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Inleiding 
 
Het Activiteitenverslag 2019 is een beknopte samenvatting van de activiteiten op diverse beleidsgebieden. In 
dit document vinden leden, verenigingen, vrijwilligers, werknemers, partners en bestuurlijke geledingen 
informatie over de mate waarin en de wijze waarop de in het Jaarplan 2019 voorgenomen activiteiten zijn 
uitgevoerd.  
 
Deze activiteiten zijn gebaseerd op het door de Unieraad vastgestelde Jaarplan 2019, en de in totaal 25 daarbij 
opgestelde onderwerpen. Deze onderwerpen zijn gericht op specifieke activiteiten, terwijl daarnaast jaarlijks 
ook vele reguliere activiteiten worden uitgevoerd.  
 
Het navolgende Activiteitenverslag 2019 is opgezet in volgorde van het Jaarplan 2019, verdeeld over vijf 
hoofdstukken, ingedeeld volgens de in 2017 aangescherpte strategie die onderstaande afbeelding 
schematisch weergeeft.  
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1. Aanbieders versterken 
  
1.1 In 2019 positioneren we de trainers, officials en bestuurders als (super)helden. Het opleiden 
en begeleiden van kader op de club staat centraal. 
 
Zowel op atletiek.nl als op atletiekunie.nl hebben we meer verhalen verteld in de vorm van good practices over 
bijvoorbeeld de belangrijke rol van een trainer. Tijdens de Looptrainersdag en de Dag van de Atletiek stond 
dit thema eveneens centraal, waarbij de niveau twee opleidingen op de club uitvergroot zijn en de niveau drie 
trainingen meer zichtbaar zijn gepresenteerd. Dit heeft geresulteerd in meer artikelen en nieuwsberichten over 
opleidingen en het belang ervan voor de club en haar sporters. Tijdens de bestuurdersbijeenkomsten lag de 
focus ook op kader.  
 

 
 
1.2  Een heel jaar atletiek in optimale, multifunctionele en veilig ingerichte atletiekaccommodaties 
 
De volgende actiepunten zijn gerealiseerd om bij te dragen aan optimale, multifunctionele en veilig ingerichte 
atletiekaccommodaties: 

 De eisen van de baan zijn geüpdatet en gepubliceerd op de website 

 64 banen zijn geïnspecteerd en 16 banen hebben een opleverinspectie gehad 

 De Adviesgroep Atletiekaccommodaties heeft vijf renovatieprojecten succesvol begeleid 

 Zeven clubs zijn gestart met het schrijven van een visiedocument voor de realisatie van een More 
Indoorhal en twee verenigingen/gemeenten hebben hun haalbaarheidsonderzoek succesvol afgerond 

 De video voor de More Indoor campagne is gelanceerd 

 
Het vereenvoudigen (digitalisering) van de accommodatiecontroles is niet gerealiseerd omdat de invoering 
van het CRM-systeem vertraagd is. Dit staat voor 2020 op de planning. 
 
1.3  In 2019 worden nieuwe en flexibele lidmaatschappen onderzocht 
 
Door de komst van het nieuwe CRM systeem hebben we besloten om dit door te schuiven naar 2020. Dit 
omdat we eerst de nodige randvoorwaarden moesten creëren.  
 

https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/accommodatie/more-indoor
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1.4 In 2019 hebben clubs uit eigen behoefte verbinding (gezocht) met lokale partners als 
gemeente, (sport)ondersteuners en/of andere (sport)clubs 
 
Door het Sportakkoord zijn in bijna alle gemeenten Lokale Sportakkoorden getekend waar ook veel 
atletiekclubs bij betrokken zijn. Dit heeft de lokale samenwerking gestimuleerd en biedt veel kansen voor de 
clubs in het land. De Atletiekunie stimuleert dit en zorgt dat er passende services beschikbaar zijn voor 
atletiekclubs. Daarnaast zijn er op andere thema’s zoals Aangepaste Atletiek en de Gezonde Sportomgeving 
de nodige verbindingen gelegd tussen clubs en lokale organisaties om op deze thema’s nieuwe kansen te 
pakken. 
 

 
 
1.5  In 2019 wordt een verbinding tussen clubs en de zorgsector gelegd 
 
We hebben onderzoek laten uitvoeren naar de succes- en faalfactoren van de verbinding tussen clubs en de 
zorgsector. Dit onderzoek wordt in Q1 van 2020 opgeleverd. Afhankelijk van de resultaten gaan we bepalen 
of en hoe we invulling aan deze verbinding gaan geven. 
 
Blessurepreventie is een thema dat we in 2020 verder oppakken via content op Hardlopen.nl en fysieke 
workshops bij clubs. Zilveren Kruis is een partner van de Atletiekunie en samen zijn we aan het bekijken hoe 
clubs hiervan kunnen profiteren. 
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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  In 2019 maken basisschoolkinderen door het schoolatletiekprogramma Ren.Spring.Gooi 
kennis met onze sport 
 
370 basisscholen gebruiken het programma Ren.Spring.Gooi. Onderzoek door Mulier instituut moet inzicht 
geven in de punten waarop we het programma verder kunnen optimaliseren om het in 2020 bij nog meer 
scholen actief onder de aandacht te kunnen brengen. 
 
2.2  Meer volwassenen aan het hardlopen krijgen en houden 
 
Het platform Hardlopen.nl kent in 2019 een recordaantal bezoekers. Bedrijfssport en ook Yakult Start to Run 
dragen hieraan bij.  
 
2.3  In 2019 gaan we de kansen van ‘actief fit voor senioren’ introduceren bij clubs 
 
Deze doelstelling is niet opgepakt.  
 
2.4  In 2019 willen we het publiek dichterbij brengen en spectaculaire atletiek laten beleven 
 
Onder de titel ‘Urban Athletics Series’ hebben we in 2019 negen ‘street events’ georganiseerd. In drie 
weekenden stonden telkens drie verschillende stadscentra in het teken van een atletiekonderdeel: 
polsstokspringen, sprinten of hordenlopen. Telkens zijn deze evenementen georganiseerd in samenwerking 
met de lokale vereniging en waar mogelijk met een (regionaal) bekende topatleet als ambassadeur. Daarnaast 
zijn de huidige baancircuitwedstrijden uitgenodigd om een onderdeel als ‘urban event’ te programmeren, 
waaraan gehoor is gegeven. We hebben hiermee de bekendheid van atletiek onder nieuwe doelgroepen een 
flinke impuls kunnen geven.  
 

 
 
3. Wedstrijdaanbod optimaliseren 
 
Het organiseren van wedstrijden en competities is een kerntaak van de sportbond. Iedere atleet moet 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.  
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3.1  In 2019 worden het wedstrijdreglement en de wedstrijdbepalingen ‘atleet vriendelijker’ gemaakt 
 
‘De atleet centraal’ heeft in 2019 handen en voeten gekregen: de belangen van de atleet staan centraal in 
reglementen en uitvoering. O.a. in de wedstrijdbepalingen van onze evenementen (NK’s) is hier nadrukkelijker 
dan anders uitvoering aan gegeven. Ook het nieuwe reclamereglement geeft meer vrijheid aan de 
(commerciële mogelijkheden van de) atleet. Naar aanleiding van de evaluatie enquête over de landelijke 
competitie zijn de competitiebepalingen/reglementen aangepast. 
  
3.2  In 2019 nemen baanatleten deel aan meer onderdelen in een compacter programma 
 
De ambitie om atleten aan meer onderdelen in een wedstrijd te laten deelnemen is gebouwd op het belang 
om jonge atleten te blijven boeien en binden. We hebben waar nodig het wedstrijdaanbod en de reglementen 
aangepast. Het is erg moeilijk de impact te toetsen bij regionale wedstrijden waar uiteindelijk wel het grootste 
verschil gerealiseerd kan worden. Vandaar dat we dit punt beoordelen als ‘niet behaald’. We blijven uitvoering 
geven aan de ingezette weg en acties ondanks de moeizame meetbaarheid. 
 
In oktober zijn daartoe vier sessies in het land georganiseerd om gezamenlijk na te denken over de 
optimalisatie van het wedstrijdaanbod voor de categorieën C en D junioren. Ruim 60 wedstrijdleiders, trainers 
en andere betrokkenen hebben meegedacht om tot nieuwe wedstrijdconcepten te komen. Dit krijgt in 2020 
een vervolg in de diverse regio’s. 
 

 
 
3.3  In 2019 doen een we een pilot bij de CD competitie waarbij atleten deelnemen aan vier 
onderdelen bij de derde competitiewedstrijd 
 
De gewenste aanpassingen in het competitiereglement bleken niet realiseerbaar op de termijn van het jaarplan 
2019, maar deze aanpassing wordt wel gedaan vanaf 2020. Desalniettemin willen we benadrukken dat de 
competitie een heel groot succes was: de voortdurend stijgende lijn bleef in 2019 ook weer groeien in zowel 
teams als deelnemers. Nieuw was een ingebouwde controle op wedstrijdlicentie waardoor 100% van de 
deelnemers aan de competitie in het bezit is van een licentie – een controle die door clubs is ontvangen met 
enthousiasme. De competitie is en blijft het kloppend hart van de wedstrijdatletiek in Nederland en was ook in 
2019 springlevend. 
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3.4  In 2019 sluit het wedstrijdprogramma van het Nationaal Baan- en Crosscircuit beter aan op de 
behoefte van de atleet 
 
De nationale circuits zijn individueel aansprekende en krachtige wedstrijden waar de Atletiekunie extra 
faciliteert in hun ontwikkeling. De organisaties hebben in 2019 een goede spreiding aangebracht in de 
onderdelen en nadrukkelijk gekeken naar de behoeften van de atleten. De Atletiekunie heeft deelname aan 
deze wedstrijden en circuits onder alle wedstrijdatleten gepromoot. Voor de (sub)top van Nederland, zeker in 
de jongere leeftijdscategorieën, blijven de (wedstrijden uit de) circuits de paradepaardjes van het 
wedstrijdaanbod. Binnen het Nationaal Baancircuit hebben we bovendien de nadruk gelegd op de onderdelen 
uit het GAP project om aansluiting te vinden bij de wereldtop. 
 
3.5  In 2019 worden loopevenementen beter op de kalender gepositioneerd waarbij de behoefte van 
de atleet centraal staat 
 
De individuele hardloper verenigt zich door deelname aan evenementen. De populariteit van hardlopen uit 
zich o.a. in de groei van het platform Hardlopen.nl. De kalender van hardloopevenementen is een belangrijke 
informatiebron voor hardlopers. In 2019 hebben we de presentatie van de kalender nog overzichtelijker 
gemaakt door onder andere filters specifieker te maken. Ook zijn er betere mogelijkheden om ‘inschrijven’ en 
‘uitslagen’ van evenementen te koppelen. Voor organisaties is het proces van aanmelding vereenvoudigd en 
het opnieuw aanmelden van evenementen anders georganiseerd. Het heeft al met al geleid tot 95% groei in 
bezoekers. 
 

 

 
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 topsportevenementen naar 
Nederland te halen. 
  
4.1       We scouten talenten en bereiden ze voor op internationale toernooien en het vak van topatleet 
 
In 2019 presenteerden we een nieuwe sponsor én daarmee een nieuwe naam aan het talententeam dat een 
sterke lichting kent: Jorinde van Klinken, Alida van Daalen, Raphael Bouju en Robin van Riel maken per 2019 
deel uit van CTS GROUP Talententeam. Leden van het talentteam worden zo veel als mogelijk in een lerende 
omgeving geplaatst waarin ze nieuwe ervaringen op kunnen doen en zich versneld kunnen ontwikkelen. Daarnaast nam 

in 2019 een ongekend groot team van jonge talenten deel aan het EK U20 (36 atleten) en het EK U23 (23 
atleten), en met succes: in totaal namen zij 13 medailles mee naar huis. 
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4.2       We zoeken op drie onderdelen aansluiting bij de internationale top: 400 meter, 
polsstokhoogspringen en speerwerpen 
 
Vanaf eind oktober 2018 zijn we gestart met activiteiten in het kader van de Closing The Gap, of kortweg Gap 
projecten. In 2019 hebben we ons gericht op de kennisontwikkeling en deskundigheid van coaches. Zo waren 
er regionale en nationale (bij)scholingen, daarnaast is de vernieuwing van de meerjarenopleidingsplannen 
gestart én hebben we trainingen, congressen, en masterclasses georganiseerd:  

 Leerlijn speerwerpen en leerlijn Polsstok hoogspringen 

 Coachcongres 400m / 400m horden 

 Masterclass coaches 400m / 400m horden 
 

 4.3       Op internationale toernooien bereiken we finales en winnen we medailles 
 
In 2019 waren de Nederlandse topatleten zeer succesvol op internationale toernooien:  

 EK Indoor Glasgow: 5 medailles 
 De European Cup Winter Throwing: 2 medailles 
 EK Cross: 2 medailles 
 EK U20: 10 medailles 
 EK U23: 3 medailles 
 WK Para Atletiek: 8 medailles 
 WK Atletiek: 2 medailles 

  
De staf blikt bovendien overwegend positief terug op het WK Atletiek in Doha waar twee gouden medailles 
mee naar huis gaan, nationale records verbroken zijn én Tokyo tickets behaald zijn. Bovendien drie 
meerkampers in de top 8 van de wereld en de 4x400m vrouwen die boven verwachting hebben gepresteerd 
en in de finale stonden. 
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4.4       Onze topatleten zijn actieve ambassadeurs voor de atletieksport 
 
Meerdere Papendal/Team NL atleten hebben zich in 2019 actief ingezet als ambassadeur voor de 
atletieksport. Denk aan de AA Drink NK Indoor campagne met Marije van Hunenstijn in de hoofdrol. Fabian 
Florant was het stralende campagnegezicht van de ASICS NK Atletiek in Den Haag. Ook pakken atleten hun 
rol als het gaat om het geven van workshops tijdens de Looptrainersdag of Dag van de Atletiek: Nadine Visser, 
Tony van Diepen, Danaïd Prinsen en o.a. Bart van Nunen zien we op dit soort dagen. Ook hebben atleten zich 
als ambassadeur voor de sport ingezet door bijvoorbeeld clinics en masterclasses te verzorgen: de NLO 
Masterclass vond eind november plaats met Nadine Visser, Pieter Braun, Joris van Gool, Marije van 
Hunenstijn, Naomi Sedney en Eva Hovenkamp. Maar ook tijdens de talentdag in samenwerking met CTS 
GROUP en de TeamNL clinic kwamen veel topatleten in actie als ambassadeur.   
  
4.5       In 2019 onderzoeken we de mogelijkheid van internationale events voor impact in de toekomst 
 
Naar aanleiding van de teleurstelling in 2018 over het mislopen van de EK indoor in Apeldoorn en de daarmee 
gemoeide maatschappelijke investeringen, hebben we in 2019 gefocust op het verkennen van meer kansrijke 
internationale events in Nederland. Om deze reden is het mogelijke bid voor de organisatie van de WK Halve 
Marathon ook niet doorgezet, in overleg met de Stichting Zevenheuvelenloop en maatschappelijke partners. 
Afgelopen jaar heeft de nieuwe aanpak niet geleid tot nieuwe toewijzingen. 
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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  In 2019 is de bezettingsgraad bij activiteiten voor clubs gemiddeld 80% 
 
Hoewel het eerlijkheidshalve moeilijk exact te achterhalen is, is m.n. door lager animo voor de voorzitters- en 
regiooverleggen dit aantal niet gehaald. Bij de twee grote congressen die de Atletiekunie organiseert voor 
clubs, de Looptrainersdag en de Dag van de Atletiek, is het aantal wel gerealiseerd. 
 
5.2  In 2019 wordt de NK Atletiek Senioren een echt belevingsevenement dat door minimaal 60% 
van de aangesloten clubs wordt bezocht als deelnemer, bezoeker of vrijwilliger 
 
Met 73% van de clubs als deelnemer, bezoeker of betrokkene is de NK Atletiek het hoogtepunt van het 
Nationale wedstrijdseizoen. Met het verspringen als City Event middenin Den Haag, op Plein tegenover het 
politieke hart van het land, werd er op een zeer opvallende manier gestreden om de eerste medailles. Rondom 
de atletiekbaan aan de Laan van Poot was een ‘foodplein’ opgebouwd voor meer reuring en de tribunes waren 
dichter op de baan geplaatst voor een optimale beleving. De eerste editie van de NK in Den Haag kende een 
fijne samenwerking met Haag Atletiek. 
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5.3  In 2019 is de interactie op atletiekcommunicatie (inclusief sociale media) gegroeid met 20% 
 
Communicatie wordt steeds digitaler en digitale communicatie wordt steeds interactiever. Via de websites 
atletiek.nl en atletiekunie.nl houden we mensen geïnformeerd, via de emailings aan verschillende 
gebruikersgroepen brengen we samen wat relevant is voor die specifieke doelgroep en via de sociale media 
roepen we op tot interactie. Met Linkedin en Instagram Stories zijn we in 2019 actief geworden op twee nieuwe 
kanalen, wat vanzelfsprekend ook tot weer extra interactie leidt. Als voorbeeld zijn er op de ruim 2 miljoen 
weergaven van onze communicatie rondom de WK atletiek in Doha maar liefst 67.000 interacties geweest! 
 
5.4  In 2019 groeit Hardlopen.nl naar >100.000 unieke bezoekers per maand 
 
Hoewel de groei van Hardlopen.nl substantieel was in 2019, werd het aantal van 100.000 unieke bezoekers 
per maand nog niet gehaald. Met 650.000 unieke bezoekers in 2019 groeide de website met meer dan 50%. 
De nieuwe bezoekers kwamen via allerlei bronnen waarbij de groei van de (wekelijke) emailnieuwsbrief een 
extra opvallende was. Naast de hardloopkalender waren de vele artikelen goed voor een verdubbeld 
lezerspubliek.  
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5.5  In 2019 acquireren we drie nieuwe partners 
 
In 2019 werd een aantal partnerships voor een of twee jaar verlengd. Het is voor de continuïteit van de 
atletieksport en specifiek van de projecten die met deze partners gemoeid zijn, goed om loyale partners te 
hebben. In 2019 sloten we een uitgebreid partnership met CTS GROUP die als logistiek partner ook het 
naamgevend sponsorschap van het Talententeam op zich nam. Daarnaast waren de bijdrage van de Provincie 
Gelderland (als sponsor) en de bijdrage van Omroep Gelderland (als mediapartner) voor de NK indoor in 
Apeldoorn van grote meerwaarde. 
 
5.6  In 2019 beoordelen de clubs de dienstverlening van de Atletiekunie met minimaal 7,5 
 
We baseren ons op enquetes en evaluaties die gedaan worden naar aanleiding van bijscholingen, opleidingen 
en congressen die we organiseren t.b.v. kaderleden bij clubs. De gemiddelde beoordeling daarvan ligt op 8,1, 
ruimschoots boven de gewenste 7,5. 
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6. Algemeen en organisatie  
 
Governance 
 
In 2019 heeft een aanpassing van zowel Statuten als Algemeen Reglement van de Atletiekunie 
plaatsgevonden, waarbij de binding van leden van de Atletiekunie aan besluiten van de Dopingautoriteit  werd 
geborgd. Deze binding was noodzakelijk geworden als gevolg van het feit dat de Dopingautoriteit vanaf 1 
januari 2019 een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) is geworden.  
Na ingewonnen advies van de Unieraad heeft het bestuur in 2019 twee nieuwe governanceregelingen 
vastgesteld, te weten het Treasury Statuut en de Klokkenluidersregeling. Daarmee zijn alle 
governanceregelingen in de afgelopen twee jaar geactualiseerd.  
 
 

Personeelsformatie 
 
Als gevolg van het vertrek van enkele collega’s en de tijdelijke detachering van twee medewerkers bij 
NOC*NSF hebben zich ook in 2019 weer enkele personeelsmutaties voorgedaan. De totale 
personeelsformatie nam in omvang met 2,5 fte toe en bedroeg eind 2019 37,90 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 on line hardloopplatform.   
 

 
Personeelsformatie Atletiekunie 
per afdeling 

 
fte’s2017 
Realisatie   

 
fte’s 2018 
Realisatie   

 
fte’s 2019 
Realisatie   

Topsport  
 

13,64 14,00 15,0 

Wedstrijdsport   3,93 3,39 3,9 

Breedtesport    9,73 7,97 8,7 

Algemeen  11,19 10,06 10,3 

    

Totaal:  38,49 35,42 37,90 

 
 

Antidoping-beleid 
 
In 2019 werden bij Nederlandse atleten in totaal 375 dopingcontroles afgenomen, volgens onderstaande 
verdeling: 

 2016 2017 2018 2019 

Dopingautoriteit     

In Competition 50 96 106 132 

Out of Competition 150 151 105 128 

 (200) (247) (211) (260) 

World Athletics      

In Competition 45 38 79 58 

Out of Competition 71 59 91 47 

 (116) (97) (170) (105) 

     

Totaal aantal controles 316 344 381 365 

 
 
Circa 60 Nederlandse atleten en para-atleten uit de Nationale Selecties van de Atletiekunie zijn opgenomen 
in de nationale of internationale testing pool van de Dopingautoriteit en World Athletics. Op basis van deze 
status zijn zij verplicht hun where-abouts aan te leveren in het online registratiesysteem van de WADA, 
genaamd ADAMS. In 2019 werd door 6 atleten een overtreding met betrekking tot het aangeven van deze 
where-abouts begaan (= 3,4% van het aantal out-of-competition testen; 2018 was 3,6%). In alle gevallen betrof 
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dit een missed test. Zolang deze overtreding niet binnen 12 maanden gevolgd wordt door een 2e en 3e 
overtreding, zijn er geen consequenties aan verbonden. 
 
 

VOLTA 

 
Medio 2019 is uit de laatste twee overgebleven aanbieders de keus gemaakt voor een nieuw CRM-systeem. 
In samenwerking met de nieuwe leverancier FOYS (Focus on your sport) is vervolgens hard gewerkt aan de 
implementatie in december 2019 van het nieuwe pakket, genaamd VOLTA. De eerste stap daarbij betrof de 
overgang van de bondsadministratie naar het nieuwe pakket, in 2020 zal dit gevolgd worden door de koppeling 
van de verenigingsapplicaties en verdere uitbreiding van de functionaliteiten.   
 
 

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 2018 zijn met name de pupillen en junioren in omvang gedaald, terwijl 
ook de grootste lidcategorie, de recreatieve lopers in aantal terugliepen. Een groei werd geconstateerd in de 
categorie senioren, die het gevolg is van een na-ijleffect van de groei van de junioren in voorgaande jaren. De 
wandelaars zijn de meest constante lidcategorie die al jaren en constante groei laat zien.  Het totaal aantal 
verenigingsleden daalde ten opzichte van 2018 met 3,0%. 
 
 

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) 

      

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 7.218.666 3.260.569 7.601.766 38,49 

2018 137.995 7.602.014 3.166.814 8.246.659 35,42 

2019 133.479 7.897.117 3.048.913 8.040.770  37,90 

      

 
 

Kengetallen 
Atletiekunie 

Kosten per lid 
in € 

Contributie 
per lid in € 

Multiplier 
Contributies 

 

Aantal leden 
per FTE 

     

2015 53,47 22,98 2,31 3.668 

2016 52,01 23,14 2,22 3.619 

2017 50,95 23,02 2,33 3.681 

2018 55,09 22,95 2,60 3.896 

2019 59,16 22,84 2,64 3.522 

     

 
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 activiteiten waaraan een (kort) lidmaatschap 
is gekoppeld, zoals Start to Run. Het kengetal ‘Multiplier contributies’ geeft de verhouding weer tussen de 
ontvangen contributies en de totale baten. 



 

 

 

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 


