
  
 
 
Unieraadsvergadering dd 28 november 2019 

Agendapunt 6. Vaststellen profiel Unieraadslid 
 
 
Toelichting 
Conform de statuten van de Atletiekunie vindt iedere drie jaar, te rekenen vanaf 2014, een verkiezing 
van de Unieraad plaats. Deze verkiezing staat gepland voor de eerste maanden van 2020, waarna de 
installatie van de nieuwe Unieraad kan plaatsvinden direct na afloop van de voorjaarsvergadering  van 
de Unieraad, in mei 2020. 
 
De verkiezing van een nieuwe Unieraad is tevens het moment om het profiel van Unieraadslid indien 
nodig aan te passen. 
 
 
 
 
 
 

Profielschets Unieraadslid 
(versie november 2018) 

 
 
Algemeen 
De Unieraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, 
kortweg Atletiekunie. Vergelijkbaar met de ledenvergadering van een vereniging. Vanuit die positie kent 
de Unieraad een aantal bevoegdheden en taken, die met de algemene vergadering van een vereniging 
te vergelijken zijn en waarvan de belangrijkste zijn: 

 benoemen en ontslaan van bestuursleden; 

 goedkeuren begroting en vaststellen jaarverslag inclusief jaarrekening; 

 vaststellen en wijzigingen in statuten en huishoudelijk reglement. 
Statutair zijn er meer aangelegenheden die het bestuur moet of wil voorleggen aan de Unieraad. Niet 
noodzakelijk maar wel gebruikelijk is het dat eens per vier jaar een meerjarenplan wordt opgesteld dat 
ter goedkeuring aan de Unieraad wordt voorgelegd, en voorts ieder jaar een jaarplan.  
 
De Unieraad maakt zelf geen beleid en voert dat niet uit. De beleidscyclus bestaande uit de fasen: 
beleidsvoorbereiding, -bepaling, -uitvoering en –evaluatie is de verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Het bestuur wordt daartoe ondersteund door een directeur aan wie met name de 
beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken zijn gemandateerd. De directeur geeft leiding aan de 
medewerkers van het bondsbureau.  
 
Uiteraard kunnen unieraadsleden voorstellen formuleren en adviseren, evenals iedere andere 
betrokkenen bij de Atletiekunie dat kan doen. Het is de uitsluitende bevoegdheid van de Unieraad de 
bestuursleden te benoemen of ontslaan en de genoemde – formele – elementen van de beleidscyclus 
goed te keuren. Dat betekent dat een Unieraadslid wel degelijk veel invloed heeft. Het bestuur bestuurt 
de Atletiekunie en de Unieraad is belast met het toezicht daarop. Dat vraagt van individuele leden van 
de verschillende organen een wijze van werken waarin respect bestaat voor en erkenning van ieders 
rol. 
 
Het Unieraadslid is gekozen door de stemgerechtigde leden (verenigingen, individuele leden van de 
Atletiekunie en stichtingen) in zijn of haar kieskring, maar is niet de belangenbehartiger van die 
kieskring. Hij of zij handelt zonder last of ruggespraak. Uiteraard is een goed invoelingsvermogen en 
een goed contact met betreffende verenigingen wel degelijk aanbevelenswaardig. 
 



 De beraadslagingen tussen de unieraadsleden en het bestuur geschieden in de openbare 
unieraadsvergaderingen. Uiteraard kan en zal een Unieraadslid ook tussentijds overleg voeren met 
andere unieraadsleden en met het bestuur. Dat overleg is echter gericht op beeld en meningsvorming. 
De besluitvorming vindt plaats in de vergadering.  
 
Tijdbelasting 

 Als basis jaarlijks twee formele avondvergaderingen van de Unieraad samen met het bestuur (mei 
en november); 

 Voorafgaand daaraan het bijwonen van één of twee voorzittersoverleggen in de eigen 
kieskring/regio (met enerzijds informeren naar wat speelt in de regio, anderzijds uitleggen en 
toelichten van genomen besluiten); 

 Tussentijds (per halfjaar) veelal een thema-avond met de Unieraad en het bestuur en/of een 
voorbereidend overleg in de aanloop naar de unieraadsvergadering; 

 Samenvattende uitgaan van circa zes tot tien avondbijeenkomsten per jaar; 

 Facultatief bezoek van evenementen en wedstrijden; 

 Voorbereiding (belasting in uren) voor de vergaderingen is beperkt, al vragen de stukken voor beide 
formele vergaderingen wel het nodige leeswerk; 

 Indien zitting wordt genomen in de Audit Commissie of de Reglementen Commissie van de 
Unieraad neemt de tijdbelasting op jaarbasis met circa twee tot vier avonden toe. 

 
Competenties/functie-eisen 
Het Unieraadslid: 

 onderhoudt contact met de ‘achterban’ en staat dus midden in de atletiekwereld; 

 heeft zicht op de organisatorische aspecten c.q. heeft daar enig gevoel voor; 

 is zich bewust van de positie van de unieraad in de organisatie; 

 werkt vanuit hoofdlijnen; 

 heeft strategisch en financieel inzicht; 

 heeft een positief kritische houding. 
 
Nevenfuncties 
Vanuit het oogpunt van transparantie wordt kandidaten voor de functie van Unieraadslid gevraagd 
inzicht te verschaffen in eventuele overige functies binnen de Atletiekunie. Zitting nemen in 
werkgroepen van de Atletiekunie die (mede) beleid ontwikkelen wordt als strijdig gezien met het 
lidmaatschap van de Unieraad en is ongewenst. 
 
Vergoedingen 
De functie van Unieraadslid is een vrijwilligersfunctie. Vergoeding van gemaakte reis- en verblijfkosten 
geschiedt op basis van de onkostenvergoedingsregeling van de Atletiekunie. 
 
 
 
 
Dit functieprofiel is tot stand gekomen op indicatie van de Stuurgroep Evaluatie Unieraad (2014), en in november  
2018 geactualiseerd naar de huidige structuur van de Unieraad met een Audit en een Reglementen Commissie.  

 
 
 
 
 
 


