
  
 

Functiebeschrijving lid Reglementen Commissie van de Unieraad 
(conceptversie 7 november 2018) 

 
 
Algemeen 
De Unieraad is de ledenraad van de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie (hierna: Atletiekunie). De 
Unieraad wordt om de drie jaar gekozen door de verenigingen (16 leden), de stichtingen (2 leden) en 
de individuele leden (0 tot 4 leden), en bestaat dus uit maximaal 22 leden. De verkiezing,  
bevoegdheden en werkwijze van de Unieraad worden nader geregeld in statuten en algemeen 
reglement van de Atletiekunie. 
 
De belangrijkste taken van de Unieraad zijn: 

 het benoemen van bestuursleden; 

 het vaststellen van het jaarplan en begroting; 

 het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening; 

 het vaststellen van de statuten en het algemeen reglement en de wijzigingen daarin; 

 het adviseren over de governance-regelingen van de Atletiekunie.  
 
De Unieraad kent twee adviescommissies, te weten de Audit Commissie en de Reglementen 
Commissie. Hieronder volgt de functiebeschrijving van de leden van de Reglementen Commissie.   
 
Reglementen Commissie 

 De Reglementen Commissie is een adviescommissie van de Unieraad en bestaat uit minimaal 3 
en maximaal 5 leden.  

 De commissie wordt benoemd voor drie jaar, aansluitend op of kort na de benoeming van de nieuw 
gekozen unieraad.  

 De voorzitter van de Unieraad is tevens voorzitter van de Reglementen Commissie. 

 De verkiezing en benoeming van de overige leden geschiedt onder leiding van de voorzitter van de 
Unieraad.  

 Leden van de Reglementen Commissie kunnen lid zijn van de Unieraad, maar dit is geen 
voorwaarde. 

 Als adviescommissie van de Unieraad heeft de Reglementen Commissie geen zelfstandige 
beslissingsbevoegdheid.  

 
Taken van de Reglementen Commissie   
De Reglementen Commissie heeft een adviserende en toetsende taak. Zij kan gevraagd en 
ongevraagd advies uitbrengen aan de Unieraad over alle zaken die betrekking hebben op de wet- en 
regelgeving en de governance binnen de Atletiekunie. In ieder geval betreft dit de volgende statuten en 
reglementen:  

 de statuten en het algemeen reglement van de Atletiekunie; 

 het wedstrijdreglement; 

 de negen governance-regelingen die mede vanuit de aanbevelingen voor Goed Sportbestuur zijn 
opgesteld.  

 
Onderstaand is een overzicht opgenomen van de bovengenoemde documenten, waarbij is 
aangegeven de bevoegdheid tot vaststellen, de actuele versiedatum, de frequentie waarmee deze 
documenten worden herzien en de planning van de eerstvolgende herziening.   
 
 
 
  



  
 
Overzicht statuten, reglementen en governance-documenten Atletiekunie  
 
 

 Titel Vast te 
stellen door 

Actuele 
 versie dd 

Stand v. zaken 
/ actie 

Herziening 
gepland in (*) 

1 Statuten  Unieraad 
 

24 mei 2018 --- mei 2021 

2 Algemeen Reglement  
 

Unieraad 24 mei 2018 --- mei 2021  

3 Wedstrijdreglement 
(2018 – 2019) 

Unieraad 
 

1 jan 2018 --- nov 2019 

4 Gedragscode Bestuur  UB, na 
advies UR 

mei 2018 --- mei 2021 

5 Directiestatuut 
 

UB, na 
advies UR 

mei 2018 --- mei 2021 

6 Financieel Statuut 
 

UB, na 
advies UR 

mei 2018 --- mei 2021 

7 Treasury Statuut 
 

UB, na 
advies UR 

Concept dd juli 
2018 

Vaststelling gepland 
in mei 2019 

mei 2021 

8 Topsportstatuut 
 

UB, na 
advies UR 

mei 2018 --- mei 2021 

9 Antidoping statuut 
 

UB, na 
advies UR 

mei 2018 --- mei 2021 

10 Privacy statement 
 

UB, na 
advies UR 

mei 2018 --- mei 2021 

11 Klachten-, bezwaren- en 
geschillenregeling  

UB, na 
advies UR 

mei 2018 --- mei 2021 

12 Regeling tegen 
ongewenst gedrag 

UB, na 
advies UR 

mei 2018 --- mei 2021 

      

      

      

 
 
 
(*) in alle gevallen geldt dat veranderende regelgeving of omstandigheden tot een eerdere aanpassing 
van statuten of reglementen kan leiden.  
 
 

  



  
 


