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1. Inleiding  
 
 

Algemene inleiding en verantwoording 
Het gaat goed met de Nederlandse atletiek! Pupillen en junioren weten de weg naar verenigingen 
volop te vinden. Wie om zich heen kijkt, ziet dat de loopsport populairder is dan ooit. Nederlandse 
atleten blijven op hoog niveau presteren. Ze winnen aansprekende medailles op de baan en 
profileren zich daarbuiten op positieve wijze. Het EK dat in 2016 naar Nederland komt, is hét 
evenement om deze ontwikkelingen door te zetten.  
 
In 2015 zorgen we voor een perfecte voorbereiding voor dit sportieve hoogtepunt. EK ambassadeurs 
bij verenigingen zetten zich hiervoor in. Atleten trainen voor het WK 2015 in Beijing, de Olympische 
Spelen in 2016 en natuurlijk het EK in ons eigen land.  
 
Wij zijn ervan overtuigd dat het EK 2016 een flinke impuls geeft aan de bekendheid van de sport.  
 
 

 
Jeugdprogramma’s  
De jeugdprogramma’s met als speerpunten Athletics Movements (www.athleticsmovements.nl) en 
Athletics Champs (www.athleticschamps.nl) voeren we op meer plaatsen in. Zo kan jeugd op scholen 
kennismaken met atletiek en bij verenigingen op een kindgerichte manier deelnemen aan wedstrijden. 
 
Visie op loopsport 
In 2014 is de visie op loopsport aangescherpt. Wij geloven in samen begeleid lopen omdat het 
plezier geeft, de kans op blessures verkleint en de prestaties verbetert. Deelnemers in groepsverband 
geven minder snel op als het even tegenzit. Natuurlijk zijn er lopers die individueel willen trainen. Zij 
kunnen in 2015 terecht op het platform hardlopen.nl en daar allerlei interessante informatie en 
weetjes vinden. Zo creëren we voor deze groep een online pleisterplaats.  
 
Samenwerken 
In 2015 kijken we scherper naar samenwerkingsvormen. Veel producten en processen voeren we 
nog in eigen beheer uit. De vraag is of de Atletiekunie voor alle stappen in een proces de beste partij 
is.  Een overweging kan zijn alleen datgene te doen waar we echt goed in zijn en andere taken uit te 
besteden aan partners.  
 
 
 

 
 
 

Woensdag 6 juli 2016, Olympisch Stadion in Amsterdam…het EK Atletiek gaat beginnen! Vijf dagen 
lang wordt het Olympisch Stadion bevolkt door 1300 atleten en 850 begeleiders uit 50 landen, 1500 
man media en pers, 300 officials, 2000 vrijwilligers en maar liefst 100.000 bezoekers. Dat is de 
ambitie die we waar willen maken. Voor de Nederlandse atletiek een prachtige kans om de sport 
onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Om dit te benadrukken komt er een halve 
marathon met een recreatieve loop. Daarmee promoten we het hardlopen onder begeleiding van 
een goed opgeleide trainer. Op woensdag en donderdag zullen de kwalificaties voor speerwerpen 
en discuswerpen op het museumplein plaatsvinden, hartje stad. Wij brengen atletiek dichtbij de 
mensen.  
 

EK Atletiek 2016 Amsterdam  

http://www.athleticsmovements.nl/
http://www.athleticschamps.nl/
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Strategische doelen 
In het meerjaren beleidsplan 2013-2016 zijn strategische doelen opgenomen. Deze doelen staan 
inhoudelijk nog steeds overeind, al zijn ze korter geformuleerd. 
 

 
 
Verantwoording 
Om de realisatie van de gestelde doelen, zowel tussentijds als per ultimo 2016, op hoofdlijnen te 
bewaken en beoordelen, werken we met kritische prestatie-indicatoren (kpi’s). Ook hier geldt dat we 
monitoren of de kpi’s de voortgang op een strategisch doel adequaat meten. Om die redenen zijn 
enkele kpi’s aangepast of toegevoegd. In deze cyclus ligt de nadruk van de kpi’s op het kwantificeren 
van de doelen en nog niet op de noodzakelijke procesfactoren. 
 
Leeswijzer 
In de hoofdstukken 2 tot en met 5 staan de activiteiten waarmee we de gestelde doelen willen 
behalen. Hoofdstuk 6 Begroting 2015 geeft een algemene toelichting op de financiële ontwikkelingen. 
Per sector beschrijven we de belangrijkste verschillen met de begroting van 2014. 
 
 
  

 
 
De Atletiekunie wil de atletiek, waaronder de loopsport, in Nederland versterken en vernieuwen. 
Door middel van aantrekkelijke trainings- en wedstrijdvormen, aangeboden vanuit kwalitatief sterke 
verenigingen en loopgroepen en ondersteund door een professioneel opererend bondsbureau, 
willen wij sporters en vrijwilligers inspireren en begeleiden bij het gezamenlijk behalen en ervaren 
van plezier, voldoening en prestaties op elk niveau. 
 

Missie van de Atletiekunie  

 
 

1. Atletiekverenigingen en loopgroepen worden sterker en hebben een goede uitstraling. 
2. Lopers vinden steeds meer de weg naar de Atletiekunie. Ze vinden daar informatie en 

producten die hen aanspreken. 
3. De wedstrijdatletiek wordt steeds aantrekkelijker om naar te kijken en om aan mee te doen,  

vooral voor de jeugd. 
4. De basis voor de selecties van topatletiek wordt groter. Samen met verenigingen worden we 

steeds beter in het herkennen en begeleiden van talenten. Ook van buiten de atletiek. 
5. De prestaties van Nederlandse talenten en topatleten blijven groeien. 
6. We blijven investeren in de relatie met European Athletics, IAAF en IPC. Alleen zo kunnen 

we internationale evenementen naar Nederland halen, waarmee we de atletiek en loopsport 
in ons land kunnen promoten. 

7. De Atletiekunie groeit verder als maatschappelijke organisatie en natuurlijke autoriteit in de 
baanatletiek en de loopsport.  

 

Strategische doelen 
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2. Topatletiek  
 
 

Inleiding  
Voor topatletiek staan de komende jaren prachtige sportieve richtpunten op de agenda. De 
Olympische Spelen in Rio de Janeiro, in voorbereiding daarop het WK 2015 in Beijing en natuurlijk 
‘ons’ EK in Amsterdam in 2016. Voor de Paralympische atleten is het WK IPC 2015 in Doha een 
richtpunt op weg naar de Paralympische Spelen van 2016.  
 
Structureel succes nastreven 
Door een veranderd beleid en financieringssystematiek van sportkoepel NOC*NSF, worden vanaf 
2012 internationaal succesvolle programmaonderdelen breder ondersteund dan minder succesvolle. 
Als gevolg van onze eigen investeringen in achterliggende jaren (in coaches, talenten en faciliteiten) 
hebben we internationale successen geboekt in alle vakgroepen en uiteenlopende disciplines. Daar 
zijn we trots op. Het accent ligt op het voortzetten van die ontwikkeling, waardoor internationaal 
succes structureel en vanzelfsprekend wordt.  
 
Om ook in de toekomst structurele successen te boeken, is een effectieve zoektocht naar toptalenten 
en een bijbehorende opleidingsweg naar het vak van topatleet nodig. De route naar de top moet voor 
atleten, ouders, coaches, verenigingen en officials bekend, herkenbaar en duidelijk zijn.  
 
Talenten 
We focussen ons op het samenbrengen van de beste atleten met de beste coaches in het beste 
programma. Het Olympisch Trainingscentrum voor de Atletiek op CTO Papendal is de uitvalsbasis 
voor de ambitie om duurzame, mondiaal toonaangevende atletiekprogramma’s te realiseren. 
Daarmee biedt de Atletiekunie de randvoorwaarden voor atleten om te presteren tussen de besten 
van de wereld.  
 
Leidend daarin is het talent van de atleet. Dat wil niet alleen zeggen dat de atleten getalenteerd 
moeten zijn maar bovenal dat het talent letterlijk eigendom is van de atleet en niet van de coach, de 
vereniging of de bond. Een atleet moet, ongeacht leeftijd en niveau, vrij zijn in de keuze van coach, 
trainingsprogramma en locatie. Alleen dan kan hij de optimale route naar de top bewandelen. Bij zeer 
jonge atleten nemen de ouders deze rol voor hun rekening. 
 
Talentontwikkeling bij verenigingen 
De eerste kennismaking met de (wedstrijd)atletiek gebeurt bijna altijd bij de atletiekvereniging. Hoe 
meer kinderen kennismaken met de sport, hoe groter de kans dat talenten zich manifesteren. 
Verenigingen met de juiste voedingsbodem voor jonge talenten zijn dus van groot belang. Niet alleen 
vanuit het oogpunt van talentontwikkeling maar ook vanuit de bredere verantwoordelijkheden van 
verenigingen. Dit zijn bij voorkeur verenigingen met een dagelijks trainingsaanbod voor de 
wedstrijdsporters en een indoor accommodatie. Zo kunnen trainingen het hele seizoen doorgaan.  
 
Anti-doping beleid  
De Atletiekunie hanteert een krachtig anti-doping beleid met preventie als speerpunt. Recent is de 
WADA code ingrijpend gewijzigd. Deze is leidend in het beleid en regelgeving van de IAAF, 
NOC*NSF en de Atletiekunie. De gevolgen voeren wij door zodat ze helder zijn voor atleten, coaches 
en andere begeleiders. 
 
Voor 2015 zijn de volgende speerpunten van kracht: 

 Topatleten ondersteunen in de voorbereiding op en deelname aan het WK 2015 in Beijing, de 
WK IPC in Doha, en de andere Europese en Mondiale titeltoernooien. 

 Realiseren van een programma waarin we toptalenten (High Potentials) identificeren en 
begeleiden bij het vormgeven van hun loopbaan. 

 Realiseren van een systeem waarin we toptalenten onder coaches (High Potentials) identificeren 
en begeleiden bij het vormgeven van hun loopbaan. 

 Het behalen van finaleplaatsen en podiumplaatsen tijdens Europese en Mondiale titeltoernooien. 
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Uitzending Internationale Evenementen Topatletiek 

Uitzending van gekwalificeerde en geselecteerde Nederlandse atleten naar: 

 WK Atletiek Beijing (CHN) 

 IPC WK Para-atletiek Doha (QTR) 

 WK Cross Guiyang (CHN) 

 EK Cross Toulon-Hyères (FRA) 

 EK Indoor Praag (CZE) 

 EC Landenteams Heraklion (GRE)  

 EC Meerkamp Aubagne (FRA) 

 EC Winterthrowing Leiria (POR) 

 EJK Eskilstuna (SWE) 

 EYOF Tbilisi (GEO) (uitzending door NOC*NSF) 

 EK < 23 Talinn (EST) 
 

Programma’s Topatletiek 

 
Activiteiten 

 Voor de vier clusters meerkamp/werpen/springen, sprint/horden, Mila en Para atletiek bieden we 
een fulltime trainingsprogramma aan op het Olympisch Trainingscentrum Papendal; 

 Individuele atleten in andere top-trainingsprogramma’s worden waar nodig en mogelijk op maat 
ondersteund; 

 We zenden teams uit naar Internationale Titeltoernooien. 
  

 

Doel  Het verhogen van het prestatieniveau van Nederlandse talenten en topatleten, resulterend in 

deelname in finales bij EK en WK, OS en PS en andere aansprekende topevenementen. 

KPI’s 
 Het aantal finaleplaatsen op mondiale toernooien in 2015 en 2016 is groter dan het aantal 

finaleplaatsen op vergelijkbare toernooien in 2011 (1 top 8 positie WK) en 2012 (4 top 8 posities 
en 1 top 12 positie bij de Olympische Spelen); voor Paralympisch geldt: meer medailles, met 
name gouden, op mondiale toernooien dan in  2011 (5 bij het WK, waarvan 0 goud) en 2012 (7 
bij de Paralympische Spelen, waarvan 1 goud). 

 Behalve het aantal finaleplaatsen is ook de structurele ontwikkeling van het Nederlandse 
prestatieniveau ten opzichte van de wereldtop van belang. Deze ontwikkeling is uit te drukken in 
een percentage. Doel is om dit percentage in 2016 op 3 onderdelen (mannen en / of vrouwen) 
met minimaal 2% te laten stijgen ten opzichte van de wereldtop op die onderdelen. 

TOPATLETIEK 
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Talentherkenning en talentontwikkeling 

 
 
Activiteiten 

 Aan talenten in alle vakgroepen bieden we een ondersteuningsprogramma voor het invullen van 
hun loopbaan. Waar nodig adviseren we coaches en ouders in de begeleiding daarvan. 

 Aan toptalenten (High Potentials) uit de vier clusters meerkamp/werpen/springen, sprint/horden, 
Mila en Para atletiek bieden we fulltime trainingsprogramma’s op het Olympisch Trainingscentrum 
Papendal. 

 Coördinatie van Regionale trainingscentra (RTC’s). 

 Ontwikkelen en implementeren van een effectieve, evidence based systematiek voor het 
identificeren en begeleiden van talenten. 

 De Johan Cruijff Foundation levert als partner van de Atletiekunie een structurele bijdrage aan de 
promotie van sportdeelname, talentidentificatie en talentontwikkeling in de para-Atletiek. In 2015 
wordt het derde jaar van dit project uitgevoerd en geëvalueerd. 

 
  

 
 
Doel  Het vergroten van de doorstroom van talenten naar het Internationale Senioren niveau. 

 

KPI 
 Het aantal atleten dat in 2016 doorstroomt naar nationale programma’s is ten opzichte van 

2012 toegenomen met 5%. 

TALENTHERKENNING &  

- ONTWIKKELING 
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3. Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 
 
 

Verenigingsondersteuning 
Voor de ontwikkeling van de atletiek en de loopsport zijn kwalitatief sterke verenigingen nodig. Voor 
veel leden is atletiek een liefde voor het leven rondom de vereniging als spil. De kwaliteit van het 
aanbod, de clubsfeer, de sociale binding en het doen van vrijwilligerswerk; alles versterkt dit gevoel. 
Daarbij komt natuurlijk het plezier in de sport! Geen wonder dat we zoveel waarde hechten aan solide 
atletiekverenigingen. Wij bieden hen daarom actieve ondersteuning bij het realiseren van ‘the best 
next step’. Omdat verenigingen sterk verschillen in ontwikkelingsfase, aanbod, professionaliteit en 
ambitie, doen we dat in de vorm van maatwerk. Hiervoor zorgen onze accountmanagers met behulp 
van diverse afdelingen van het bondsbureau.  
 
Naast de vraaggerichte advisering op maat bieden we ondersteuning via: 

 Voorzitters overleggen; 

 Bestuurders nieuwsbrief; 

 Thema-avonden; 

 Kennissessies op het gebied van maatschappelijke rol en open houding van de vereniging; 

 Cursussen ‘Besturen met een visie’ en ‘Meer vrijwilligers in korte tijd’; 

 Subsidiëring van beleidsontwikkeling.   
 
‘The best next step’ is ook het thema van de Dag van de Atletiek, die we organiseren in maart 2015. 
Deze dag is een doorontwikkeling van het Atletiekcongres, waarvoor we trainers, bestuurders en 
atleten als doelgroep benaderen. Het doel van de dag is kennis brengen en halen, netwerken en het 
uitwisselen van good practices.   
 

 
 
Accent bij de gehandicaptenatletiek ligt op verbreding van de basis van de aangepaste atletiek: meer 
gehandicapten op de atletiekbaan bij meer verschillende atletiekverenigingen. Dit realiseren we door 
clinics in samenwerking met revalidatiecentra, belangenverenigingen en (speciaal) onderwijs om  
nieuwe atleten te enthousiasmeren en te plaatsen bij verenigingen. Het bestaande aanbod wordt 
versterkt door de deskundigheid van het kader te scholen. De talentscout zorgt ervoor dat talentvolle 
atleten deelnemen aan het talentprogramma DPT om uiteindelijk door te groeien naar toptalenten die 
meetrainen in een sterk fulltime topsportprogramma.   
  

 
 
Doel  Atletiek- en loopsportverenigingen zijn kwalitatief en organisatorisch sterke verenigingen met 

een open en sociale clubsfeer. 
 

KPI’s 
 Verenigingen waarderen eind 2016 de eigen organisatie én het door hen geleverde 

sportaanbod (trainings- en wedstrijdaanbod), gemiddeld een vol punt hoger op een 10-
puntsschaal dan in 2013. Deze meting wordt jaarlijks uitgevoerd en per meeting dient van 
ten minste 100 verenigingen respons te zijn ontvangen. Op de ontwikkeling van 
verenigingen zijn meerdere factoren van invloed waaronder de intensiteit en de kwaliteit van 
de ondersteuning van het bondsbureau. Een tevredenheidstoetsing over 
verenigingsondersteuning maakt deel uit van de meeting; 

 In 2016 kunnen ten minste 40 verenigingen als sterk gekarakteriseerd worden. De 
kwalificatie ‘sterk’ wordt afgemeten aan een vijftal criteria, te weten ledenontwikkeling, 
bestuurlijke continuïteit, trainingstechnisch kader, open club en financiën. 

VERSTERKEN VAN VERENIGINGEN 
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Wedstrijdatletiek 
Wedstrijden zijn onze visitekaartjes. Het zijn de beste gelegenheden om nieuwe sporters enthousiast 
te maken en atletiek te promoten. Ook atleten leven naar wedstrijden toe. Zij kunnen hun 
prestatieniveau vaststellen, zich meten met anderen en zich profileren voor publiek.  
 
In 2015 richten we ons op de NK-baan en NK-indoor. De NK-baan in het Olympisch stadion wordt 
doorontwikkeld tot een 4-daags toernooi. Zo kunnen meer atleten deelnemen aan wat voor velen het 
hoogtepunt van hun wedstrijdseizoen is. Ook verbeteren we daarmee de kwaliteit van het 
kampioenschap zelf, bundelen we de huidige gefragmenteerde opzet van NK’s, en laten we atleten 
ervaring opdoen in een realistische toernooi opzet. Samen met een externe partner versterken we de 
communicatie en de hospitality van het evenement. De NK’s in de wegatletiek worden gekoppeld aan 
grote wegevenementen.   
 
EK-indoor 
Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek bekijken we in 2015 of we een bid willen uitbrengen 
voor de organisatie van het EK-indoor in 2019. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de 
indoorkampioenschappen en het benutten van opgedane ervaringen, richten we een permanente 
organisatie in Apeldoorn in. 
 
Andere activiteiten in 2015: 

 Evaluatie van de huidige competitieopzet. De resultaten verwerken we in regelgeving voor 2016. 

 Uitvoering van circa 40 periodieke inspecties van atletiekaccommodaties. 

 Organisatie en ondersteuning van de competities, LOTTO- baancircuit en LOTTO- crosscircuit. 

 Doorontwikkeling van de herziening van de juryopleidingen en het benoemingsbeleid. 

 Benoeming en opleiding van jury en officials voor de EK 2016, in nauwe samenspraak met het 
organisatiecomité van de EK 2016. 

 

 
Jeugdatletiek 
De kindgerichte atletiek staat centraal in al onze producten en diensten voor de jeugd. In 2015 
ondersteunen we verenigingen bij het vertalen van deze aanpak naar jeugdbeleid en dagelijkse 
trainingspraktijk. Dit doen we via onze accountmanagers, de Nieuwsbrief Jeugdatletiek en specifieke 
bijscholingen voor jeugdtrainers.  
 
Het Athletics Champs programma is een mooi voorbeeld van de vertaling van de kindgerichte aanpak 
naar de pupillencompetitie. Dit programma wordt in 2015 verder uitgerold en vanaf 2016 als landelijke 
pupillencompetitie aangeboden. De ondersteuning bestaat daarbij uit een wedstrijdadministratie-
programma, de opleiding van juryleden en trainers, en subsidiëring van materiaal. Met uitgewerkte 
producten kunnen atletiekverenigingen in 2015 ook de indoor-variant van Athletics Champs 
organiseren. Het atletiekprogramma voor basisscholen genaamd Athletics Movements, breiden we in 
2015 verder uit. Uiteindelijk willen we medio 2016 op minimaal 350 scholen Athletics Movements 
hebben geïntroduceerd.  
 
In 2015 wordt nieuw beleid voor werving en behoud van junioren vastgesteld. Ook de belangstelling 
van junioren voor de loopsport is daarbij aandachtspunt. In samenwerking met verenigingen zullen de 
resultaten via enkele pilots worden getoetst.   
 

 
 
Doel  Atletiekwedstrijden zijn aantrekkelijke en boeiende sportevenementen, zowel voor sporters 

als voor toeschouwers, organisatoren, vrijwilligers en media. 
 

KPI 
 Het aantal toeschouwers bij de NK-indoor en de NK-baan is in 2016 toegenomen met 

respectievelijk 1.500 en 5.000 personen. 

WEDSTRIJDATLETIEK 
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Opleidingen  
Met de ambities voor de jeugdatletiek voor ogen staat in het opleidingsbeleid de opleiding en 
bijscholing van jeugdtrainers centraal. Door de jeugdprogramma’s Athletics Champs en Athletics 
Movements groeit het aantal pupillen en dus de vraag naar jeugdtrainers. Door tijdig in te spelen op 
deze vraag, voorkomen we dat verenigingen een ledenstop moeten toepassen voor de jeugd.  

De specifieke opleiding voor talenttrainers op niveau 4 is weinig effectief en komt te vervallen. 
Daarom onderzoeken we in 2015 in overleg met de technische staf hoe we jaarlijks drie high potential 
coaches kunnen opleiden tot niveau 4 of 5. Verder organiseren we in 2015 weer een trainerscongres. 
De kennis van de hoger opgeleide trainers blijft daardoor up-to-date en deze bijeenkomst biedt 
gelegenheid tot netwerken.  

Naast de aandacht voor jeugdtrainers blijft de zorg voor voldoende opleiders bestaan. In 2015 gaan 
we vier opleiders werven. De jurycursussen nemen we in 2015 op in de opleidingsacademie van de 
Atletiekunie. Dit is een onderdeel van de herziening van het jury opleidingsmodel. 
 

 
 
    
    
 
 
 

  

 
 
Doel  Ten behoeve van het behoud van jeugdleden is de jeugdatletiek zowel in trainings- en 

wedstrijdvormen als in wervingsprojecten afgestemd op de levensfase en de belevingswereld van 
de doelgroep. 
 

KPI’s 
 Het jaarlijks verlooppercentage onder pupillen (dat is: het totaal aantal opzeggingen per jaar 

als percentage van het totaal aantal leden in de categorieën mini’s en CBA-pupillen) is in 
2016 met 3 procent gedaald ten opzichte van 2012 (van circa 21% naar circa 18%); 

 Het aantal pupillen dat deelneemt aan Athletics Champs wedstrijden is in 2016 met 50% 
gestegen ten opzichte van 2012. 

JEUGDATLETIEK 

 
 

Doel  Het realiseren van zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende trainingstechnisch kader ten 

behoeve van atletiekverenigingen en loopgroepen. 
 

KPI’s 
 Handhaven van het aantal cursisten van opleidingen en bijscholingengericht op de 

loopsport; 

 Het aantal deelnemers aan opleidingen en bijscholingen voor jeugdtrainers neemt in 2016 
toe met 30% ten opzichte van 2014. De toename van deelnemers wordt hoofdzakelijk 
behaald bij de opleidingen op niveau 2 en 3. 

OPLEIDINGEN 
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4. Loopsport 
 

 
 
Visie 
De loopsport is populairder dan ooit. Een positieve en kansrijke ontwikkeling! Om hier de vruchten 
van te plukken, moeten we werken met een heldere visie. In 2014 is daarom de visie op loopsport 
herijkt en gebaseerd op onze identiteit en kernwaarden.  
 
Loopgroepen: de beste manier van hardlopen 
Bij de Atletiekunie zien we de loopsport als een duurzame sport in de vorm van langdurige 
sportbeoefening. Deze komt het best tot zijn recht: 

 in een sociale omgeving (groep); 

 met een deskundige begeleider (opgeleide trainer); 

 met aandacht voor individuele motivaties (prestatie, vitaliteit, gezelligheid); 

 en gesteund door optimale randvoorwaarden (tijd, plaats). 
 
De bij Atletiekunie aangesloten loopgroepen (atletiekverenigingen, loopverenigingen en Dutch 
Runners-loopgroepen) zijn dé plekken voor lopers om deze manier van hardlopen te ervaren.  
 
Concurrentie het hoofd bieden 
De loopgroepen ervaren soms concurrentie van niet-aangesloten loopgroepen, bijvoorbeeld vanuit 
fitnesscentra of fysiotherapeuten. Soms hebben deze niet-aangesloten loopgroepen een opgeleide 
trainer voor de groep staan, maar te vaak nog niet. Wij zijn ervan overtuigd dat een loopgroep met 
een opgeleide trainer de beste manier van hardlopen biedt. Deze boodschap gaan we in 2015 actief 
uitdragen.  
 
Toegevoegde waarde lidmaatschap 
De Atletiekunie focust in 2015 op de toegevoegde waarde van het lidmaatschap voor loopgroepen. 
Deze moet voor iedereen duidelijk zijn,  zowel voor het organiserend kader van een loopgroep 
(verenigingsbestuur, trainer, loopgroep coördinator), als voor de loper zelf. De trainers vervullen een 
belangrijke rol in de relatie tussen loper en loopgroep. Hun trainingen moeten passen bij de gewenste 
beleving van de loper. Wij helpen ze bij het optimaliseren van deze aansluiting. Onze totale 
toegevoegde waarde moet, samen met gerichte acquisitie, in 2015 leiden tot meer hardloopgroepen 
die een Atletiekunie lidmaatschap wensen.   
 
Realiseren sterke merken 
Samen met de loopgroepen ontwikkelen we een flexibeler aanbod dat past bij de hardlopende 
consumentendoelgroep. Omdat er zoveel motieven (prestatie, vitaliteit, gezelligheid) en 
randvoorwaarden (tijd, plaats) bestaan, is één lidmaatschapsvariant te beperkt. Dit geldt zowel voor 
het lidmaatschap van de Atletiekunie voor haar loopgroepen als dat van de loopgroepen voor haar 
lopers. De Atletiekunie is een voortrekker in het bouwen van (nieuwe) sterke merken en concepten.  
Start to Run en Run to The Start zijn goede voorbeelden van concepten die beginnende lopers in 
contact brengen met loopgroepen. Het is onze taak om de ‘licht gebonden’ concepten door te 

 
 
Doel  Meer lopers op een duurzame manier aan de loopsport binden. 

 

KPI’s 
 Het aantal recreatieve lopers onder verenigingsleden (met een regulier of flexibel 

lidmaatschap) neemt in 2015 toe met 3%, en in 2016 met 4%. 

 Het aantal diensten en producten dat door lopers (al dan niet leden) wordt afgenomen stijgt 
jaarlijks met 5%. 

LOOPSPORT 
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ontwikkelen, te testen met (sterke) loopgroepen en verder uit te rollen. In 2015 realiseren we  
minimaal één nieuw concept. 
 
Hardlopen.nl 
Met de domeinnaam www.hardlopen.nl heeft de Atletiekunie een sterke autoriteitspositie in handen 
voor de ongebonden loper. Voor deze groep moet hardlopen.nl hét informatieplatform worden voor 
thema’s als sportinformatie, gezondheid, veiligheid, training en evenementen. Het biedt uitgelezen 
kansen om loopgroepen of nieuwe concepten onder de aandacht te brengen. Ook een voordeel is dat 
we direct feedback van lopers kunnen ontvangen.  Met een efficiënte informatievoorziening (zelf 
geproduceerde of ontvangen content) en door inhoudelijke samenwerking met relevante partners, 
moet het ons in 2015 lukken dit platform op de kaart te zetten.  
 
Individueel lidmaatschap 
Het individueel lidmaatschap zoals we dat nu kennen, Dutch Runners, zal een transitie doormaken in 
2015. Het moet nadrukkelijker leiden tot kennismaking van hardlopers met loopgroepen of hierboven 
genoemde sterke concepten.   
 
Evenementen 
Evenementen geven glans aan de sport. Ze creëren voor veel lopers de ultieme sportbeleving. Bij het 
organiseren van een (grootschalig) sportevenement komt heel wat kijken. De Atletiekunie kan 
evenementenorganisaties helpen bij het regelen van juryopleidingen, officiële parcoursmetingen, het 
verzorgen van belangenbehartiging en kennisuitwisseling. Zaken die wij door onze rol in de sport en 
ons schaalvoordeel efficiënt kunnen oppakken. Voor ons is participatie in evenementen interessant 
omdat we daarmee grote aantallen lopers bereiken.  
 
Rol van betekenis 
In 2015 willen we meer lopers helpen en met elkaar verbinden. Hiervoor zetten we onze ‘licht 
gebonden concepten’, de voorbereidingsprogramma’s, onze visie op hardlopen in groepsverband en 
uiteraard het platform hardlopen.nl in. Hiermee kunnen we een grote rol van betekenis spelen in het 
leven van de loper.  
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5. Algemeen 
 
 

Marketing, communicatie en sponsoring 
 

 
Identiteit 
De Atletiekunie draagt haar gestelde doelen en kernwaarden helder en consistent uit. Hiertoe is in 
2014 onze identiteit vastgelegd en geïmplementeerd. Deze vormt de leidraad voor de Marketing- en 
Communicatieactiviteiten van de komende jaren. De Atletiekunie staat middenin de atletieksport en 
dit stralen we uit: samen maken we atletiek, samen zijn we atletiek.  
 
De Atletiekunie communiceert vanuit een herkenbare identiteit. We tonen ambitie en creëren trots. 
Belangrijke zichtbare elementen als het logo, de website, de huisstijl en externe 
communicatiemiddelen worden hiermee in lijn gebracht. De communicatiestrategie en –middelenmix 
is continu in ontwikkeling. Uiteindelijk leidt dit tot een sterkere positie van de Atletiekunie.  
 
Sponsorhuis 
Het sponsorhuis en de proposities zijn in 2014 verder aangescherpt. Dit proces continueert in 2015 
op basis van ontwikkelingen in de atletiek en de sponsormarkt. Door het organiseren van 
partnerdagen en het bezoeken van atletiekevenementen is meer richting gegeven aan de ambitie om 
een aantrekkelijke en verbindende partner te zijn voor alle partijen in de atletiek. Deze aanpak zetten 
we in 2015 voort. Door de EK in 2016  profiteren we van de aantrekkingskracht van dit evenement op 
commerciële partijen, zowel in het voortraject als achteraf. Een goede samenwerking met het LOC is 
hiervoor belangrijk. 
 
EK 2016: Athletics Like Never Before 
Onder het motto Athletics Like Never Before worden de Europese Kampioenschappen 2016 in 
Amsterdam gehouden. Een uniek evenement met een prachtig motto! De Atletiekunie zorgt voor 
inbedding van de EK en haar gedachtegoed binnen al haar programma’s en activiteiten. Niet alleen is 
dit een voorwaarde om zoveel mogelijk nalatenschap te realiseren, maar ook creëren we zo 
enthousiasme binnen de Nederlandse atletiekwereld. Het evenement moet in een zo vroeg mogelijk 
stadium tot leven komen.  
 
 

Financiën 
 
In samenwerking met Ingenion is een kostenreductieprogramma uitgevoerd. Op verschillende vlakken 
leidde dat tot besparingen. Vanaf 2015 is het zaak deze reductie te onderhouden en tijdig opnieuw te 
herijken. De continuïteitsreserve is genormeerd op een half jaar salaris- en huurlasten. 

 
Door dalende inkomsten bij de LOTTO is op de subsidiëring van sportbonden vanuit de LOTTO 
opnieuw een forse korting doorgevoerd (-8%). Daarnaast zijn de marketingrechten vanaf 2015 komen 

 
Doel   
 Het versterken van het imago van de Atletiekunie; 

 Het binden van partners aan de activiteiten van de Atletiekunie. 
 

KPI’s 
 De Atletiekunie wordt in 2016 herkend en erkend als een organisatie met de identiteit zoals in 

najaar 2014 vastgesteld. 

 Het sponsorhuis bestaat in 2016 tenminste uit één hoofdsponsor, 3 partners, en een 
mediapartner, en circa 5 tot 8 suppliers. 

MARKETING,  COMMUNICATIE en 
SPONSORING 
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te vervallen, en zijn per eind 2014 de afbouwsubsidies voor talentontwikkeling beëindigd. De totale 
teruggang in subsidies bedraagt daarmee circa € 145.000. Gelet op onze ambities, het economisch 
klimaat en de genoemde teruggang in subsidies is besloten om de derde financiële KPI voor 2015 te 
laten vervallen, temeer daar het vrijmaken van extra middelen zou leiden tot aantasting van de 
dienstverlening aan vereniging.  
 

 
 
Huisvesting en Organisatie 
 
In 2014 hebben ruim 100 verenigingen hun ledenadministratiepakket gekoppeld aan het CRM-
systeem van de Atletiekunie. In 2015 willen we dit aantal verhogen naar 150. De benodigde acquisitie 
ligt bij de leveranciers van de verenigingsapplicaties. Wij dragen daaraan bij door voorlichting en 
actieve benoeming van de voordelen, waaronder korting op de administratiekosten. 
 
In het kenniscentrum op de website van de Atletiekunie nemen we in 2015 uitgebreide informatie op  
over de organisatie van loopevenementen. Deze informatie richt zich op de verschillende 
doelgroepen die bij de organisatie van wegevenementen en wegwedstrijden betrokken zijn.  
 
De invoering van de Werkkostenregeling en de Wet Werk en Zekerheid voeren we door in goed 
overleg met de personeelsvertegenwoordiging. 
 
Op basis van de nu voorziene ontwikkelingen kunnen we voor 2015 de onderstaande 
personeelsformatie en verdeling van fte’s over de verschillende sectoren schetsen: 
 

Personeelsformatie Atletiekunie 
per sector 

Fte’s Begroot 
2015 

Fte’s 
Begroot 

2014 

   

Topatletiek 11,16   9,91 

Wedstrijdatletiek en verenigingszaken 11,81 12,02 

Loopsport   4,08   3,57 

Algemeen 10,22 10,04 

   

Totaal: 37,27 35,54 

 
 
Toelichting verschillen 2014 en 2015 
Het verschil bij Topatletiek ontstaat door de aanstelling van een embedded scientist, en lichte 
uitbreiding van enkele contracten die in de loop van 2014 al is gerealiseerd. Bij loopsport zien we dat 
de Manager marketing, communicatie en loopsport voor 50% aan loopsport wordt toegerekend. De 
post Algemeen neemt licht toe. Enerzijds neemt het aantal fte af door de hierboven genoemde 

 
 
Doel  Het voeren van een gedegen financieel beleid, teneinde de continuïteit van de organisatie 

als unie van verenigingen te kunnen waarborgen en de verplichtingen als werkgever na te kunnen 
komen.  
 

KPI’s 
 Er wordt een minimale continuïteitsreserve aangehouden ter hoogte van zes maanden 

personeels- en huisvestingslasten. 

 De vaste baten (contributies) dienen jaarlijks hoger te zijn dan de vaste lasten (personeels- 
en huisvestingslasten). 

 In 2015 en 2016 zal de begroting een licht positief resultaat vertonen. 

FINANCIËN 
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toerekening van marketing en communicatie, anderzijds neemt het toe doordat de in 2014 begrote 
afname in fte’s voor telefoniste / receptioniste niet is doorgevoerd.  

6. Begroting 2015 
 

Begroting en contributietabel 2015 
 
Algemeen 
Bij het opstellen van de begroting voor 2015 was al bekend dat, net als in 2014, alle sportbonden een 
generieke korting op de LOTTO subsidies zouden krijgen. Voor de LOTTO subsidies voor topatletiek 
betreft het een kortingspercentage van 2%, voor de overige subsidies zelfs 8%. Daarnaast verdwijnen 
enkele LOTTO subsidies helemaal, te weten de LOTTO marketingbijdrage en de LOTTO 
afbouwsubsidies voor talentontwikkeling. 
 
Om een sluitende begroting te kunnen presenteren zijn onderliggende werkbegrotingen kritisch tegen 
het licht gehouden. Bij diverse activiteiten leidde dit tot het maken van keuzes en doorvoeren van 
besparingen. Het kostenreductietraject van Ingenion zorgt bijvoorbeeld in 2015 voor besparingen op 
accountants- en verzekeringskosten. 
 
Topatletiek 
In de oneven jaren is het aantal internationale toernooien groter dan in de even jaren. Daarbij komt 
dat het WK Atletiek 2015 plaatsvindt in Peking, wat leidt tot aanzienlijk hogere wedstrijdkosten dan in 
2014. Bij topatletiek zijn de verminderde subsidie-inkomsten binnen de eigen begroting opgevangen.  
 
Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 
Bij de NK’s vallen de kosten hoger uit dan in 2014 omdat we uitgaan van een 4-daags NK Baan. 
Tegelijkertijd nemen de inkomsten toe door een begrote subsidie van de Provincie Gelderland. 
  
Bij Jeugdatletiek nemen zowel de kosten als de gerichte bijdragen toe door de kosten en opbrengsten 
(Provinciale subsidies) van het project Athletics Movements. 
 
Bij Opleidingen wordt nadruk gelegd op de organisatie van opleidingen op niveau 2 en 3 en de 
organisatie van bijscholingen. Daardoor zijn de totale kosten voor opleidingen iets lager dan in 2014. 
Het trainerscongres, gericht op de hoger opgeleide trainers, wordt in de oneven jaren georganiseerd 
en is in de begroting opgenomen. 
 
Loopsport 
Bij Loopsport dalen de kosten, conform de daling van het begrote aantal deelnemers van Start to 
Run, Run to the Start en Dutch Runners in de raming van de contributie-inkomsten. 
 
Algemeen 
Hier hebben we te maken met de korting op de subsidie ‘algemeen functioneren’ en het niet meer 
verkrijgen van de LOTTO marketingbijdrage. Daardoor daalt de subsidie in totaal met circa € 145.000. 
Door de verhuizing van het bondsbureau in 2014 en het opstellen van een nieuw meerjarig 
huurcontract, is een korting op de huur gerealiseerd van één kwartaal. In 2015 is deze korting niet 
meer van toepassing, en zitten we in 2015 weer op het huurniveau van 2013.  
 
Door rekening te houden met de resultaten van het kostenonderzoek van Ingenion, waardoor de 
accountantskosten en de verzekeringskosten dalen, is de stijging van de kosten van Huisvesting en 
Organisatie binnen de perken gebleven. 
 
Bij ‘Organisatie overig’ houden we rekening met het feit dat de in 2014 begrote lagere fte voor een 
telefoniste / receptioniste niet is geëffectueerd. 
 
Contributie 
De bondscontributie en kosten voor wedstrijdlicenties zijn met 1,4% geïndexeerd, conform het 
jaarlijks gehanteerde CBS-prijsindexcijfer voor ‘diensten m.b.t. recreatie en sport’. 
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Het aantal verenigingsleden is geprognosticeerd op de meest recente ledencijfers van het 3
e
 kwartaal 

2014. Conform de resultaten van 2014 houden we rekening met een lager aantal deelnemers voor 
Start to Run, Run to the Start en Dutch Runners. De tarieven hiervoor worden niet jaarlijks 
geïndexeerd, maar zijn voor 2015 wel verhoogd.  
 
Personeel 
De personele lasten beslaan circa 35% van de totale kosten. Naast de stijging van de salariskosten 
door medewerkers die een dienstjaar stijgen binnen hun salarisschaal, rekenen we op een stijging 
van de personele lasten van 1%. Dit is een gevolg van ontwikkelingen in de cao-sport. 
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Contributietabel 2015 

               Ledenaantal Basiscontr. Wedstr.licenties Totaalprijs Contributieopbr. Ledenaantallen 

  Jaarplan Jaarplan Jaarplan Jaarplan Jaarplan 25%-regeling 

Lidcategorie 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

  # # € € € € € € € € # 100% # 25% 

Mini-pupillen 2.900 2.300 14,45 14,25 0,00 0,00 14,45 14,25 32.151 26.363 2.000 900 

Pupillen 15.200 13.800 14,45 14,25 7,85 7,75 22,30 22,00 310.528 280.500 13.500 1.700 

Junioren 16.700 15.800 15,25 15,05 13,90 13,70 29,15 28,75 473.688 441.313 16.100 600 

Senioren en Masters 17.600 18.300 16,45 16,20 22,25 21,95 38,70 38,15 675.315 695.284 17.400 200 

Recreanten en overigen 72.000 71.700 16,45 16,20     16,45 16,20 1.144.920 1.119.015 68.800 3.200 

Wandelaars 5.700 5.100 5,80 5,70     5,80 5,70 32.408 28.429 5.550 150 

Persoonlijke leden 90 100 22,15 21,85     22,15 21,85 1.994 2.185 90 0 

Dutch Runners 6 mnd 600 900 22,50 20,00     22,50 20,00 13.500 18.000 600 0 

Dutch Runners 12 mnd  4.500 6.500 35,00 32,50     35,00 32,50 157.500 211.250 4.500 0 

Dutch Runners groepslid 5.200 5.000 16,45 16,20     16,45 16,20 85.540 81.000 5.200 0 

Start to Run 7.000 10.000 47,50 45,00     47,50 45,00 332.500 450.000 7.000 0 

Run to the start 1.000 1.300 45,00 50,00     45,00 50,00 45.000 65.000 1.000 0 

                          

Buitengewone leden 90 85 360,00 355,00     360,00 355,00 32.400 30.175 90 0 

subtotaal 148.490 150.800             3.337.444 3.448.514     

                          

Overige inkomsten uit Aantal mutaties         Totaalprijs Contributieopbr.     

contributies 2015 2014         2015 2014 2015 2014     

                          

Adm. kosten nieuwe leden 23.000 23.000         6,75 6,65 155.250 152.950     

Korting gekoppelde av's 11.000           -1,00   -11.000       

Overschrijvingskosten 350 350         9,95 9,80 3.483 3.430     

subtotaal                 147.733 156.380     

Totaal der 
contributieopbrengsten                 3.485.177 3.604.894     
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BEGROTING 2015
Totale

lasten
Subsidies

Gerichte

bijdragen

Beroep op

alg.midd.

Algemene

middelen

2.1 Inleiding en algemene doelstellingen

2.2 Olympische Spelen, WK en EK 488.800 0 169.000 319.800

2.3 Toptrainingsplan en Talentontwikkeling 1.901.300 1.305.500 288.000 307.800

2.4 Topatletiek overig 73.400 0 0 73.400

Totaal Topatletiek 2.463.500 1.305.500 457.000 701.000

3.1 Inleiding en algemene doelstellingen

3.2 Wedstrijdatletiek en NK's 841.400 0 447.000 394.400

3.3 Internationale evenementen 42.000 0 0 42.000

3.4 Verenigingszaken 461.900 89.100 44.300 328.500

3.5 Jeugdatletiek 191.500 23.000 129.500 39.000

3.6 Opleidingen 331.600 0 219.800 111.800

3.7 WA en VZ overig 153.400 0 0 153.400

Totaal Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 2.021.800 112.100 840.600 1.069.100

4.1 Inleiding en algemene doelstellingen

4.2 Projecten loopsport 617.700 25.800 218.000 373.900

4.3 Dutch Runners 168.600 0 5.000 163.600

4.4 Loopsport overig 27.600 0 0 27.600

Totaal Loopsport 813.900 25.800 223.000 565.100

5.1 Inleiding en algemene doelstellingen

5.2 Marketing, Communicatie en Sponsoring 411.500 0 40.000 371.500

5.3 Financiën 261.400 0 139.000 122.400

5.4 Huisvesting en organisatie 888.700 484.000 0 404.700

5.5 Organisatie overig 296.800 0 0 296.800

Totaal Algemeen 1.858.400 484.000 179.000 1.195.400

6.2 Contributies 3.485.000

6.2 Interest 15.000

6.2 Diverse baten en lasten 30.600

Totaal Financiën 3.530.600

TOTALEN 7.157.600 1.927.400 1.699.600 3.530.600

Totaal der lasten 7.157.600

Totaal der subsidies 1.927.400

Totaal der gerichte bijdragen 1.699.600

Totaal der algemene middelen 3.530.600

Totaal der baten 7.157.600

Begroot resultaat 2015 0

Jaarplan 2015
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BEGROTING 2014
Totale

lasten
Subsidies

Gerichte

bijdragen

Beroep op

alg.midd.

Algemene

middelen

2.1 Inleiding en algemene doelstellingen

2.2 Olympische Spelen, WK en EK 410.100 83.100 134.000 193.000

2.3 Toptrainingsplan en Talentontwikkeling 2.051.900 1.272.900 313.000 466.000

2.4 Topatletiek overig 59.600 0 0 59.600

Totaal Topatletiek 2.521.600 1.356.000 447.000 718.600

3.1 Inleiding en algemene doelstellingen

3.2 Nederlandse kampioenschappen 423.900 0 229.000 194.900

3.2 Wedstrijdatletiek 353.400 0 156.500 196.900

3.3 Internationale evenementen 55.400 0 0 55.400

3.4 Verenigingszaken 521.300 98.000 68.500 354.800

3.5 Jeugdatletiek 142.000 25.000 64.500 52.500

3.6 Opleidingen 370.200 0 258.000 112.200

3.7 WA en VZ overig 149.900 0 0 149.900

Totaal Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 2.016.100 123.000 776.500 1.116.600

4.1 Inleiding en algemene doelstellingen

4.2 Projecten loopsport 755.600 28.000 222.500 505.100

4.3 Dutch Runners 163.600 0 3.000 160.600

4.4 Loopsport overig 15.900 0 0 15.900

Totaal Loopsport 935.100 28.000 225.500 681.600

5.1 Inleiding en algemene doelstellingen

5.2 Marketing en Communicatie 497.400 40.000 27.000 430.400

5.3 Financiële administratie 247.000 0 130.500 116.500

5.4 Huisvesting en organisatie 850.100 526.100 0 324.000

5.5 Organisatie overig 257.300 0 0 257.300

Totaal Algemeen en Infrastructuur 1.851.800 566.100 157.500 1.128.200

6.2 Contributies 3.605.000

6.2 Interest 20.000

6.2 Diverse baten en lasten 20.000

Totaal Financiën 3.645.000

TOTALEN 7.324.600 2.073.100 1.606.500 3.645.000

Totaal der lasten 7.324.600

Totaal der subsidies 2.073.100

Totaal der gerichte bijdragen 1.606.500

Totaal der algemene middelen 3.645.000

Totaal der baten 7.324.600

Begroot resultaat 2014 0

Jaarplan 2014
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Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Begroot Begroot

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Contributies en wedstrijdlicenties 2.894.583 3.044.024 3.331.862 3.381.161 3.605.000 3.485.000

Subsidies 3.067.700 2.901.917 2.529.762 2.262.534 2.073.100 1.927.400

Sponsorbijdragen 671.599 504.205 271.122 415.508 366.300 410.000

Interest 36.464 31.882 26.572 16.900 20.000 15.000

Overige inkomsten 1.443.045 1.444.231 1.423.539 1.261.707 1.240.200 1.289.600

Overige baten & lasten 33.780 92.921 44.194 29.205 20.000 30.600

Som der baten 8.147.172 8.019.181 7.627.051 7.367.015 7.324.600 7.157.600

Personele lasten 2.533.926 2.576.994 2.586.369 2.744.709 2.432.700 2.607.400

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 48.948 41.937 47.323 60.030 74.000 93.000

Overige bedrijfskosten 5.286.256 5.568.870 5.013.958 4.589.959 4.817.900 4.457.200

Som der lasten 7.869.130 8.187.801 7.647.649 7.394.698 7.324.600 7.157.600

Resultaat 278.042 -168.621 -20.598 -27.683 0 0

Winst-en verliesrekeningen 2010-2015
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