7.970  €           10.890 

PGGM    €            1.023   €            2.319 

Overige schulden    €           16.485   €           69.216 

    €         186.370   €         193.917 

      

Overlopende passiva      

Maatwerkfinanciering topsport reallocatie   €         250.000    €                 -    

Bijdragen cursisten     €         133.447    €         108.003  

'Legacy' EK Atletiek 2016 Amsterdam   €           83.979    €           86.479  

Vooruit ontvangen subsidies    €           58.435    €         182.467  

Opbrengst licentiesysteem voor 2016 e.v. jaren  €           41.532    €           37.474  

Vooruit gefactureerde bedragen    €           35.000    €           42.500  

Overig    €           20.209    €           17.943  

    €         622.601    €         474.866  

Belastingen      

Loonheffingen    €           82.551    €           79.477  

BTW    €           21.404    €           17.515  

    €         103.955    €           96.992  

 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen  
 
Er zijn vijf (5) lease-overeenkomsten voor personenauto’s afgesloten met een jaarcontractwaarde van 
€ 45.567 incl. BTW. De gemiddelde looptijd is nog 1,08 jaar.  
 
Voor het bondsbureau is een huurovereenkomst afgesloten met een resterende looptijd van 3 jaar. De 
huurwaarde betreft € 117.541 per jaar, bijkomende leveringen diensten € 73.491 per jaar.  
 
Van de niet uit de balans blijkende verlichtingen heeft € 237k een looptijd van minder dan een jaar en  
€ 385k een looptijd tussen één en vijf jaar.  
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I.3.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018  

       

   2018      2017  

       

Contributies en wedstrijdlicenties        

Basiscontributie    €  2.156.761      €  2.363.654  

Wedstrijdlicenties   €     752.956      €     750.444  

Overige lidmaatschappen    €     257.097      €     146.471  

   €  3.166.814      €  3.260.569  

 

De baten uit contributies en wedstrijdlicenties zijn lager dan voorgaand jaar en dan begroot (daling 
1,4%), voornamelijk veroorzaakt door een daling in ledenaantallen.  
 

   2018      2017  

       

Bijdragen        

1.1 Basisfinanciering Sportbonden   €     535.794      €     575.538  

3.1a Maatwerkfinanciering topsport   €  1.839.000      €  1.567.303  

3.1e Eenmalige investeringen topsport   €       31.216      €     137.000  

3.2c Vervoersvoorziening TeamNL sporters   €         3.767     €               -  

Nog te besteden 2017 topsport actiebudget  €       65.000      €      -65.000  

9. Reallocaties topsport   €    -250.000      €               -  

       

VWS bijdrage EK Cross 2018   €     115.000      €               -  

   €  2.339.777      €  2.214.841  

 

De bijdragen vanuit NOC*NSF zijn hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een 
incidentele bijdrage voor topsport en EK Cross. De laatste wordt direct doorbelast in de kosten naar de 
organisatie van de EK Cross ‘18 (bijdragen aan organisaties). De bijdrage voor de EK Cross is nog niet 
vastgesteld.  
 

   2018      2017  

       

Overige inkomsten       

Deelnemersbijdragen en inschrijfgelden   €     460.283      €     441.676  

Inschrijfgelden competitie    €     163.256      €     161.979  

Bijdragen en giften    €     161.138      €     183.304  

Accommodatiekeuringen en -adviezen   €     165.787      €       80.695  

Detachering   €     110.000      €       16.464  

Verhuur atletenkamers   €       95.565      €       75.964  

TV- en muziekrechten   €       72.280      €       72.581  

Bedrijfssport    €       57.551      €        9.100  

Overige   €     132.316      €       48.300  

   €  1.418.176      €  1.090.063  

 

De overige inkomsten zijn hoger dan begroot. In het boekjaar hebben we een additionele bijdrage 
ontvangen voor de EK bid ’21 van de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland. Daarnaast 
hebben we een bijdrage mogen ontvangen van de gemeente Utrecht voor de organisatie van de NK. 
Deze bijdragen waren niet begroot.  
In het boekjaar is veel aandacht besteed aan het intensief begeleiden en adviseren bij de aanleg of het 
onderhoud van atletiekbanen (Accommodatiekeuringen en –adviezen). Deze focus heeft geleid naar 
meer opdrachten ten opzichte van begroot en voorgaand jaar.  
Ook binnen bedrijfssport zien we een groei in activiteiten. Deze ontwikkeling zullen we dan ook verder 
voortzetten in het nieuwe jaar om bedrijfssport verder te doen groeien binnen het 
samenwerkingsverband met andere sportbonden.  
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   2018      2017  

       

Sponsorbijdragen        

Contant   €     951.154      €     991.301  

In natura   €     276.422      €               -  

   €  1.227.576      €     991.301  

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

   2018      2017  

       

Overige baten       

Baten voorgaande jaren   €       34.659      €          -422  

Overige   €       59.157      €       44.181  

   €       93.816      €       43.759  

 
De stijging in overige baten betreft met name afboekingen van reserveringen van voorgaande jaren 
welke in dit boekjaar afgerekend zijn.  
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   2018      2017  

       

Personeelskosten        

Salarissen   €  2.084.226      €  2.257.683  

Sociale lasten   €     316.757      €     330.706  

Pensioenlasten   €     180.673      €     200.152  

   €  2.581.656      €  2.788.541  

       

Het gemiddeld aantal werknemers in 2018 bedroeg 35,42 fte's (2017 38,49 fte's).  

 
De personeelslasten liggen in lijn met begroot. De lichte daling wordt met name veroorzaakt door timing 
in personeelswisselingen.  
 

   2018      2017  

       

Overige bedrijfskosten       

Reis- en verblijfkosten   €  1.122.789      €  1.028.863  

Honoraria   €     825.852      €     704.914  

Kantoorkosten   €     752.412      €     797.961  

Inkoop materialen/kleding   €     561.541      €     223.841  
Huur accommodaties & wedstrijdapparatuur  €     508.363      €     534.887  

Bijdragen aan organisaties   €     485.457      €     220.122  

Lidmaatschappen   €       85.419      €       82.299  

Overig   €     553.366      €     693.758  

   €  4.895.198      €  4.286.645  

 
De reis- en verblijfkosten en honoraria liggen in lijn met de begroting. De kantoorkosten zijn lager door 
het niet inzetten van de flexibele schil en algehele kostenbesparing op de kantoororganisatie.  
Inkoop materialen/kleding laat een stijging zien die verzoorzaakt wordt door het verantwoorden van de 
barter met de kledingsponsor (sponsorbijdrage in natura). 
De bijdragen aan organisaties is hoger door de verantwoording van de bijdrage aan de stichting EK 
Cross Tilburg ’18. De hier tegenoverstaande inkomsten van VWS zijn verantwoord onder de bijdragen.   
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I.3.7   ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING  
 
-was getekend 25 maart 2019-  
 
 
 
 
Dhr. E. van der Burg 
Voorzitter 
  
 
 
 
Mw. A.M. Wierenga 
Interim vice-voorzitter 
 
 
 
 
Dhr. C.A. Goosen 
Penningmeester 
 
 
 
 
Mw. S.J.M. Barlag 
Bestuurslid ex-officio 
 
 
 
 
Dhr. J. Slager 
Bestuurslid 
 
 
 
 
Dhr. C.E. Verheijen 
Bestuurslid  
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Overige gegevens 
 
 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
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Partners 2019 
 
Partners 

   

 
Team NL 

   

   

 
Suppliers 

   

  

 

 
Media partners 

   

 
Maatschappelijke partners 

  
 

 
Partner Start to Run Partners Hardlopen.nl 

   
 



 

 

 
 
 

Atletiekunie 

Papendallaan 7 | 6816 VD  Arnhem 

Postbus 60100 | 6800 JC  Arnhem 

t. (026) 483 48 00 

info@atletiekunie.nl 
atletiekunie.nl  |  atletiek.nl 


