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1. Inleiding  
 
 

Algemene inleiding en verantwoording 
Samen zijn we atletiek. En de aandacht voor atletiek neemt steeds meer toe; iets waar wij als 
Atletiekunie blij mee zijn! Het jaar 2015 was al een topjaar te noemen, 2016 wordt alleen maar beter. 
We kijken uit naar grote evenementen zoals de EK in Amsterdam en de Olympische Spelen in Rio. 
Verenigingen bereiden zich vast voor en rekenen op positieve spin-off en hopelijk hogere 
ledenaantallen. We hebben genoeg om naar uit te kijken!  
 

 
 
Het jaar 2016 is het laatste jaar van het lopende meerjarenbeleidsplan. We hebben strategische doelen 
geformuleerd, KPI’s gevolgd en daaraan activiteiten gekoppeld. De resultaten van de afgelopen jaren 
zijn leidend voor de plannen voor 2016. Ook worden de doelstellingen in relatie tot de KPI’s uit het 
meerjarenbeleidsplan geüpdatet.  
 
We moeten ook al nadenken over de jaren daarna. Vooral in het begin van 2016 zal de strategische 
ontwikkelagenda voor de jaren 2017-2024 worden opgesteld. Basis hiervoor worden een gedegen 
analyse van de staat van de atletieksport en input van de belangrijkste stakeholders.  
Duidelijk is dat de financiering van de sport onder druk staat. De Atletiekunie moet op zoek naar nieuwe 
verdienmodellen en daarmee een stabiele toekomst. Deze kwestie heeft volop onze aandacht en waar 
nodig voeren we veranderingen vast door.  
 
Jeugdprogramma’s  
De jeugdprogramma’s met als speerpunten Athletics Movements (www.athleticsmovements.nl) en 
Athletics Champs (www.athleticschamps.nl) gaan we op nog meer plaatsen invoeren. Zo kan jeugd op 
scholen kennismaken met atletiek en bij verenigingen op een kindgerichte manier deelnemen aan 
wedstrijden. De competitie voor de pupillen gaan we centraal voor de verenigingen faciliteren. Het 
programma Athletics Movements is succesvol, alleen wel subsidie afhankelijk. Het loopt nog tot medio 
2016 in deze vorm. Het is de ambitie om in 2016 het programma door te ontwikkelen voor daarna. 
 
Visie op loopsport 
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. Hier 
blijven we clubs en loopgroepen maximaal in faciliteren.  
 
Er zijn lopers die liever individueel trainen. Voor hen bouwen we het platform hardlopen.nl waarop we 
voor lopers interessante producten en diensten aanbieden.  
 
 
 

 
 
 

Woensdag 6 juli 2016, Olympisch Stadion in Amsterdam…de 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 dicht bij de mensen.  
 

EK Atletiek 2016 Amsterdam  

http://www.athleticsmovements.nl/
http://www.athleticschamps.nl/
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Strategische doelen 
In het meerjarenbeleidsplan 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 reden 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 2016 geeft een algemene toelichting op de financiële ontwikkelingen. Per sector 
beschrijven we de belangrijkste verschillen met de begroting van 2015. 
 
 
  

 
 
De Atletiekunie wil de atletiek in Nederland, waaronder de loopsport, 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  
Het jaar 2016 staat voor topatletiek uiteraard volledig in het teken van de Olympische en Paralympische 
Spelen in Rio de Janeiro. Een ander belangrijk evenement waar onze aandacht zich op richt is de EK 
in Amsterdam. Voor de topatleten in ons land dé kans om zich van hun beste kant te laten zien en een 
kwalificatie voor de Olympische Spelen in de wacht te slepen.  
 
Structureel succes nastreven  
Door een veranderd beleid en nieuwe 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.  
 
Voor 2016 zijn de volgende speerpunten van kracht:  

 Topatleten ondersteunen in de voorbereiding op en deelname aan de OS en PS 2016 in Rio de 
Janeiro 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.  
 

Uitzending Internationale Evenementen Topatletiek  
Uitzenden van gekwalificeerde en geselecteerde Nederlandse atleten naar:  

 Olympische Spelen, Rio de Janeiro (Brazilië); 

 Paralympische Spelen, Rio de Janeiro (Brazilië); 

 Wereldkampioenschappen Indoor, Portland (VS); 

 Europese Kampioenschappen, Amsterdam (Nederland); 

 Wereldkampioenschappen Junioren, Kazan (Rusland); 
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 Europese Kampioenschappen B Junioren, Tbilisi (Georgië); 

 Wereldkampioenschappen halve marathon, Cardiff (Groot-Brittannië); 

 Europese Kampioenschappen Crosscountry, tbd.  
 

Programma’s Topatletiek 

 
Activiteiten 
We bieden hoogwaardige topsportprogramma’s op het Olympisch Trainingscentrum Papendal aan. 
Individuele atleten in andere top-trainingsprogramma’s worden waar nodig en mogelijk op maat 
ondersteund. Naar internationale titeltoernooien zenden we zorgvuldig samengetelde teams uit.  
  

Talentherkenning en talentontwikkeling 

 
Activiteiten 
We begeleiden toptalenten (High Potentials) bij het invullen van hun loopbaan. Waar nodig adviseren 
we coaches en ouders in dit traject. Deze toptalenten bieden we hoogwaardige trainingsprogramma’s 
op het Olympisch Trainingscentrum Papendal. En we ontwikkelen en implementeren 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 2016 wordt 
het derde jaar van dit project uitgevoerd en geëvalueerd.  
 
Regionale trainingscentra (RTC’s) 
Op verschillende plaatsen zijn RTC’s gevormd om jonge talenten de mogelijkheid te bieden zich verder 
te ontwikkelen. Elk RTC heeft zijn eigen programma-aanbod. We zien toe op kwalitatief technisch kader 
en het volgen van de meerjaren opleidingsplannen van de bond. Daarnaast ondersteunen we de 
talentencentra in het identificeren van talenten. Alle RTC’s wisselen hun kennis en ervaringen uit in het 
landelijk platform voor RTC’s. Er zijn negen centra actief.   

 

Doel   
Het verhogen van het prestatieniveau van Nederlandse talenten en topatleten, resulterend in 
deelname aan 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, vooral 
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. 

TOPATLETIEK 

 
 
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 
De driehoek ‘kader - accommodatie – aanbod’ is essentieel voor een atletiekvereniging om goed in te 
spelen op wensen en behoeften van leden. Per vereniging kan de urgentie voor één van deze aspecten 
verschillen. In sommige gevallen moet eerst een oplossing voor andere aandachtspunten komen. Onze 
ondersteuning richt zich op de versterking, met algemene producten of maatwerk, van verenigingen.   
 
Tegelijkertijd leren verenigingen heel veel van elkaar, en gaan we dat proces via landelijke of regionale 
kaderdagen en themabijeenkomsten faciliteren.  
 
Nederland telt circa 140 kunststof atletiekbanen en slechts enkele indoor trainingsfaciliteiten. In 
serieuze winters is trainen, zowel voor toppers als voor verenigingssporters, een uitdaging. In 2016 
ontwikkelen we een masterplan voor accommodaties waarin beleid op indooraccommodaties een 
belangrijk aandachtspunt is. Daarnaast willen we de keuringscyclus voor atletiekbanen verder 
professionaliseren, met als doel een hoger aantal goedgekeurde voorzieningen.  
 

 
 
Gehandicaptenatletiek 
Evenals voorgaande jaren ligt het accent op verbreding van de basis van de aangepaste atletiek: meer 
gehandicapten op de atletiekbaan bij meer verschillende atletiekverenigingen. In samenwerking met 
experts van revalidatiecentra, belangenverenigingen en speciaal onderwijs organiseren we in 2016 
tenminste 15 clinics om nieuwe atleten enthousiast te maken. We proberen bij 12 nieuwe verenigingen 
een aanbod voor gehandicaptenatletiek te starten. Bij 7 wedstrijden bieden we ook onderdelen aan 
voor mensen met een handicap.  
 
De talentscout zorgt ervoor dat atleten met potentie deelnemen aan het talentprogramma DPT. Zij 
moeten doorgroeien naar topatleten die meetrainen in een fulltime topsportprogramma. In 2016 willen 
we 12 atleten op deze wijze laten doorstromen.     
  

 
 
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 tenminste 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 tenminste 40 verenigingen als sterk gekarakteriseerd worden. De kwalificatie 
‘sterk’ wordt afgemeten aan een vijftal criteria, te weten ledenontwikkeling, bestuurlijke 
continuïteit, training technisch kader, open club en financiën. 

VERSTERKEN VAN VERENIGINGEN 
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Wedstrijdorganisatie 
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 2016 kijken we allereerst of alle competities en wedstrijden goed op elkaar aansluiten. Doel en opzet 
van wedstrijden, van de competitie voor pupillen tot en met de beide circuits en de NK’s, worden 
geanalyseerd. Speciale aandacht is er voor de aansluiting tussen pupillen en junioren. De nationale 
kampioenschappen op de weg blijven we organiseren binnen de bestaande wegwedstrijden. 
 
In 2015 is begonnen met de verbetering van de weergave van competitiestanden, wedstrijduitslagen 
en de kalender. Dit wordt in 2016 verder ontwikkeld. Atleten kunnen straks op de nieuwe website 
atletiek.nl hun prestaties volgen en op de hoogte blijven van hun competitiestand.  
 
In 2016 richten we ons op de NK-baan en NK-indoor. De ervaringen uit 2015 worden geanalyseerd en 
mede op basis daarvan organiseren we de NK-baan in 2016 in een meerdaagse opzet. De 
samenwerking tussen technisch gedelegeerde, wedstrijdleider en het Bondsbureau gaan we indien 
nodig aanpassen. 
 
EK-indoor 
In 2015 is het haalbaarheidsonderzoek naar een EK Indoor in 2019 afgerond. Het toernooi is op de 
evenementenkalender geplaatst en Apeldoorn en Gelderland hebben hun steun toegezegd. In 2016 
willen we een bid uitbrengen voor de organisatie van de 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. 
Ook zijn er plannen ontstaan om in 2016 een bid uit te brengen voor de EK Cross in 2018. 

 

 
Jeugdatletiek 
Vanuit de Jeugdvisie van de Atletiekunie is de pupillencompetitie Athletics Champs ontwikkeld. Na een 
aantal jaren proefdraaien, organiseren we in 2016 de competitie voor de deelnemende regio’s vanuit 
het bondsbureau. In de overige regio’s worden kennismakingswedstrijden aangeboden. Ook kijken we 
naar de mogelijkheden voor een indoorcompetitie en een verbreding van de competitie naar zes 
wedstrijden.  
 
Voor veel pupillen blijkt de overgang naar de junioren een (te) grote stap. In 2016 ontwikkelen we ideeën 
om deze overgang te versoepelen en daarmee het verloop onder jeugd te verminderen. Om het verloop 
in de oudere juniorencategorieën te verkleinen voeren we pilots uit met andere vormen en regelgeving 
voor jeugdwedstrijden. Naast het trainings- en wedstrijdaanbod is ook de sfeer en sociale binding 
binnen de vereniging een belangrijke factor. In 2016 bekijken we hoe we verenigingen op dit punt 
kunnen ondersteunen. Een van de nieuwe elementen in het wervingsbeleid worden gerichte activiteiten 
om jeugd van 13 tot 16 jaar te werven. Het streven is om heir al in 2015 mee te beginnen.    
 
Het schoolatletiekprogramma Athletics Movements is nog in hoge mate afhankelijk van provinciale 
subsidies. We onderzoeken in 2016 of ook een goedkopere variant met nadrukkelijke inbreng van de 
vereniging mogelijk is.   

 
 
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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Wat we zeker gaan doen, samen met de verenigingen, is het ‘Dafne’ effect verzilveren: we moeten nu 
de vruchten te plukken van de bekendheid van atleten en de atletieksport! 
 

 
Opleidingen  
De groei in de pupillen- en juniorencategorieën gaat door en dat maakt extra aandacht voor 
jeugdtrainers noodzakelijk. Ook in 2016 blijft de focus gericht op de werving en opleiding van 
jeugdtrainers. Daarbij kijken we niet alleen naar aantallen jeugdtrainers, maar streven we ook naar een 
groter aantal verenigingen dat de werving en scholing van jeugdtrainers oppakt. Specifiek wordt voor 
de werving in 2016 een toolkit ontwikkeld.  
 
De samenwerking met externe opleidingsinstituten is in de afgelopen jaren onvoldoende effectief 
gebleken en krijgt een vereenvoudigde en meer algemene vorm. 
 
In 2015 is gestart met het herschrijven van alle jurycursussen volgens de regels van het 
competentiegericht opleiden. Deze omslag wordt in 2016 voltooid.  
 

 
 
    
    
 
 
 

 
 
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 training technisch 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 



 

   

Jaarplan 2016 - 10 - 

4. Loopsport 

 
Samen Lopen 
De loopsportactiviteiten van de Atletiekunie laten zich samenvatten in: ‘Samen Lopen’. Aan deze in 
2015 gestarte visie houden we vast. 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); 

 Gesteund door optimale randvoorwaarden (tijd, plaats). 
 
De bij de Atletiekunie aangesloten hardloopclubs (atletiekverenigingen, loopverenigingen en Dutch 
Runners-loopgroepen) zijn dé plekken voor lopers om deze manier van hardlopen te ervaren. Samen 
laten we Nederland beter, leuker en langer lopen. 
 
Nieuwe lopers 
De activiteiten van de Atletiekunie moeten nadrukkelijk de lange termijn doelen van onze clubs helpen 
realiseren: introductie- of voorbereidingsprogramma’s, flexibele lidmaatschappen en marketing-
activiteiten moeten leiden tot lange verbindingen tussen clubs en lopers. Het succes van bijvoorbeeld 
Start to Run wordt niet (alleen) gemeten aan het aantal deelnemers, maar aan het aantal langdurige 
verbindingen. Signalen van de derde loopgolf zijn zichtbaar: deze wijzen op minder nieuwe maar meer 
frequente lopers. Het sportaanbod moet daarin meebewegen en steeds dichter naar de wens van 
(specifiekere) doelgroepen komen. Ook zijn flexibele vormen van belang om voor meer clubs 
toepasbaar te zijn. 
 
Vanzelfsprekend moeten we gezamenlijk de investeringen afwegen die nodig zijn voor werving. In een 
commerciële hardloopmarkt leveren we als clubs unieke en kwalitatieve waarde en mogen we hiervoor 
een marktconforme prijs vragen. Ondernemerschap van clubs is belangrijk. De aanwezigheid van 
potentie en ambitie is cruciaal om samen te kunnen groeien. De Atletiekunie moet daarin stimuleren, 
motiveren, inspireren en innoveren, maar niet uit handen nemen. Samen moeten we het doen. 
 
Trainers 
Naast een ondernemende houding van een club is de rol van de looptrainer cruciaal in de uitvoering 
van ‘Samen Lopen’ en het kwalitatief onderscheidend vermogen van onze programma’s. Met de 
opleidingen, bijscholingen en de succesvolle Looptrainersdag stimuleren we continue ontwikkeling. In 
2016 zal de Atletiekunie hier nog verder op ontwikkelen: voor trainers moet de Atletiekunie altijd een 
betrouwbare en onmisbare schakel zijn voor het uitvoeren van hun rol. 
 
Hardlopen.nl 
De website www.hardlopen.nl is de centrale (communicatie)pijler onder de loopsportactiviteiten van de 
Atletiekunie. Deze krijgt steeds meer vorm en zal in 2016 in hoog tempo doorontwikkeld worden. Dutch 
Runners wordt onderdeel van deze website. In 2016 moeten de website voor (aangesloten) clubs en 
onze programma’s aantoonbare meerwaarde opleveren. Voor aanvullende financiering zoeken we 
proactief naar samenwerking met partners.  

 
 
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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De realisatie en ontwikkeling van hardlopen.nl is strategisch van groot belang voor de Atletiekunie. Met 
dit platform brengen we het samen lopen onder de aandacht van ongebonden lopers en kunnen we 
hen binden. Hier kunnen nieuwe verdienmodellen ontstaan; een noodzakelijke ontwikkeling omdat de 
reguliere inkomsten uit de LOTTO zwaar onder druk staan.  
 
Onderscheidend vermogen 
Partnerships van de Atletiekunie moeten de aangesloten clubs in staat stellen de concurrentie in de 
hardloopmarkt het hoofd te bieden. Gezamenlijke slagkracht kan ons een grotere rol van betekenis 
geven in het leven van de loper. Wij verwachten dat door de meerwaarde die we samen leveren, meer 
clubs zich in 2016 bij ons aansluiten. Het gaat om communicatie, deskundigheid en marketing. 
Communicatie met hardlopen.nl om continu het verhaal van ‘samen lopen’ te vertellen. Deskundigheid 
als het gaat om trainers. Blijven benadrukken dat je de beste looptrainers vind bij loopgroepen clubs 
die bij de Atletiekunie zijn aangesloten. Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse looptrainersdag met meet 
dan 1.000 deelnemers. En toto slot marketing voor de aangesloten clubs en groepen. We zullen de 
zoeker voor loopgroepen nog verder ontwikkelen. We gaan met een nieuwe partner Start to Run, een 
belangrijk wervingskanaal voor loopgroepen verder ontwikkelen. 
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5. Algemeen 
 
 

Marketing, communicatie en sponsoring 

 
 
Identiteit 
De nieuwe huisstijl en uitstraling worden verder doorgevoerd in 2016. Het gaat om meer dan een logo, 
lettertype en kleurgebruik. De manier waarop we als totale sport in beeld komen, het verhaal erachter, 
wordt steeds belangrijker. We kozen niet voor een totale make over maar voor een geleidelijke 
overgang. In 2016 zetten we deze voort en willen we alle basismaterialen vervangen hebben. Ook 
maken we extra stappen op het gebied van de uitstraling, het verhaal en de presentatie van de hele 
atletieksport.  
 
De successen van en de aandacht voor het Nederlandse team bieden kansen voor de Atletiekunie om 
haar projecten beter in de spotlights te zetten. Tegelijkertijd moet de uitstraling van het Nederlandse 
team ook op een hoger niveau komen. Met in 2016 de EK in Amsterdam en de Olympische Spelen als 
sportieve hoogtepunten, is dit hét moment voor de volgende stap.  
 
Onze versterkte identiteit moet ertoe leiden dat we communicatie inzetten voor concrete bijdragen aan 
projecten. De doelen van de belangrijkste projecten van de Atletiekunie zijn daarin nog altijd leidend en 
de communicatie blijft ondersteunend. 
 
Partners 
2016 staat in het teken van het verder verbeteren van de voorwaarden voor partnerships. Een goed 
sponsorhuis bevat een mix van associatierechten, exposure, databases, events en netwerk-
mogelijkheden.  
 
De associatierechten hebben betrekking op vermelding in alle communicatie uitingen van de 
Atletiekunie. Hierin speelt de vernieuwde website een grote rol. Daarnaast wordt in het kader van de 
exposure verkend of het mogelijk is om met een ‘shirtsponsor’ te werken tijdens het NK in Amsterdam. 
Gebruik en exploitatie van database gegevens zal vooral door de registratie op hardlopen.nl dienen te 
gebeuren. In 2014 en 2015 is onder bestaande partners en suppliers een start gemaakt met co creatie 
bijeenkomsten tijdens nationale en ook internationale events. Hier zal in 2016, vooral bij het EK in 
Amsterdam, mee worden doorgegaan.  
 
Op korte termijn liggen er kansen door de (aandacht voor de) EK in Amsterdam, een hechte 
samenwerking met het LOC, de goede prestaties van het Nederlandse team en in de slipstream hiervan 
gegroeide aandacht voor de atletiek. Daarnaast biedt 2016 ook uitzicht op nieuwe langdurige 
partnerships in de Olympische periode 2017-2020.  
 
 

 
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 



 

   

Jaarplan 2016 - 13 - 

In de afgelopen jaren is ingezet om de propositie van de Atletiekunie zowel bij de gerenommeerde 
sportmarketing bureaus onder de aandacht te brengen als direct bij potentiele partners. Dit blijven we 
doen al zal het accent iets meer verschuiven naar een directe benadering van potentiele partners.  
 
De lange termijn moet hand-in-hand lopen met de drive om op korte termijn resultaten te boeken 
conform de gestelde KPI’s die gelden t/m 2016. Vanzelfsprekend blijft bovenaan staan dat de partners 
moeten bijdragen aan de belangrijkste doelen van de Atletiekunie.  
 
Maatschappelijke rol 
In de kern is de missie van atletiekverenigingen en de Atletiekunie maatschappelijk. Het gaat om het in 
beweging brengen en houden van mensen. Op een goede manier. De Atletiekunie werkt samen met 
de Cruyff foundation als maatschappelijk partner. Dit is gericht op de gehandicaptenatletiek. Het gaat 
hier om ondersteuning in de vorm van materiaal en middelen. Doelen zijn verbreding bij verenigingen, 
selectie en begeleiding van talenten. Een succesvolle en structurele samenwerking. 
 
Daarnaast participeert de Atletiekunie, ook in 2016, in een keur aan zogenaamde side events. Deze 
events zijn allemaal  gericht op maatschappelijke doelen. Te denken valt aan kinderprogramma’s bij 
NK’s, zowel in als buiten het stadion, kennismakingslessen op scholen, opleiding LO docenten in 
atletiek en diverse congressen over de effecten van bewegen tijdens het EK in Amsterdam. Deze 
projecten staan voor 2016 in de steigers. We willen wel een stap verder gaan door goed in beeld te 
brengen wat we met deze maatschappelijke side events willen bereiken en ook op deze doelen te 
evalueren. 
 
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. Het 
programma voor side events begint op stoom te komen. Ambassadeurs zijn actief, er wordt een open 
dag in mei 2016 gehouden, een toolkit voor de werving van jeugdtrainers is ontwikkeld, congressen zijn 
georganiseerd over de effecten van bewegen en er worden 500 LO docenten bijgeschoold in het geven 
van atletieklessen op school. Ook zullen door verenigingen met het Run to The Start programma 1.000 
deelnemers worden voorbereid op de recreatieve loop van de EK 2016. 
 
Internationaal 
Nederland is goed ingevoerd bij de European Athletics en de IAAF. Vooral door de betrokkenheid van 
Sylvia Barlag, die in beide organen wederom als council member is verkozen. Er zijn intensieve 
samenwerkingsverbanden met European Athletics voor de EK Atletiek. Ook werken we alvast aan een 
bid voor de EK Cross in 2018 en de EK indoor in 2019. Internationale samenwerking is en blijft van 
groot belang. Het is een voorwaarde voor het kunnen organiseren van internationale toernooien. 
Hierdoor kan de Atletiekunie steeds weer impulsen geven aan de verdere ontwikkeling van de sport.  
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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 voor het beleid en de regelgeving van de IAAF, 
NOC*NSF en de Atletiekunie. De gevolgen voeren wij door zodat ze duidelijk zijn voor atleten, coaches 
en andere begeleiders. In 2016 gaat de Atletiekunie participeren in het project Samen voor een Schone 
Sport; een gezamenlijk initiatief van VWS, NOC*NSF en drie bonden. Het project gaat vooral om 
bewustwording en richt zich op ‘controle’ atleten, begeleiders en jeugd van 16-18 jaar. 
 
Financiën 
Gelet op onze ambities, het economische klimaat en de teruggang van subsidies is besloten om de 
derde financiële KPI voor 2016 te laten vervallen, temeer daar het vrijmaken van extra middelen zou 
leiden tot aantasting van de dienstverlening aan verenigingen.  
 

 
 
Huisvesting en Organisatie 
We continueren de koppeling van ledenadministratiepakketten, hoewel dit steeds lastiger wordt.  
 
In 2016 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw strategisch plan. Er komen nieuwe vragen 
op ons af, de financiën staan onder druk en we moeten scherp blijven op onze dienstverlening. Daarom 
onderzoeken we of de huidige organisatie, zowel de structuur als de invulling daarvan, moet worden 
aangepast aan de toekomst.  
 
  

 
 
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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Op basis van de nu voorziene ontwikkelingen kunnen we voor 2016 de onderstaande 
personeelsformatie en verdeling van fte’s over de verschillende sectoren schetsen: 
 

Personeelsformatie Atletiekunie 
per sector 

Fte’s 
Begroot 

2016 

Fte’s 
Begroot 

2015 

   

Topatletiek 10,32 11,16 

Wedstrijdatletiek en verenigingszaken 12,93 11,81 

Loopsport   5,03   4,08 

Algemeen   8,71 10,22 

   

Totaal: 36,99 37,27 

 
 
Toelichting verschillen 2015 en 2016 
Het verschil bij Topatletiek is het gevolg van een verschuiving van arbeidsovereenkomst naar 
overeenkomst van opdracht. Deze laatste wordt niet als fte gezien. Door organisatorische 
aanpassingen is de functie van adjunct-directeur opgeheven. Deze is vervangen door de functie 
manager verenigingszaken die 100% wordt toegerekend aan wedstrijdatletiek en verenigingszaken. De 
afdeling wedstrijdatletiek en NK’s kent een, al in 2015 doorgevoerde, aanvulling met een parttimer.  
 
Bij loopsport zien we de toevoeging (in 2015 gerealiseerd) van een accountmanager voor de 
loopgroepen. De post Algemeen neemt af door het verdwijnen van de functie adjunct-directeur en het 
beperken van de functie van telefoniste/ receptioniste.  
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6. Begroting 2016 
 

Begroting en contributietabel 2016 
 
Algemeen 
Bij het opstellen van de begroting voor 2016 was al bekend dat, net als in voorgaande jaren, alle 
sportbonden een generieke korting op de LOTTO subsidies krijgen. We hebben dit verwerkt in de 
begroting. Het geeft reden tot zorg en we moeten op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Met het 
platform hardlopen.nl zijn we deze weg al ingeslagen.  
 
Topatletiek 
Ondanks een aangekondigde generieke korting op de LOTTO-subsidie, nemen we op basis van 
gesprekken tussen de Atletiekunie en NOC*NSF aan dat deze korting voor Topatletiek lager zal 
uitvallen. Ten opzichte van de vorige begroting nemen de subsidie inkomsten zelfs toe door een in 2015 
toegekende aanvulling voor de aanstelling van een buitenlandse topcoach. 
De kosten van de internationale wedstrijden vallen lager uit dan in 2015 doordat er in 2016 geen WK 
is. De reis- en verblijfkosten voor de Olympische Spelen betaalt NOC*NSF. 
 
Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 
Op basis van de organisatie van een 4-daags NK in 2015 nemen de begrote lasten hiervoor toe. Ook 
houden we rekening met de kosten van de samenwerking met atletiek.nu voor de uitslagendatabase 
en een NK Trail Running. De kosten van de jury voor het opleiden van de diverse juryfuncties zijn 
ondergebracht in de paragraaf Opleidingen. Bij Opleidingen is in 2016 ook de Dag van de Atletiek 
toegevoegd. We houden rekening met een kostenbesparing door de themadag jury samen met de Dag 
van de Atletiek te organiseren. 
 
Bij internationale evenementen krijgen we vanuit de Stichting EK Atletiek Amsterdam 2016 een bijdrage 
voor het organiseren van side-events rondom de EK. Daardoor nemen zowel de kosten als de 
opbrengsten in deze paragraaf toe. 
 
Loopsport 
Bij Loopsport nemen de kosten toe vanwege Start to Run. Ondanks de ervaringen van afgelopen jaren 
met een dalend deelnemersaantal zijn er in 2016 toch 8.000 deelnemers begroot (zie contributietabel). 
Dit komt door een inspanningsverplichting die de Atletiekunie heeft aangegaan met een nieuwe sponsor 
voor Start to Run. Om niet continu achter de feiten aan te lopen is de kostenbegroting van Start to Run 
navenant aangepast. Bij tegenvallende deelnemersaantallen is er dus geen direct gevolg voor het 
resultaat. Mede door deze nieuwe sponsor nemen de gerichte bijdragen aan loopsport toe. 
 
Algemeen 
Bij Algemeen nemen de kosten en gerichte bijdragen in gelijke mate af door het vervallen van de VWS 
ecotaksregeling. Bij marketing & communicatie nemen de gerichte bijdragen toe door een nieuwe 
partner. 
 
Contributie 
De bondscontributie en kosten voor wedstrijdlicenties zijn met 1,1% geïndexeerd, conform het jaarlijks 
gehanteerde CBS-prijsindexcijfer voor ‘diensten m.b.t. recreatie en sport’. Het aantal verenigingsleden 
is geprognosticeerd op de meest recente ledencijfers van het 3e kwartaal 2015. Conform de resultaten 
van 2015 houden we rekening met een iets lager aantal Dutch Runners. Voor Run to The Start wordt 
een stijging voorzien door een evenement richting de EK Atletiek in Amsterdam. De tarieven voor deze 
categorieën worden niet jaarlijks geïndexeerd. In 2015 is nog een verhoging doorgevoerd waardoor de 
tarieven voor 2016 gelijk zijn aan vorig jaar.  
 
Personeel 
De personele lasten beslaan evenals in 2015 circa 35% van de totale kosten. We krijgen te maken met 
een stijging van salariskosten van medewerkers die een dienstjaar stijgen binnen hun salarisschaal. 
Daarnaast stijgen de personele lasten met 1% door ontwikkelingen in de CAO sport.  
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Contributietabel 2016 

             

  Ledenaantal Basiscontr. Wedstr.licenties Totaalprijs Contributieopbr. Ledenaantallen 

  Jaarplan Jaarplan Jaarplan Jaarplan Jaarplan 25%-regeling 

Lidcategorie 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

  # # € € € € € € € € # 100% # 25% 

Mini-pupillen 3.100 2.900 14,60 14,45 0,00 0,00 14,60 14,45 33.215 32.151 2.000 1.100 

Pupillen 16.000 15.200 14,60 14,45 7,95 7,85 22,55 22,30 332.049 310.528 14.300 1.700 

Junioren 18.200 16.700 15,40 15,25 14,05 13,90 29,45 29,15 520.529 473.688 17.500 700 

Senioren 5.700 5.600 16,65 16,45 22,50 22,25 39,15 38,70 220.219 213.817 5.600 100 

Masters 11.800 12.000 16,65 16,45 22,50 22,25 39,15 38,70 459.034 461.498 11.700 100 

Recreanten 63.000 65.700 16,65 16,45     16,65 16,45 1.011.488 1.046.220 60.000 3.000 

Wandelaars 5.600 5.700 5,85 5,80     5,85 5,80 31.883 32.408 5.400 200 

Overigen 6.400 6.300 16,65 16,45     16,65 16,45 102.814 98.700 6.100 300 

Persoonlijke leden 80 90 22,40 22,15     22,40 22,15 1.792 1.994 80 0 

Dutch Runners 6 mnd 500 600 22,50 22,50     22,50 22,50 11.250 13.500 500 0 

Dutch Runners 12 mnd  4.500 4.500 35,00 35,00     35,00 35,00 157.500 157.500 4.500 0 

Dutch Runners groepslid 5.000 5.200 16,65 16,45     16,65 16,45 83.250 85.540 5.000 0 

Start to Run 8.000 7.000 47,50 47,50     47,50 47,50 380.000 332.500 8.000 0 

Run to The Start 1.500 1.000 45,00 45,00     45,00 45,00 67.500 45.000 1.500 0 

Kortlopend lidmaatschap 1.500 0 6,50 0,00     6,50 0,00 9.750 0 1.500 0 
                          

Buitengewone leden 100 90 365,00 360,00     365,00 360,00 36.500 32.400 100 0 

subtotaal 150.880 148.490             3.458.771 3.337.444     
                          

Overige inkomsten uit Aantal mutaties         Totaalprijs Contributieopbr.     

contributies 2016 2015         2016 2015 2016 2015     
                          

Adm. kosten nieuwe leden 23.500 23.000         6,80 6,75 159.800 155.250     

Korting gekoppelde av's 14.750 11.000         -1,05 -1,00 -15.488 -11.000     

Overschrijvingskosten 350 350         10,05 9,95 3.518 3.483     

subtotaal                 147.830 147.733     
                          

Totaal der contributieopbrengsten                 3.606.601 3.485.177     
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BEGROTING 2016
Totale

lasten
Subsidies

Gerichte

bijdragen

Beroep op

alg.midd.

Algemene

middelen

2.1 Inleiding en algemene doelstellingen

2.2 Olympische Spelen, WK en EK 357.500 0 120.000 237.500

2.3 Toptrainingsplan en Talentontwikkeling 2.118.800 1.455.500 273.000 390.300

2.4 Topatletiek overig 72.200 0 0 72.200

Totaal Topatletiek 2.548.500 1.455.500 393.000 700.000

3.1 Inleiding en algemene doelstellingen

3.2 Wedstrijdatletiek en NK's 880.100 0 466.700 413.400

3.3 Internationale evenementen 136.300 0 90.000 46.300

3.4 Verenigingszaken 452.300 90.000 42.000 320.300

3.5 Jeugdatletiek 195.700 21.000 127.800 46.900

3.6 Opleidingen 406.500 0 233.800 172.700

3.7 WA en VZ overig 148.800 0 0 148.800

Totaal Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 2.219.700 111.000 960.300 1.148.400

4.1 Inleiding en algemene doelstellingen

4.2 Projecten loopsport 726.800 23.000 257.000 446.800

4.3 Dutch Runners 163.400 0 0 163.400

4.4 Loopsport overig 26.100 0 0 26.100

Totaal Loopsport 916.300 23.000 257.000 636.300

5.1 Inleiding en algemene doelstellingen

5.2 Marketing, Communicatie en Sponsoring 412.100 0 80.000 332.100

5.3 Financiën 172.100 0 42.500 129.600

5.4 Huisvesting en organisatie 923.400 446.000 0 477.400

5.5 Organisatie overig 227.200 0 0 227.200

Totaal Algemeen 1.734.800 446.000 122.500 1.166.300

6.2 Contributies 3.606.000

6.2 Interest 15.000

6.2 Diverse baten en lasten 30.000

Totaal Financiën 3.651.000

TOTALEN 7.419.300 2.035.500 1.732.800 3.651.000

Totaal der lasten 7.419.300

Totaal der subsidies 2.035.500

Totaal der gerichte bijdragen 1.732.800

Totaal der algemene middelen 3.651.000

Totaal der baten 7.419.300

Begroot resultaat 2016 0

Jaarplan 2016
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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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Werkelijk Werkelijk Werkelijk Werkelijk Begroot Begroot

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Contributies en wedstrijdlicenties 3.044.024 3.331.862 3.381.161 3.322.343 3.485.000 3.606.000

Subsidies 2.901.917 2.529.762 2.262.534 1.696.483 1.927.400 2.035.500

Sponsorbijdragen 504.205 271.122 415.508 275.097 410.000 451.000

Interest 31.882 26.572 16.900 16.178 15.000 15.000

Overige inkomsten 1.444.231 1.423.539 1.261.707 1.370.354 1.289.600 1.281.800

Overige baten & lasten 92.921 44.194 29.205 34.077 30.600 30.000

Som der baten 8.019.181 7.627.051 7.367.015 6.987.532 7.157.600 7.419.300

Personele lasten 2.576.994 2.586.369 2.744.709 2.578.997 2.607.400 2.567.600

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 41.937 47.323 60.030 76.866 93.000 125.000

Overige bedrijfskosten 5.568.870 5.013.958 4.589.959 4.329.382 4.457.200 4.726.700

Som der lasten 8.187.801 7.647.649 7.394.698 6.985.245 7.157.600 7.419.300

Resultaat -168.621 -20.598 -27.683 2.287 0 0

Winst-en verliesrekeningen 2011-2016
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