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Inleiding 
 
Het Activiteitenverslag 2018 is een beknopte samenvatting van de activiteiten op diverse beleidsgebieden. In 
dit document vinden leden, verenigingen, vrijwilligers, werknemers, partners, sponsorrelaties en bestuurlijke 
geledingen informatie over de mate waarin en de wijze waarop de in het Jaarplan 2018 voorgenomen 
activiteiten zijn uitgevoerd.  
 
Deze activiteiten zijn gebaseerd op het door de Unieraad vastgestelde Jaarplan 2018, en de in totaal 33 daarbij 
opgestelde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Deze KPI’s zijn gericht op specifieke activiteiten, terwijl 
daarnaast jaarlijks ook vele reguliere activiteiten worden uitgevoerd. 
 
Het navolgende Activiteitenverslag 2018 is opgezet in volgorde van deze KPI’s, verdeeld over vijf 
hoofdstukken, ingedeeld volgens de in 2017 aangescherpte strategie dat onderstaande afbeelding 
schematisch weergeeft.  
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1.  Aanbieders versterken 
 
Met het versterken van onze aanbieders beogen we de continuïteit van de sportbeoefening landelijk naar een 
hoger niveau te trekken. Door het (bij)scholen van bestuurlijk, technisch, arbitrerend en organiserend kader, 
door het adviseren en ondersteunen van clubs op het gebied van accommodatiebeleid en door het 
ontwikkelen, verspreiden en implementeren van nieuwe sportconcepten/ verdienmodellen. 
 
 

1.1 Bestuurlijk kader: 50% van de clubbesturen bezoekt minimaal één 
bijeenkomst van de Atletiekunie 
Bij de Dag van de Atletiek waren 87 bestuurders aanwezig, ruim 125 bestuurders waren 
aanwezig bij regionale bestuurdersoverleggen in het voorjaar, en 98 bestuurders van 78 clubs 
waren aanwezig bij een Kieskringoverleg in het najaar. 
 
 

1.2 Technisch kader: 90% van de jeugdtrainers bij de clubs is geschoold 
Er zijn 5 opleidingen uitgevoerd in het najaar van 2018. Daarnaast zijn er 6 specifieke 
bijscholingen voor jeugdtrainers georganiseerd met als titel: “FUNdament Lopen Springen 
Werpen”. 
 

 
 
 

1.3  Jurerend kader: we leiden 750 nieuwe juryleden op  
In totaal zijn 654 nieuwe juryleden opgeleid, en daarnaast hebben 369 juryleden een bijscholing 
gevolgd, waardoor het jurykader binnen verenigingen weer aanzienlijk is aangevuld. De 
opleidingen hebben gemiddeld genomen per kwartaal gelijkwaardige aantallen cursisten. 
 
 

1.4  Evenementen kader: 50 clubs nemen deel aan een bijeenkomst “hoe 
organiseer ik een evenement” 
Er hebben 49 clubs (organisaties) deelgenomen aan de themadag Wedstrijd Organisatie 
Comité op 10 november als Side Event tijdens de Looptrainersdag. Dit betreft zowel 
organisatoren van baan- als loopevenementen. 
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1.5  Kwaliteit outdoor accommodatie: 60% van alle outdoor banen is volledig 
veilig 
Eind 2018 was 53% van de banen in volledig veilig. Opvallend is het grote aantal banen 
waarvan één onderdeel niet is goedgekeurd, op een gemiddeld aantal van 20 onderdelen per 
accommodatie: op deze banen kunnen vrijwel alle onderdelen veilig worden beoefend. 
 
 

1.6  Aantallen indoor accommodaties: 2 gemeenteraden besluiten tot realisatie 
van een indoor atletiek (trainings)hal 
Er zijn 3 haalbaarheidsonderzoeken gestart. De Gemeente Breda heeft dit onderzoek afgerond 
en het besluit tot vervolg ligt bij de politiek. In Assendelft is de indoorhal in oktober 2018 
gerealiseerd door AV Lycurgus. Tevens is er een indoorhal gerealiseerd met multifunctionele 
atletiekvloer in Bergen op Zoom. 
 
 

1.7  Hardlooproutes: 20 clubs starten met structurele activiteiten op een 
hardlooproute 
Een gedeeltelijke inventarisatie heeft plaatsgevonden, maar gegevens zijn niet of nauwelijks te 
achterhalen over het aanbod van hardlooproutes en activiteiten die daarop worden 
georganiseerd. Op dit onderwerp wordt volstaan met het reactief verstrekken van informatie. 
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2.  Doelgroepen binden 
 
Atletiek is veelzijdig en hardlopen een van de laagdrempeligste sporten. De groeidoelstellingen van de 
Atletiekunie zijn alleen realiseerbaar als we nieuwe (doel)groepen weten te verleiden. We brengen nieuwe 
doelgroepen in contact met atletiek, introduceren nieuwe vormen van aanbod en introduceren nieuwe 
bindings-en verdienmodellen. 
 
 

2.1  Basisschoolleerlingen: 150 basisscholen doen mee aan Ren.Spring.Gooi 
In 2018 hebben 175 scholen deelgenomen aan Ren.Spring.Gooi. We merken een fors 
periodeverschil, met veel activiteiten in het eerste kwartaal door de planning van het onderwijs 
zelf en vakantieperiodes. Doordat Ren.Spring.Gooi dusdanig aantrekkelijk was, zijn er enkele 
aanpassingen gedaan om meer impact te realiseren met het maximaal beschikbare budget. 
 
 

2.2  Leerlingen voortgezet onderwijs: 50 middelbare scholen doen mee met een 
loopevenement  
35 middelbare scholen hebben meegedaan aan het complete evenementen-
voorbereidingsprogramma via Irun2Bfit. Volgens de organisatie zit er geen groei in dit concept.  
 
 

2.3  Leerlingen voortgezet onderwijs: er worden 25 instuifwedstrijden voor 
middelbare scholieren georganiseerd 
Via het project Olympic Moves worden circa 15 wedstrijden georganiseerd. We zijn een 
samenwerking gestart om grijze gebieden te bepalen en een (betere) koppeling met onze clubs 
te realiseren.  
 
 

2.4  Studenten: in 12 steden vinden urban trails plaats 
Het meest prominent aanwezige aanbod zijn de Urban Trails van organisator Golazo, die een 
serie van 18 evenementen organiseert. Daarnaast zijn er nog andere, kleinere en veelal lokale 
initiatieven. 
 

 
 

 

2.5  Jong volwassenen: we verwelkomen 750 nieuwe senioren 
Het is een speerpunt geworden voor 2019 om volwassenen meer aan clubs te binden.  
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2.6  Jonge ouders: 25 (extra) clubs starten met trainingen in voorbereiding op 
een evenement 
De prognose is positief, en de indruk bestaat dat clubs in toenemende mate 
evenementenvoorbereiding aanbieden. Dit signaal kan helaas nog niet met cijfers worden 
onderbouwd. 
 
 

2.7  Ouderen: 20 extra clubs bieden actief wandel aanbod 
In de afgelopen 21 maanden zijn 10 nieuwe clubs met een wandelaanbod gestart. Het totaal 
bedraagt nu 110 clubs met een wandelaanbod of -afdeling. 
 
 

2.8  Mensen met een beperking: 15 (extra) clubs starten aanbod voor mensen 
met beperking 
Per 31 december hebben 31 clubs het stimuleringsbudget NOC*NSF inzake aanschaf van 
specifieke materialen benut, waarmee zij de opstart van aanbod voor mensen met een 
beperking kunnen financieren.  
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3.  Wedstrijdaanbod optimaliseren 
 
Het organiseren van wedstrijden en competities is een kerntaak van de sportbond. Iedere atleet met kunnen 
deelnemen aan wedstrijden op zijn of haar niveau. Om dit te realiseren richten we ons op het ontsluiten en 
afstemmen van het volledige wedstrijdaanbod, het introduceren van nieuwe wedstrijdconcepten en het 
uitbreiden van de online dienstverlening rondom wedstrijden. 
 
 

3.1  Pupillen aanbod: 25 (extra) clubs brengen hun aanbod voor jeugd in lijn 
met de jeugdvisie 
In 2 nieuwe regio's zijn aanhangers met materiaal geplaatst, ten behoeve van in totaal 19 clubs 
in deze twee regio’s. Deze materialen zijn de basis voor verdere implementatie van Athletics 
Champs in deze regio’s. 
 
 

3.2  Junioren aanbod: Een nieuwe opzet voor juniorenwedstrijden wordt op 5 
plaatsen getest 
Tijdens het proces is ervoor gekozen om meer tijd te nemen om draagvlak te creëren voor deze 
complexe aanpassingen. Volgend jaar (in 2019) vinden de pilots plaats op meerdere plekken 
in het land. 
 
 

3.3  Competitie: 50% van leden met een wedstrijdlicentie participeert in de 
competitie 
Er doen zo’n 1.600 teams mee met gemiddeld 12 atleten aan de totale competitie. Daarmee 
neemt 48% van het totaal aantal baanatleten met een wedstrijdlicentie deel aan de competitie. 
 
 

 
 
 

3.4  Loopevenementen: 15 clubs organiseren een innovatief loopevenement 
Organisaties zijn niet erg bereid hun draaiboeken of concepten te delen met de Atletiekunie ten 
behoeve van verdere verspreiding onder clubs. Innovatieve evenementen zijn wel 
georganiseerd, meerdere urban trails en night runs, maar dus veelal door gespecialiseerde 
organisaties. 
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3.5  Looptrainingen: 30 clubs bieden de ‘Loop-APK' aan 
Het concept van de Loop-APK is geconcretiseerd in samenwerking met fysiotherapeut van het 
Nederlands Team. De ontwikkeling is echter aangehouden om eerst nader onderzoek te doen 
om de meerwaarde van de Loop-APK te kunnen onderbouwen. 
 
 

3.6  ONK Para Atletiek: het deelnemersaantal van de ONK Para Atletiek groeit 
met 10% 
In 2018 namen 80 atleten deel aan het de ONK Para Atletiek, terwijl dit er in 2017 nog 96 waren. 
De oorzaak ligt net over de grens, waar een grote para-wedstrijd verplaatst was van de vrijdag 
vóór de ONK naar de zaterdag van de ONK. De Nederlandse deelname was gelijk aan 2017.  
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4. Topsportsucces beleven 
 
Prestaties op het internationale podium zetten de Nederlandse atletiek in de etalage, versterken het gevoel 
van saamhorigheid en inspireren anderen om mee te doen en bij te dragen. We bouwen hieraan door het 
optimaliseren van topsportprogramma’s, het intensiveren van talentontwikkeling en door 
topsportevenementen naar Nederland te halen. 
 
 

4.1  Talentontwikkeling: 15 trainers starten met een programma tot talenttrainer 
De cursus topcoach (voorheen talenttrainer) is eind september gestart met 31 deelnemers, wat 
tegelijk het maximale aantal deelnemers was. We kunnen spreken van een succesvolle 
bezetting! 
 
 

4.2  Topsportprogramma: Bij de internationale toernooien staat op de 
onderdelen polsstokhoogspringen, speerwerpen en 400 meter (vlak, horden en 
estafette) bij 25% iemand aan de start en halen we in 10% een finale. 
Op drie toernooien kwam op polsstokhoogspringen, speerwerpen en 400 meter in totaal 13 
keer een Nederlandse atleet aan de start, met 4 finaleplaatsen als resultaat.  
 
 

4.3  Olympisch Topsport programma: we halen 6 medailles op het EK Atletiek 
in Berlijn 
In totaal werden 8 medailles behaald, 1x goud, 3x zilver en 4x brons, waarmee dit EK het meest 
succesvolle EK tot nu toe is. 
 
 

 
 

 

4.4  Paralympisch Topsport programma: we halen 15 medailles op het EK Para 
Atletiek in Berlijn  
De 19 deelnemers aan het EK para atletiek scoorden in totaal 24 medailles, een ongekend 
succesvolle score van het Nederlands Team. 
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4.5  NK Atletiek: 50% van clubs bezoekt het NK atletiek voor senioren 
Gekeken naar zowel deelnemende atleten als betrokken publiek vertegenwoordigden de 
aanwezigen maar liefst 157 verschillende clubs tijdens de vier dagen van de ASICS NK Atletiek 
in Utrecht. 
 
 

4.6  Internationale events: de EK Cross in Tilburg trekt 5.000 bezoekers 
Met 4.745 bezoekers tijdens de EK Cross in Tilburg hebben we dit doel zo goed als 
gerealiseerd. Verder zijn de goede prestaties van het omvangrijke Nederlandse Team, een 
gouden en een zilveren teammedaille, de kwalitatief hoogwaardige en goed bekeken uitzending 
door de NOS en het uitgebreide programma van maatschappelijke Side Events positieve 
uitschieters tijdens de EK Cross. 
 
 

4.7  Bid procedure: in 2018 wordt het EK indoor 2021 aan Nederland toegekend 
Op 27 april is het EK indoor 2021 helaas toegewezen aan Torun (Polen), en er kan maar één 
winnaar zijn in deze strijd. Na de eerdere poging het EK Indoor 2019 naar Apeldoorn te halen, 
was er alles uit de spreekwoordelijke kast gehaald om een goed bid neer te leggen.  
 
 

4.8  Ambassadeurs: elke atleet met een atletenovereenkomst verzorgt 4 
sportstimuleringsactiviteiten 
Atleten, en oud-atleten, zijn de meest zichtbare ambassadeurs van onze sport. Daar waar de 
inzet van atleten voor promotionele of sportieve activiteiten gewenst was, gebeurde dat: dat 
gaat dan om opleidingen, jeugdactiviteiten, promotionele acties en sportstimulerings-
activiteiten. 
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5. Community verbinden 
 
Door het ontsluiten van relevante content over alle vormen van atletiek, het faciliteren van de interactie en 
samenwerking en door het verrijken en uitnutten van de database willen we de atletiek versterken. We 
communiceren via de juiste kanalen, met de juiste tone-of-voice, passend bij de doelgroep om de impact van 
atletiek te vergroten. 
 
 

5.1  De fysieke ontmoeting: de bezettingsgraad bij activiteiten van de 
Atletiekunie is 80% 

Op basis van presentielijsten van verschillende activiteiten is ongeveer 78% van de clubs bij 
één van deze bijeenkomsten aanwezig geweest. Activiteiten als de Dag van de Atletiek, de 
Looptrainersdag, de opleiding Topcoach en de vierdaagse leergang Speerwerpen waren alle 
uitstekend tot maximaal bezet.  
 
 

 
 

 

5.2  Traditionele media: atletiek heeft 80 uur zendtijd bij publieke omroep 
Met de WK Indoor in Birmingham, de EK in Berlijn als onderdeel van 'gezamenlijke Europese 
Kampioenschappen' en de EK Cross in ons eigen Tilburg hadden we drie grote evenementen 
met omvangrijke deelname van het Nederlandse Team dat veel aandacht in de traditionele 
media heeft opgeleverd. Nauwe contacten met deze media, alsmede een positieve 
grondhouding van de atleten zorgt voor veel impact. 
 
 

 
 



Activiteitenverslag 2018 

- 14 - 

5.3 Online media: bezoekers en volgers van onze digitale communicatiekanalen 
groeien gemiddeld met 10% 
Het bereik op social media daalde in 2018 lichtjes t.o.v. 2017 door een enorm hoge score tijdens 
de WK Londen 2017 en het maatschappelijk privacy debat rondom Facebook. De websites, 
waar we kwalitatief beter ons verhaal kwijt kunnen, scoorden gezamenlijk beter dan in 2017 
(7% gemiddeld). Spectaculair was de groei van Hardlopen.nl, met meer dan 70%. 
 
 

5.4  Ledentevredenheid: clubs beoordelen de Atletiekunie met minimaal 7,5 
De beoordeling van de ledentevredenheid is gemeten tijdens de twee grote kaderdagen: de 
Dag van de Atletiek en de Looptrainersdag. Daarmee halen we een overall score van boven 
de 7,5! In 2019 is de wens om de beoordeling in een bredere groep en aan het eind van het 
jaar in kaart te brengen.  
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6. Algemeen en organisatie 
 
Governance 
 
In de unieraadsvergadering van 24 mei 2018 zijn zowel de herziene statuten als het algemeen reglement 
opnieuw vastgesteld. Het actualiseren van de statuten was onder meer noodzakelijk door aanpassingen in het 
tuchtrecht. Tevens werden 8 governance-regelingen door het bestuur vastgesteld, nadat hierover advies was 
ingewonnen bij de Unieraad. In het najaar van 2018 werd met succes getoetst of de Atletiekunie nog voldoet 
aan de aanbevelingen zoals gesteld in de Code Goed Sportbestuur. Het bestuur heeft in oktober een 
zelfevaluatie gedaan aan de hand van een online tool die vanuit NOC*NSF hiertoe is ontwikkeld.  
 
 

Personeelsformatie 
 
Als gevolg van de in 2017 doorgevoerde reorganisatie, en de personeelsmutaties die ook sindsdien weer 
hebben plaatsgevonden, dienden tal van functieomschrijvingen en competentieprofielen te worden herzien. 
Dit traject is in 2018 gestart, en zal in het voorjaar van 2019 worden voltooid. Waar nodig zijn cursussen en 
bijscholingen aangeboden om medewerkers verder te scholen in hun veranderende takenpakket.  
 
Hoewel de Atletiekunie jaarlijks met slechts enkele incidenten en / of klachten wordt geconfronteerd, is een 
stijging van dit aantal waarneembaar. Om die reden en vanuit preventief oogpunt is een gedragscode voor 
onze vrijwilligers opgesteld die behalve met de landelijk opererende vrijwilligers ook is gedeeld met onze 
docenten, nationale officials en competitie-officials, en technisch gedelegeerden.  
 
De effecten van de in 2017 doorgevoerde reorganisatie zijn terug te vinden in de afname van de 
personeelsformatie met circa 3 fte ten opzichte van 2017. Daarmee blijft de omvang van de formatie binen de 
in 2017 gestelde richtlijn van maximaal 25 fte’s (exclusief bondscoaches en exclusief flexibele schil).   

 
Personeelsformatie Atletiekunie 
per afdeling 

 
fte’s2017 
Realisatie   

 
fte’s 2018 
Realisatie   

Topsport  
 

13,64 14,00 

Wedstrijdsport   3,93 3,39 

Breedtesport    9,73 7,97 

Algemeen  11,19 10,06 

   

Totaal:  38,49 35,42 

 
 

AVG 
 
Vanaf 25 mei 2018 werd de controle op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verscherpt. 
In de aanloop naar die datum is door verenigingen en bond hard gewerkt aan het privacy-proof maken van 
zowel clubs als Atletiekunie. Ruim 200 verenigingen hebben daarbij gebruik gemaakt van een online tool van 
de Stichting AVG, die vanuit de Atletiekunie kon worden aangeboden. Binnen de Atletiekunie zijn 
gedragsregels voor medewerkers opgesteld, is een privacy-beleid en een privacy-statement opgesteld, is het 
register met werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt opgesteld, en zijn alle benodigde 
protocollen ontwikkeld.  
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Antidoping-beleid 
 
In 2018 werden bij Nederlandse atleten in totaal 381 dopingcontroles afgenomen, volgens onderstaande 
verdeling:  
 

 2016 2017 2018 

Dopingautoriteit    

In Competition 50 96 106 

Out of Competition 150 151 105 

 (200) (247) (211) 

IAAF    

In Competition 45 38 79 

Out of Competition 71 59 91 

 (116) (97) (170) 

    

Totaal aantal controles 316 344 381 

 
 
Circa 60 Nederlandse atleten en para-atleten uit de topselecties zijn opgenomen in de nationale of 
internationale testing pool van de Dopingautoriteit en de IAAF. Op basis van deze status zijn zij verplicht hun 
where-abouts aan te leveren in het online registratiesysteem. In 2018 werd door 7 atleten een overtreding met  
betrekking tot het aangeven van deze where-abouts begaan. In vijf gevallen betrof dit een missed test, in twee 
gevallen een onjuiste of niet tijdige invulling van het systeem. Zolang deze overtreding niet binnen 12 maanden 
gevolgd wordt door een 2e en 3e overtreding, zijn er geen consequenties aan verbonden. 
 
 

CRM 

 
In goede samenwerking met de KNWU (Wielrenunie) de NTB (Triathlonbond) en de KNGU (Gymnastiekunie), 
heeft het afgelopen jaar een oriëntatie plaatsgevonden op het vervangen van het huidige CRM-systeem. Met 
diverse leveranciers zijn gesprekken gevoerd, die in de loop van het proces geleid hebben tot een shortlist 
van twee mogelijke aanbieders. De definitieve beslissing hierover zal in 2019 worden genomen, waarna 
implementatie wordt voorzien in 2020.  
 
 

Ledenontwikkeling 
 
Voor uitgebreide informatie over de ontwikkeling van het ledenaantal, de aantallen aangesloten verenigingen, 
loopgroepen en wedstrijdorganisatoren wordt verwezen naar het jaarlijks uitgebrachte Statistisch Jaarverslag 
van de Atletiekunie. Ten opzichte van 2017 werd opnieuw een daling van het aantal leden geregistreerd, met 
1,8%. Deze daling werd voor het eerst mede veroorzaakt door een afname van het aantal verenigingsleden, 
waarbij met name de lopers een teruggang in aantal laten zien. Daarbij kende ook het aantal houders van een 
wedstrijdlicentie een lichte teruggang. 
 
 

Kengetallen 
 
Door de vergelijking van de cijfers op enkele rubrieken gedurende een aantal opeenvolgende jaren, worden 
tendensen en ontwikkelingen zichtbaar. Hieronder staan in de eerste tabel enkele essentiële cijfers. In de 
tweede tabel brengen kengetallen dwarsverbanden in kaart. 
 

Cijfers 
Atletiekunie 

 

Aantal leden 
(bruto) 

Totale lasten 
in € 

Contributies 
in €  

Totale 
baten 
in € 

FTE’s 
(gemiddeld) 

2014 143.900 6.985.245 3.322.343 6.987.532 37,95 

2015 143.505 7.672.838 3.297.356 7.609.392 39,12 

2016 142.137 7.393.131 3.288.724 7.306.802 39,28 

2017 141.671 7.598.804 3.260.569 7.601.766 38,49 

2018 137.995 7.602.014 3.166.814 8.246.659 35,42 
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 Kengetallen 
Atletiekunie 

Kosten per lid 
in € 

Contributie 
per lid in € 

Multiplier 
Contributies 

 

Aantal leden 
per FTE 

2014 48,54 23,09 2,10 3.792 

2015 53,47 22,98 2,31 3.668 

2016 52,01 23,14 2,22 3.619 

2017 53,64 23,02 2,33 3.681 

2018 55,09 22,95 2,60 3.896 

 
Bij de vaststelling van de eerste twee van bovenstaande kengetallen, is gewerkt met het bruto ledenaantal. 
Dat is de ledenstand per 31 december plus de deelnemers aan Start to Run. Het kengetal ‘Multiplier 
contributies’ geeft de verhouding weer tussen de ontvangen contributies en de totale baten. 
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7. Financiën 
 

 
 
 
 

Financiën 2018 
 
Het financiële boekjaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 644.645 (begroot € 110.000). De 
afwijking ten opzichte van begroot wordt met neme veroorzaakt door hogere eenmalige opbrengsten.  
 
De eenmalige opbrengsten betreffen onder meer bijdragen van gemeenten en provincies voor NK’s en/of bid 
EK 2021. Daarnaast hebben we een hogere bijdrage ontvangen ten opzichte van begroot inzake de TeamNL 
gelden. De niet bestede uitgaven betreffen met name de inzet van flexibele schil en advieskosten (algemene 
advieskosten en advieskosten ICT).  
 

  

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 T/M 2018 - KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE 

REALISATIE REALISATIE REALISATIE REALISATIE REALISATIE 

2014 2015 2016 2017 2018

Contibuties en wedstrijdlicenties 3.322.343€         3.297.356€  3.288.724€  3.260.569€  3.166.814€  

Subsidies 1.969.483€         2.365.944€  2.057.272€  2.214.841€  2.339.777€  

Sponsorbijdragen 275.097€             378.649€      434.660€      991.301€      1.227.576€  

Rente 16.178€               10.111€        4.982€           1.233€           500€              

Overige inkomsten 1.370.354€         1.513.073€  1.501.511€  1.090.063€  1.418.176€  

Overige baten 34.077€               44.259€        19.653€        43.759€        93.816€        

SOM DER BATEN 6.987.532€         7.609.392€  7.306.802€  7.601.766€  8.246.659€  

Personele lasten 2.578.997€         2.674.838€  2.812.248€  2.788.540€  2.581.656€  

Afschrijvingen 76.866€               88.503€        120.635€      143.481€      125.160€      

Overige bedrijfskosten 4.329.382€         4.909.497€  4.460.248€  4.286.645€  4.895.198€  

SOM DER LASTEN 6.985.245€         7.672.838€  7.393.131€  7.218.666€  7.602.014€  

Lasten reorganisatie -€                          -€                    -€                    380.138€      -€                   

RESULTAAT 2.287€                 -63.446€       -86.329€       2.962€           644.645€      
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Meerjarenoverzicht 
 

 
 
 
In het meerjarenoverzicht 2014 t/m 2018 zien we een stijging in de baten. Dit gaat gepaard met gelijkblijvende 
kosten voor de organisatie.  
 
Een verder toelichting op de financiën is opgenomen in het Jaarverslag 2018.  
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