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Concept notulen unieraad d.d. maandag 26 november 2 012 
 
Aanwezig unieraad: Paulien van den Berge, Jan Blom, Jan Dekkers, Toon de Graauw, Ans Huisman, Rolf 
 Huizinga, Liesbeth Jansen, Piet Jansen, Frans Kortbeek, Peter Mommersteeg, 
 Wim Ogink, Simone Richardson, Hans Slager, Robert de Smet, Jan Smit, Els Vogels, 
 Bram van der Vos. 
Aanwezig bestuur: Theo Hoex (vz), John Bos, Chiel Warners, Marius Veenker, Sylvia Barlag, Ruud Kok 
 
Afwezig (mk): Peter Konijnenburg, Ellen van Langen, 
 
1. Openingswoord Theo  
 Om 19.00 opent voorzitter Theo Hoex de vergadering. Voor zijn openingswoord zie bijlage 1.  
 
2. Presentielijst en vaststellen aantal stemmen  
 Namens de unieraad is Robert de Smet afwezig. Geen mandaat ontvangen.   
 Robert de Smet arriveert later. 
  
 Er kunnen dus 18 geldige stemmen worden uitgebracht.  
 Het stembureau wordt gevormd door Hugo Thijsmans, Roelof Veld, Adwin van Groeningen. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen  
 Afmeldingen ontvangen van Ellen van Langen en Peter Konijnenburg.  
 
4. Notulen unieraadsvergadering 14 mei 2012  
 Notulen worden zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
5. Vaststellen contributie 2013  
 Unieraad stemt in met de voorgestelde contributieverhoging  
 
6. Bestuursverkiezingen  

Wim Ogink spreekt namens de unieraad uit dat er geen enkel bezwaar is tegen herbenoeming van de 
drie kandidaten, Ellen van Langen, Marius Veenker en John Bos. 
Wel wil de unieraad graag een aanvullende afspraak maken met betrekking tot de herbenoeming van 
John Bos. Wanneer zijn interim periode niet is beëindigd voor de volgende voorjaarsvergadering (mei 
2013), verzoekt de unieraad het bestuur met een nieuw voorstel tot herbenoeming te komen.  
Bestuur gaat hiermee akkoord. Actie: Bestuur.  

 
7. Concept meerjarenbeleid 2013 – 2016  

Theo: 
Meldt dat het versturen van de stukken een werkdag vertraging heeft opgelopen o.a. in verband met 
de opmaak van een flyer die samen met het concept meerjarenbeleid werd verstuurd. Daardoor is de 
post niet voor maar pas na het weekend verstuurd. 
 
Marius Veenker verzorgt de toelichting bij het concept meerjarenbeleid 2013 – 2016. 
 
De leden van de unieraad geven na deze toelichting hun, individuele, inbreng. 
 
Wim Ogink 
Wil graag een aantal opmerkingen vanuit de unieraad melden, dit is echter geen unaniem standpunt. 
• Over het algemeen werd opgemerkt dat er een goed en ambitieus plan ligt. Er zijn goede
 speerpunten benoemd, waarbij wel de vraag rijst ‘krijgen we het gerealiseerd in de vier jaren die 
 voor ons liggen?’; 
• Het is belangrijk dat de jaarplannen goed ingevuld worden, alsmede het financiële plaatje voor de 
 komende vier jaar;  
• Opstellen prioriteiten, wat wordt het 1e, 2e, 3e, 4e jaar uitgevoerd;  
• Kritisch zijn op de invulling. 
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Toon de Graauw 
Jaarplan 2013 moet in 2012 opgemaakt zijn. Aangezien het al bijna december is, vraagt hij zich af  of 
de unieraad dan nog wel de ruimte heeft om over het jaarplan 2013 te spreken (o.a. KPI’s,  budget 
etc.) 
Loopsportconsumenten is een heel algemeen begrip. Dit soort begrippen moeten wel gaan leven.  
Simone Richardson 
Felicitaties voor dit ambitieuze plan. Zij is hier zeer positief over. Is wel benieuwd naar de uitwerking. 
Waar gaan we de prioriteiten leggen en hoe gaan we dat uitwerken. Bovendien moeten we, op  het 
moment dat we het meerjarenbeleid tot 2016 vaststellen, in 2014 de stap verder zetten (beleid na 
2016). 
 
Liesbeth Jansen 
Graag de uitwerking van de jaarplannen duidelijk omschrijven, en meetbare doelen opnemen. 
 
Rolf Huizinga 
Mooi omschreven doelen. Wanneer de financiën beschikbaar zijn, bezien of alles is uit te voeren met 
de beschikbare fte’s. Bestuur moet derhalve kijken waar de prioritering wordt gelegd. 
 
Ans Huisman 
Een ambitieus stuk. Vraagt zich echter af waarom er eigenlijk een meerjarenbeleidsplan wordt 
opgesteld wanneer er toch ieder jaar een jaarplan wordt gemaakt, waar meetbare doelen in zouden 
moeten staan.  
Zij mist bovendien de aansluiting met voorgaande meerjarenbeleidsplannen. Het lijkt alsof we iedere 
keer een nieuwe periode ingaan. Het is belangrijk om een vorige periode te evalueren om te 
beoordelen wat daaruit meegenomen kan worden naar de nieuwe periode.. 
 
Jan Blom 
Vindt dat de slogan “Atletiek is de moeder der sporten” moet worden veranderd in “Atletiek en 
loopsport zijn de moeders der sporten”. De balans lijkt hoe langer hoe meer door te slaan naar 
loopsport, wat hem betreft moet baanatletiek de prioriteit hebben. 
 
Pauline van den Berge 
Wim Ogink noemt het een goed stuk, maar zij vindt het een stuk waar goede dingen instaan. 
Desondanks heeft zij met een aantal belangrijke onderwerpen veel moeite. Ze wacht de reactie van 
het bestuur af voor een definitief oordeel. Vooralsnog kan zij niet instemmen met het stuk. 
 
Piet Jansen 
Is geraakt door de prettige manier van lezen. Het mag de volgende keer weer zo geschreven worden. 
 
Bram van der Vos 
Complimenten voor de hoeveelheid werk en het gevolgde traject. Vraagt zich echter af wat er is 
gebeurd met de input vanuit de unieraad, met name tijdens de bijeenkomst van 8 november. 
Eventuele aanpassingen ziet hij niet terug in de voorliggende versie.  
 
Peter Mommersteeg 
Een goed stuk. Wel spijtig dat onduidelijk is wat we over vier jaar hebben, wanneer we dus ieder jaar 
plannen bij gaan stellen.  
 
Wim Derksen 
Een helder stuk, maar wil graag duidelijkheid over de financiële haalbaarheid van de plannen. Je kunt  
ambities hebben maar wanneer de financiën (subsidies) achterblijven kun je niets. 
 
Hans Slager 
Complimenten voor het stuk. Loopt ook aan tegen, het gebrek aan, financiële onderbouwing. 
Wanneer nu wordt gecommuniceerd dat in januari 2013 het jaarplan wordt opgesteld, en in februari 
2013 bestuur en unieraad een bijeenkomst hebben ten behoeve van de begroting, is dat de 
verkeerde volgorde. Hij is derhalve benieuwd hoe de unieraad betrokken wordt bij het opstellen van 
het jaarplan.  
Bovendien geeft hij aan dat, wanneer 2016 het eindpunt is van de plannen, ruim daarvoor zicht 
moeten zijn op een nieuw ijkpunt.  
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Marius bedankt de unieraad voor de complimenten en geeft reactie op de gemaakte opmerkingen: 
• Waar voorgaande meerjarenbeleidsplannen meer leken te bestaan uit ‘knip- en plakwerk’, is bij 
 dit plan besloten ons meer te concentreren op de stip op de horizon. Meer focus op een aantal 
 belangrijke themagebieden en daar een aantal rapportages op loslaten en die met elkaar volgen. 
 Dus een beknopter verhaal en meer op hoofdlijnen. 
 
• Hetzelfde geldt voor prioriteitsstelling. Denk bijvoorbeeld aan het kabinetsbesluit om geen steun 
 meer te geven aan het binnenhalen van de Olympische Spelen 2028. Door dit besluit zouden nu 
 al weer tekstaanpassingen moeten plaatsvinden. Per jaar moeten derhalve de werkelijke 
 omstandigheden worden bezien waarop concrete keuzes kunnen worden gemaakt.  

 
• Het niet verwerken van opmerkingen van de unieraad is waarschijnlijk niet zichtbaar genoeg. 
 Echter, het proces van het opstellen van het meerjarenbeleid is dit jaar nadrukkelijk met elkaar 
 besproken en meerdere malen gecommuniceerd. De opmerkingen vanuit unieraad en 
 verenigingen zijn zeer ter harte genomen. Aan verenigingen is bovendien toegezegd dat we 
 terugkomen op de evaluatie en de voortgang van het proces.  
 
Pauline van den Berge 
 Noemt als voorbeeld de vraag van Amsterdamse verenigingen “Wie ondersteunt nu wie”? Dit was 
 een kernachtig punt, maar dit ziet zij niet terug.  
 
Jan Blom 
• Begrip loopconsument – slaat de balans niet door naar loopsport?: 
 De meeste van onze leden zijn loopsporters, daar willen we als Atletiekunie recht aan doen. 
 Echter een groot deel van de loopsporters bereiken we niet met ons huidige beleid. De 
 loopsporter van nu stelt zich als consument op, voor die doelgroep willen we een ondernemender  

  en innovatiever aanbod creëren.  
 
Theo Hoex licht toe dat we wat betreft de financiële onderbouwing in belangrijke mate afhankelijk zijn 
van de toekenning van topsportsubsidie vanuit NOC*NSF. Dit zal op 4 december bekend zijn, waarna 
we verder aan de slag gaan met de vertaling van het meerjarenbeleid naar het jaarplan 2013. 
Vervolgens overleg met de adviescommissies van de unieraad. Tijdens deze bijeenkomst kan dan 
tevens een terugkoppeling plaatsvinden van de op 8 november gemaakte op- en aanmerkingen 
vanuit de unieraad. Actie:TH.  
 
Ans Huisman 
Heeft moeite met de gegeven antwoorden. Zij wil graag uit kunnen leggen aan haar achterban hoe 
we met een meerjarenbeleid voor de komen vier jaar, via de jaarplannen het uiteindelijke doel 
bereiken. Wat is de stip op de horizon en hoe komen we daar dan met de jaarplannen? 
Theo Hoex legt uit dat het meerjarenbeleid het kader vormt voor de jaarlijks uit te werken jaarplannen. 
 
Theo Hoex vraagt vervolgens aan de unieraad instemming met het voorliggende meerjarenbeleid. 
Pauline van den Berge en Jan Blom stemmen tegen. Jan Blom verduidelijkt dat hij heeft tegenstemd 
omdat hij vindt dat er ten principale niets is gebeurd met de opmerkingen van de unieraadsleden 
tijdens de bijeenkomst van 8 november.  
Theo Hoex maakt ernstig bezwaar tegen ‘ten principale’. De verwerking is dan wellicht niet 
herkenbaar maar er is meer dan voorheen gebruikelijk, gelegenheid geboden aan verenigingen en 
Unieraad om aan de voorkant mee te praten. Het bestuur en het bondsbureau hebben zich daar zeer 
voor opengesteld en zijn er serieus mee om gegaan. Hij vindt het dus ongepast dat Jan Blom met zijn 
opmerking de indrukt wekt dat het bestuur de inspraak zou hebben genegeerd.  
 
De leden van de unieraad gaan in meerderheid akkoord. 
 

8. Evaluatie topatletiek 2012  
 Willem van de Worp verzorgt de presentatie evaluatie topatletiek 2012. 
 
9. Stand van zaken Marketing en Communicatie  

Marie-Louise Lemmen verzorgt een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot Marketing 
en Communicatie, alsmede de tot nu toe ingezette actie met betrekking tot het sponsorplan.   
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10.  EK Atletiek 2016  

Rien van Haperen meldt in zijn presentatie de stand van zaken met betrekking tot het EK Atletiek  
2016 te Amsterdam.  
Na deze presentatie bedankt Wim Ogink namens de unieraad, Rien van Haperen voor zijn inzet als 
directeur van de Atletiekunie, en wenst hem veel succes als toernooidirecteur van het EK. 

  
9. Rondvraag  
 Wim Ogink wenst namens de unieraad drie herkozen bestuursleden succes. 
 
10. Communicatie besluiten unieraad d.d. 26 novembe r 2012  

• Meerjarenbeleidsplan 
• Herkozen bestuursleden 
• Contributie 2013. 

 
11. Met dank aan ieder inbreng, sluit Theo Hoex de vergadering om 21.41 uur.   
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Bijlage 1 
Welkom u allen bij de najaarsvergadering 2012 van de Unieraad. 
 
Graag blik ik met u terug op het afgelopen half jaar en dat doe ik in het bijzonder met een herinnering aan 
het succesvolle EK in Helsinki, het EK IPC in Stadskanaal en de Olympische Spelen Londen met het 
moto:  “inspire a generation”, gevolgd door een niet eerder vertoonde publieke belangstelling en media 
aandacht voor de Paralympische Spelen. 
 
Beide evenementen met prachtige sport, mooie presentatie van de atletieksport en aandachttrekkende 
prestaties. Waar onze para-atleten met een meer dan verwacht aantal medailles terugkeerden, moeten 
we ondanks een paar mooie finaleplaatsen helaas nog weer tot Rio wachten op de volgende Olympische 
medaille. 
Maar de Nederlandse atleten hebben zich in Londen prestatief en publicitair zeker laten zien. 
 
De afgelopen maanden is veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van het meerjarenbeleid, als het 
kompas voor de komende 4 jaar.  
 
In een aantal bijeenkomsten hebben wij, en in vrijwel alle gevallen ook in aanwezigheid van velen van u, 
gesproken met vertegenwoordigers van verenigingen, loop-organisaties, collega sportbonden, bedrijven 
en media, over wat de komende 4 jaar voor de verdere ontwikkeling van de atletieksport belangrijk en 
nodig is.  
 
Wij hebben over de gekozen aanpak veel positieve reacties gekregen en uit de inbreng van de 
deelnemers putten wij het vertrouwen dat er juist door de gezamenlijkheid van verenigingen, vrijwilligers, 
u als Unieraad, bestuur en bureau veel positieve energie mag worden verwacht om de opgenomen 
ambities te gaan realiseren.  
Dank daarvoor aan allen die daarbij actief waren. 
 
De weerslag van die gesprekken vind u in het concept meerjarenbeleid dat vandaag op de agenda staat 
en aan u als Unieraad wordt voorgelegd ter vaststelling. 
Natuurlijk is verdere uitwerking nog nodig en dat zal per jaarschijf en mede afhankelijk van de dan actuele 
praktijk en de financiële omstandigheden nog weer jaarlijks aan u worden voorgelegd.  
 
Ondanks de goede adviezen en reacties die wij ook uit uw gelederen kregen, kan uit de bijeenkomsten 
wel worden opgemaakt dat in essentie de belangrijkste onderwerpen en uitdagingen in het plan zijn 
opgenomen.  
 
Voorwaar meer dan de moeite waard om aan de hand van dit meerjarenplan de handen ineen te slaan.  
Ik beveel het daarom met vertrouwen bij u aan en hoop te mogen rekenen op support van u als Unieraad 
bij de realisatie van de voornemens, ambities en doelstellingen.  
 
De reden dat wij u in deze najaarsvergadering nog geen begroting 2013 kunnen voorleggen is met u 
vooraf afgestemd. Pas nadat de budgetten bekend zijn die vanuit NOC*NSF voor o.m. topsport 
beschikbaar zijn, kunnen wij een realistische begroting 2013 opstellen en een datum plannen voor een 
extra vergadering van de Unieraad. Die zal naar wij nu verwachten medio februari kunnen plaatsvinden.    
   
Bij de voorjaarsvergadering hebben wij u geïnformeerd over ontwikkelingen in het kader van het EK 2016.  
De meest merkbare consequentie is het vertrek per 1 oktober van Rien van Haperen als onze directeur.  
 
De sollicitatieprocedure voor zijn opvolging is helaas niet zo voortvarend verlopen zodat wij tot een interim 
oplossing hebben moeten besluiten.  
Na samenspraak met uw voorzitter hebben wij u geïnformeerd over onze keuze om John Bos ad interim 
in deze functie te benoemen.  
Ons streven is erop gericht om nog voor eind december de procedure succesvol af te ronden zodat John 
daarna zijn energie weer aan bestuurlijke zaken kan besteden.  
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In de agenda van deze vergadering ziet u ons voorstel om zowel John, Ellen en Marius voor een nieuwe 
bestuursperiode te benoemen.  
Mede namens de overige bestuursleden beveel ik u deze 3 bestuursleden van harte aan zodat wij nog 
weer 3 jaar van hun deskundigheid en inzet voor de atletieksport gebruik kunnen maken. 
 
Over het EK 2016 wordt u in het tweede blok van deze vergadering bijgepraat. Plezierig dat Rien van 
Haperen in zijn nieuwe rol als kwartiermaker dat zal doen. 
Zijn aanwezigheid geeft u als Unieraad dan tevens de gelegenheid officieel afscheid van hem te nemen 
als de directeur van de Atletiekunie.   
 
Afgelopen weekend vierde de IAAF in Barcelona zijn 100 jarig bestaan. Hoewel Nederland niet tot de 17 
landen behoort die tot de oprichting hebben besloten, kwamen in het historisch overzicht de namen van 
Adriaan Paulen, Fanny Blankers-Koen toch prominent naar voren. En laten wij vooral niet vergeten dat 
met Sylvia Barlag als lid van de huidige IAAF-board Nederland ook op de wereldkaart staat.  
Een kort beeldverslag hiervan gisteren op Studio Sport waarbij naast de voormalige en huidige 
wereldtoppers ook aandacht was voor Kids Atletics.  
Mooi dat juist afgelopen week wij u in een voorzittersbrief zo trots hebben kunnen vertellen over Atletic 
Champs, het nieuw ontwikkelde programma voor pupillen atletiek.  
 
Een prachtig voorbeeld hoe met nieuwe atletiekvormen en eenvoudige materialen de atletieksport zowel 
in school- als verenigingsverband kan worden gestimuleerd.  
 
Veel publieke en media aandacht voor de Nijmeegse 7 Heuvelenloop van vorig weekend en het NK Cross 
van gisteren in Tilburg. Geweldige evenementen waaruit blijkt hoe atletiek leeft, beleefd en gewaardeerd 
wordt door deelnemers, vrijwilligers en publiek.  
Wat overigens te denken van de looptrainerdag van 2 weken geleden in Nijmegen met 1000 deelnemers ! 
Geweldig en complimenten voor deze organisatie. 
 
Minder publicitaire aandacht heeft het afscheid van Chris v.d. Meulen gekregen als voorzitter van de 
Stichting Vrienden van de KNAU. Uit algemene waardering voor het vele vrijwilligerswerk binnen de 
atletieksport besteed ik hier graag aandacht aan. Niet alleen voor Chris maar ook voor deze organisatie 
die in alle bescheidenheid goed werk verricht door talenten financieel te steunen en onze 
geschiedschrijving te verzorgen. Dat Chris bij zijn afscheid werd verblijd met een Koninklijke 
onderscheiding is hem dan ook van harte gegund.  
 
Na de opzienbare onthullingen van dopingschandalen in de wielersport kan ik er niet omheen daar 
helemaal aan voorbij te gaan. Dat zou net lijken alsof de atletieksport op dat vlak zonder zorgen is. Ik doel 
daarmee niet specifiek op bepaalde atleten en/of coaches, maar in z’n algemeenheid op de gevaren die 
o.m. als gevolg van doping ook onze mooie sport bedreigen.  
De imagoschade die de sport door dit soort kwesties oploopt en het vertrouwen in de sport en de atleten 
dat wordt geschaad.  
Laten wij vanuit onze verantwoordelijkheid voor fair play én een veilige sportomgeving, ons steeds bewust 
zijn dat dit ons aller inzet en aandacht vraagt want waarom zou de atletieksport een uitzondering zijn ?  
 
Voordat ik afrond wil ik u onze teleurstelling laten blijken over het besluit van het nieuwe Kabinet om geen 
steun meer te geven aan de ambitie om in 2028 de Olympische Spelen in Nederland te organiseren.  
In de planning van het Olympisch Vuur stond dit keuzemoment pas in 2016 opgenomen. En hoewel 
vanuit economisch perspectief begrijpelijk is het toch een lelijke streep door de rekening. Gelukkig heeft 
het bestuur van NOC*NSF en ook burgemeester v.d. Laan zich inmiddels strijdvaardig verklaard zich te 
blijven inzetten om de sport in Nederland op Olympisch niveau te brengen. Die steun is ook terecht omdat 
tal van lokale overheden en nationale organisaties waaronder Amsterdam en de Atletiek Unie zich door 
de Olympische gedachte hebben laten inspireren tot het initiëren van mooie activiteiten zoals het EK 
atletiek 2016. 
 
Ik rond af met de verwijzing naar het tweede deel van deze bijeenkomst waar na Willem van de Worp, die 
een terugblik verzorgt over de afgelopen 4 jaar topatletiek Rien ons bijpraat over het EK 2016 en tenslotte 
Marie Louise Lemmen een toelichting geeft over de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
communicatie en marketing. 
    
Ik wens ons allen een goede vergadering.  


