
Unieraadsvergadering dd 26 november 2020 
Agendapunt 5.2: Wijziging Governanceregelingen  
 
Voorgestelde correcties in enkele governance-regelingen 
 
 

1. Directiestatuut 
Toelichting: 
Het Directiestatuut (inclusief procuratiestatuut) geeft aan op welke wijze en in welke mate het bestuur 
haar taken heeft gemandateerd aan de directeur. Een van de aspecten hierin is het omgaan met 
calamiteiten.  
Een van de mogelijke calamiteiten is een overtreding van het dopingreglement door een 
vooraanstaande topsporter. In het Antidopingstatuut wordt aangegeven wat de handelswijze is bij zo’n 
overtreding. Daarmee is deze vorm van calamiteit afgedekt. 
Vanuit het bestuur van de Atletiekunie is gevraagd om ook een duidelijke handelswijze te formuleren bij 
calamiteiten anders dan overtredingen van het dopingreglement. Transparantie in de procedure is zeker 
gewenst, tegelijkertijd is iedere calamiteit anders, verdient iedere calamiteit een eigen aanpak, en 
kunnen procedures niet anders dan in algemene bewoordingen worden weergegeven.  
Om die reden wordt voorgesteld onderstaande correcties in rood in het Directiestatuut door te voeren.    
 
Artikel 2, lid e: 
Huidige tekst: 
e. Los van dit directiestatuut is een antidoping statuut opgesteld, op basis waarvan de directeur 
namens de Atletiekunie in geval van een positiefmelding als crisismanager fungeert.  

 
Nieuwe lid e, huidig lid e wordt lid f met correcties: 
e. In geval van calamiteiten die de Atletiekunie treffen stelt de directeur een Calamiteiten 
Management Team samen om gepaste en gerichte acties te bespreken en te nemen. De voorzitter van 
het bestuur zal per direct worden geïnformeerd en in overleg met deze het voltallige bestuur. De 
woordvoering hierbij geschiedt in principe door de directeur, en alleen in bijzondere gevallen door de 
voorzitter. Bij topsportaangelegenheden kan de woordvoering ook door de technisch directeur 
geschieden. Indien zich calamiteiten voordoen zal altijd een logboek van de genomen stappen worden 
bijgehouden.   
f. Los van dit directiestatuut en het in dit artikel onder lid e. vermelde is een antidoping statuut 
opgesteld, waarin de procedure en specifieke handelswijze is vastgelegd die gehanteerd wordt in geval 
van een overtreding van het dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak, en op basis waarvan 
de directeur namens de Atletiekunie als crisismanager fungeert.  
  
 
 

2. Procuratiestatuut (onderdeel van het Directiestatuut) en Treasury Statuut 
Toelichting:  
De procedure inzake het doen van betalingen zoals beschreven in het Procuratie Statuut komt niet 
overeen met de intern afgestemde werkwijze. Ook in het Treasury Statuut is deze procedure niet correct 
weergegeven. Voorgesteld wordt om de tekst in beide statuten als volgt te corrigeren:  
 
Procuratie Statuut 
 
Huidige tekst:  
Artikel 2 
1. Binnen de Atletiekunie is een overzicht beschikbaar van de verschillende bankrekeningen en de 

daarop afgegeven machtigingen. Uitgangspunt daarbij is dat zowel de directeur zelfstandig als 
twee senior medewerkers gezamenlijk als gemachtigde kunnen optreden. Het bestuur is bevoegd 
hiervan af te wijken. 

  



 
 
Voorstel nieuwe tekst: 
Artikel 2 
1. Binnen de Atletiekunie is een overzicht beschikbaar van de verschillende bankrekeningen en de 

daarop afgegeven machtigingen. Uitgangspunt is dat vier leden van het MT, waaronder de directeur,  
gemachtigd zijn betalingen te doen, waarbij iedere betaling (dus ook interne overboekingen tussen 
rekeningen van de Atletiekunie) altijd door twee gemachtigden gezamenlijk moet worden 
geautoriseerd. Voor betalingen boven de € 250.000 geldt dat één van de twee gemachtigden de 
penningmeester van het bestuur moet zijn. Het bestuur is bevoegd hiervan af te wijken.  

 
Treasury Statuut 
 
Huidige tekst: Pag 7, 2e alinea:  
Voor de autorisatie van betaalopdrachten ten behoeve van de bank geldt de volgende regel:  
 
Betaalopdrachten tot een bedrag van € 250.000,- kunnen door de directie individueel getekend worden. 
Bedragen boven € 250.000,-  moeten altijd gezamenlijk getekend worden. Overboekingen tussen eigen 
rekeningen van de Atletiekunie zijn ongelimiteerd enkelvoudig te tekenen. 
 
Voorstel nieuwe tekst: 
Voor de autorisatie van betaalopdrachten in het bankprogramma geldt de volgende regel: 
Uitgangspunt is dat vier leden van het MT, waaronder de directeur,  gemachtigd zijn betalingen te doen, 
waarbij iedere betaling (dus ook interne overboekingen tussen rekeningen van de Atletiekunie) altijd 
door twee gemachtigden gezamenlijk moet worden geautoriseerd. Voor betalingen boven de € 250.000 
geldt dat één van de twee gemachtigden de penningmeester van het bestuur moet zijn. Het bestuur is 
bevoegd hiervan af te wijken. 
 

3. Antidoping Statuut 
 
Toelichting:  
Als gevolg van de aanscherping van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 
2018, dient het beleid ten aanzien van de communicatie vanuit de Atletiekunie met betrekking tot 
positieve dopinguitslagen c.q. overtredingen van het dopingreglement, opgelegde ordemaatregelen en 
uit te voeren tuchtmaatregelen, te worden herzien. Onderstaand zijn de gewenste aanpassingen in rood 
weergegeven. 
Daarnaast wordt in dit gehele document de benaming IAAF gewijzigd in World Athletics (WA).   
 
Artikel 2, lid g, h en j 
Huidige tekst:  
g. De technisch directeur ziet - in afstemming met de bondscoach - er op toe dat de betrokken atleet 

afziet van deelname aan wedstrijden en trainingen onder auspiciën van de Atletiekunie; 
h. Voorts draagt de directeur zorg voor de voortgangsrapportage aan de IAAF. Hij onderhoudt tevens 

de contacten met de directeur van de Dopingautoriteit; 
i. De directeur doet namens de Atletiekunie aangifte bij de Tuchtcommissie van het Instituut 

Sportrechtspraak. Daartoe is hij bij vaststelling van het directiestatuut gemachtigd; 
j. De directeur treedt op als woordvoerder naar de pers. De Atletiekunie hanteert hierin een neutrale, 

zakelijke, informatievoorziening. Het moment waarop de pers wordt geïnformeerd valt veelal 
samen met het moment waarop de Atletiekunie formeel een ordemaatregel oplegt dan wel aangifte 
doet bij de Tuchtcommissie van het ISR en hierop een finale uitspraak volgt; 

  



Voorstel nieuwe tekst: 
g. De technisch directeur ziet – indien van toepassing en zonodig in afstemming met de 
bondscoach - er op toe dat de betrokken atleet afziet van deelname aan wedstrijden en trainingen onder 
auspiciën van de Atletiekunie; 
h. Voorts draagt De directeur draagt zorg voor de voortgangsrapportage aan de IAAF WA. Hij 
onderhoudt tevens de contacten met de directeur van de Dopingautoriteit; 
i. De directeur doet namens de Atletiekunie aangifte bij de Tuchtcommissie van het Instituut 
Sportrechtspraak. Daartoe is hij bij vaststelling van het directiestatuut gemachtigd; 
j. Eventueel opgelegde ordemaatregelen en / of tuchtrechtuitspraken worden altijd naar de 
betrokken atleet en direct betrokken stakeholders (o.a. verenigingen) gecommuniceerd. De directeur 
overweegt of aanvullende communicatie of publicatie (op grotere schaal) noodzakelijk is en op welke 
wijze dat geschiedt. Hierin zal altijd een afweging worden gemaakt op basis van proportionaliteit en 
subsidiariteit. In die gevallen waarin gecommuniceerd en / of gepubliceerd wordt, treedt de directeur op 
als woordvoerder naar de pers. De Atletiekunie hanteert hierin een neutrale, zakelijke en zo mogelijk 
anonieme informatievoorziening. Het moment waarop wordt gecommuniceerd en / of gepubliceerd valt 
veelal samen met het moment waarop de Atletiekunie formeel een ordemaatregel oplegt dan wel 
aangifte doet bij de Tuchtcommissie van het ISR; 
 
 

Topsportstatuut  
 
Toelichting.  
Onderdeel van het Topsportstatuut is de beschrijving van de samenstelling, de werkwijze en het 
functioneren van de Atletencommissie van de Atletiekunie. Dit is ondergebracht in paragraaf III van het 
Topsportstatuut. Bij het organiseren van de verkiezing voor de nieuwe Atletencommissie (voorjaar 2020) 
werd duidelijk dat het Topsportstatuut op dat punt enkele onduidelijkheden bevat, die correctie 
noodzakelijk maken. Onderstaand in rood de correcties die in samenspraak met de Atletencommissie 
worden voorgesteld.  
 
Atletencommissie   
Artikel 13.  Doel  
1. De Atletencommissie van de Atletiekunie vertegenwoordigt binnen de Atletiekunie de topatleten uit 

de nationale selecties Senioren en Junioren, zoals die jaarlijks op de website van de Atletiekunie 
worden geplaatst, en degenen die daar de voorafgaande 12 maanden deel van uitmaakten. 

 
Artikel 16.  Lidmaatschap en voorwaarden lidmaatschap 
1. De Atletencommissie bestaat uit minimaal vijf en maximaal 7 personen.  
2. Als lid van de Atletencommissie komen in aanmerking topatleten in de onder artikel 13 lid 1 

genoemde selecties, dan wel degenen die tijdens de vier kalenderjaren jaar voorafgaand aan het 
moment van beschikbaarstelling voor de Atletencommissie op deze wijze geregistreerd zijn 
geweest. 

 
Artikel 17.  Verkiezing  
1. Iedere vier jaar worden er verkiezingen uitgeschreven. De secretaris van de Atletencommissie is 

verantwoordelijk voor de bekendmaking en uitvoering hiervan. 
2. Bij verkiezingen is iedere topatleet met kiesrecht die op dat moment lid is, of tijdens de vier 

voorafgaande kalenderjaren lid is geweest van één van de onder artikel 13 lid 1 genoemde selecties 
gerechtigd zoveel stemmen uit te brengen als er verkiesbare plaatsen zijn. Op elke kandidaat kan 
één stem worden uitgebracht.  

3. Verkiezingen worden uitsluitend gehouden als het aantal kandidaten groter is dan het aantal 
verkiesbare plaatsen. 

 
Artikel 18.  Zittingsduur, rooster van aftreden 
1. Een lid wordt gekozen voor een zittingsduur van maximaal acht jaar vier jaar en kan aansluitend 

maximaal een maal worden herkozen. 
2. Indien er (tussentijds) Bij tussentijdse vacatures zijn waarin niet kan worden voorzien, kunnen 

kandidaten onder voorbehoud van goedkeuring door de meerderheid van de Atletencommissie 
volwaardig lid worden tot de eerstvolgende verkiezingen. De kandidaat treedt daarmee in zijn eerste 
termijn.  

 


