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Inleiding 
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Wat was 2016 een fantastisch Atletiek jaar! De eerste Olympische medaille sinds Ellen van Langen en een geweldig EK 
Atletiek in Amsterdam laten zien dat onze topatleten meestrijden om de internationale medailles. De aandacht voor atletiek 
in de media is dan ook gegroeid, evenals het aantal jeugdleden wat mede te danken is aan verenigingen die zich steeds 
meer tot open club ontwikkelen. 

In 2017 willen we nieuwe stappen zetten om de stijgende lijn vast te houden en te versterken. Met “Atletiek2024” hebben we 
8 thema’s gedefinieerd waarmee we de komende 8 jaar het verschil willen maken. Want in een voortdurend veranderend 
speelveld van trends & ontwikkelingen, van helden & hypes, is adaptie en vernieuwing essentieel om mee te blijven doen. 

Samenwerking is daarbij een vanzelfsprekende voorwaarde. Alleen samen met onze leden, clubs, loopgroepen, 
wedstrijdorganisatoren en partners kunnen wij onze ambities realiseren. Deze collectiviteit dragen we uit en versterken we 
in woord & daad. 

De 8 thema’s die in 2016 geformuleerd zijn, zijn tot stand gekomen met de input van verschillende stakeholders. De 
thema’s zijn nu door vertaald naar een concreet jaarplan voor 2017. In dit plan lees je welke activiteiten wij in 2017 uitvoeren 
om de KPI’s te realiseren. 

Samen gaan we de Atletieksport, onze clubs en de Atletiekunie zelf versterken en vernieuwen. Doe je mee? 
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In 2017 op weg naar 2024 
In 2017 gaan we de eerste activiteiten ondernemen om onze dromen voor 2024 waar te maken. We zetten de eerste 
stappen op weg naar 2024, waarbij we iedere dag dichterbij onze eindbestemming komen.  
Stap voor stap op weg, met daarbij de focus in 2017 op: 

 

•  Een gedegen jeugdbeleid in de hele piramide 

•  Optimaliseren van het scholingsaanbod voor het kader 

•  Versterken van verenigingen via de Open Club gedachte 

•  Verbeteren van de atletiek & loop concepten voor de diverse doelgroepen 

•  Presteren op de WK atletiek in Londen 

 

Hoe we deze speerpunten voor 2017 concreet invulling geven en hoe jij daarbij kunt helpen, lees je in dit jaarplan. 
Stap voor stap maken we onze dromen voor 2024 waar. 
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Mondiaal succes 
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Mondiaal succes 

Uitleg 
Prestaties op het internationale 
podium zetten de Nederlandse 
atletiek in de etalage, versterken 
het gevoel van wij zijn atletiek, en 
inspireren anderen om mee te 
doen en bij te dragen. 

 

Olympisch Trainings Centrum 
Papendal is het servicecentrum 
van de Nederlandse atletiek met 
internationale uitstraling en 
aantrekkingskracht. 

Ambitie 2024 
Versterkte pijlers voor 
topsportsucces: de grootste 

talenten met de beste coaches 

in een optimale 

prestatieomgeving. 

 

We passen de ontwikkelde 

kennis en expertise toe binnen 

regionale trainingscentra en 
clubs. 

 

De route voor talenten is 

duidelijk zichtbaar.  

KPI 2017 
1.  In 2017 behalen we op de 

(Para)WK 8 finaleplaatsen 

& 3 medailles 

2.  In 2017 stromen 4 talenten 

door naar internationaal 

niveau 

3.  In 2017 werven we op 3 

Open Talentdagen 

minimaal 6 (para)talenten 
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1. In 2017 behalen we op de (Para)WK 8 finaleplaatsen & 3 medailles 

Waarom deze KPI? 

Prestaties op het 
internationale podium zetten 
de Nederlandse atletiek in 
de etalage, versterken het 
gevoel van trots en 
inspireren anderen om mee 
te doen en bij te dragen. 

Bovendien leiden 
topsportprestaties tot 
zichtbaarheid en die 
exposure maakt investeren 
in atletiek voor partners 
aantrekkelijk. 

Hoe realiseert het 
bondsbureau deze KPI? 

-  Aanstellen en begeleiden 
van sporttechnisch kader 

-  Integreren van 
specialisten in de staf  

-  Samenstellen & 
uitvoeren van een 
worldclass topsport 
programma 

-  Opstellen en afsluiten van 
atleten-overeenkomsten  

-  Vaststellen van het 
topsport statuut 

Wat heeft je club hieraan? 

-  Exposure voor atletiek 

-  Trots onder de leden 

-  Aanzuigende werking op 
nieuwe leden 

Hoe kun jij bijdragen? 

-  Volg de topatleten 

-  Deel hun programma & 
prestaties 

-  Sta open voor nieuwe 
leden 
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2. In 2017 stromen 4 talenten door naar internationaal niveau 

Waarom deze KPI? 

Als atletieksport investeren 
we veel in de opleiding van 
onze talenten met één doel; 
het behalen van de 
wereldtop. Derhalve streven 
we er naar om ieder jaar 4 
talenten te laten 
doorstromen naar het 
internationale niveau 
teneinde duurzaam in 
meerdere disciplines op 
mondiaal niveau te blijven 
presteren. 

Hoe realiseert het 
bondsbureau deze KPI? 

-  Ontwikkelen & 
implementeren van de 
(nog niet beschikbare) 
programma’s voor 
4x400 estafette, 
speerwerpen en 
polsstokhoogspringen 

-  Optimaliseren van de 
technische staf  

-  Installeren van 
Performance Support 
Team 

-  Organiseren van 2 
coachcongressen met 
oog op kennisdeling 

Wat heeft je club hieraan? 

-  Duurzame exposure voor 
atletiek 

-  Beschikbare kennis over 
talentontwikkeling 

-  Versterking van het 
sporttechnisch kader 

Hoe kun jij bijdragen? 

-  Geef ruchtbaarheid aan/
Bezoek een 
coachcongres 

-  Haal de kennis van 
Olympisch 
Trainingscentrum 
Papendal naar je club 
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3. In 2017 werven we op 3 Open Talentdagen minimaal 6 (para)talenten 

Waarom deze KPI? 

We willen niet alleen 
vandaag, maar ook de 
komende jaren mondiaal 
blijven presteren met het oog 
op exposure en het binden 
van leden en partners. 
Daarom zijn we continu op 
zoek naar talenten zodat we 
hen de juiste opleiding 
kunnen bieden om het beste 
uit zichzelf te halen. 

Hoe realiseert het 
bondsbureau deze KPI? 

-  Organiseren van 3 Open 
Talentdagen 

-  Ontwikkelen van 
programma op maat 
voor talent 

-  Opstellen en ontsluiten 
van talentprofielen 

-  Talent begeleiden en 
inbedden in RTC of op 
OTC Papendal 

Wat heeft je club hieraan? 

-  Versterken van het 
technisch kader 

-  Kennis over ontwikkelen 
van talenten  

-  Aantrekken van nieuwe 
jeugdleden 

Hoe kun jij bijdragen? 

-  Informeer je jeugd over 
de open talenten dagen 

-  Maak gebruik van de 
talentprofielen 
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Jeugd als fundament 
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Jeugd als fundament 

Uitleg 
Een leven lang sporten met 
plezier. Jeugd op een veilige, 
verantwoorde en leuke manier 
binden aan atletiek.  
 

Met een goed jeugdaanbod 
heeft elke club een solide basis 
en blijft de sport zichzelf 
doorlopend vernieuwen.  
 

 

Ambitie 2024 
Jeugdtrainers op elk niveau 
behouden aansluiting met de 

doelgroep. 

 

We binden jeugdleden voor 

langere tijd aan de sport en de 

club. 

 

Het effect van topsportsucces is 

zichtbaar op alle clubs in 

Nederland. 

 

KPI 2017 
4.  In 2017 starten in 4 regio’s 

Athletics Champs 

kennismakingswedstrijden 

5.  In 2017 bereiken we 10.000 

kinderen via schoolatletiek 
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4. In 2017 starten in 4 regio’s Athletics Champs kennismakingswedstrijden 

Waarom deze KPI? 

De jeugd heeft de toekomst! 
Daarom maken we als 
atletieksport graag de jeugd 
enthousiast voor atletiek. Via 
Athletics Champs willen we 
de jeugd kennis laten maken 
met onze sport en voor 
lange termijn binden aan 
atletiek. 

Hoe realiseert het 
bondsbureau deze KPI? 

-  Organiseren van 
Atlethics Champs 
kennismakings-
wedstrijden 

-  Ontwikkelen en 
verspreiden van een 
eenduidige jeugdvisie en 
opleidingslijn 

-  Trainers ondersteunen in 
het aanbod en de 
begeleiding van jeugd 

-  Optimaliseren van de 
juniorencompetitie 

Wat heeft je club hieraan? 

-  In aanraking komen met 
nieuwe doelgroepen 

-  Binding van jeugdleden 

-  Vergroten van je 
maatschappelijke impact 

Hoe kun jij bijdragen? 

-  Ga aan de slag met 
Athletics Champs 

-  Benut de kennis & 
ervaring van andere 
clubs  
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5. In 2017 bereiken we 10.000 kinderen via schoolatletiek 

Waarom deze KPI? 

De jeugd heeft de toekomst! 
Daarom maken we als 
atletieksport graag de jeugd 
enthousiast voor atletiek. De 
beste plek om de jeugd te 
bewegen, is het onderwijs. 
Samen met onze partners 
gaan we de scholen in om 
de jeugd kennis te laten 
maken met atletiek. 

Hoe realiseert het 
bondsbureau deze KPI? 

-  Optimaliseren van het 
scholenprogramma 

-  Uitrollen van grote 
schoolatletiek 
publiekscampagne 

-  Benaderen van scholen 
om deel te nemen 

-  Laten uitvoeren van 
clinics op scholen 

Wat heeft je club hieraan? 

-  Atletiek standaard in 
onderwijs curriculum 

-  Toestroom van 
jeugdleden 

-  Vergroten van  
maatschappelijke impact 

Hoe kun jij bijdragen? 

-  Motiveer scholen bij jou 
in de buurt om aan 
schoolatletiek mee te 
doen. 

-  Verzorg clinics op 
scholen bij jou in de buurt 

-  Bereid je club voor op 
instroom nieuwe 
jeugdleden 
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WEDSTRIJDATLETIEK 
Optimaal wedstrijdaanbod 
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Optimaal wedstrijdaanbod 

Uitleg 
Iedere atleet moet kunnen 
deelnemen in wedstrijden op zijn 
of haar niveau.  

 

Het wedstrijdaanbod aansluiten 
op de doelstellingen. 
Bijvoorbeeld: verbreding van de 
sport, talentontwikkeling, meten 
met gelijkwaardige 
tegenstanders of pure beleving.  

Ambitie 2024 
Het wedstrijdaanbod sluit aan 
op de verschillende 

doelgroepen. 

 

De sport en onze helden staan 

dichtbij onze fans. 

 

We bieden een optimale 

wedstrijdbeleving waarbij de 

atleet centraal staat. 

KPI 2017 
6.  In 2017 worden 3000 

atletiek- en loopwedstrijden 

conform wedstrijd-

reglement georganiseerd 

7.  In 2017 waarderen 

deelnemers onze 

wedstrijden gemiddeld met 

een 7,0  
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6. In 2017 worden 3000 atletiek- en loopwedstrijden conform 
wedstrijdreglement georganiseerd 
Waarom deze KPI? 

Iedere atleet moet kunnen 
deelnemen aan wedstrijden 
op zijn of haar niveau. 
Daarom gaan we het 
wedstrijdaanbod en de 
beleving verder uitbreiden en 
nog beter laten aansluiten op 
de behoeften van de 
sporters en fans. Zo willen 
we meer mensen duurzaam 
aan de atletieksport binden.  

Hoe realiseert het 
bondsbureau deze KPI? 

-  Optimaliseren van 
wedstrijdprocedures 

-  Uitrollen van Athletics 
Champs competitie 

-  Opstellen van een 
wedstrijdkalender 

-  Informeren & adviseren 
van de event-
organisatoren 

-  Leveren & opleiden van 
wedstrijdofficials 

-  Faciliteren van de 
inschrijvingen & promotie 

Wat heeft je club hieraan? 

-  Beter wedstrijdaanbod 
voor je leden 

-  Grotere economische 
impact  

Hoe kun jij bijdragen? 

-  Meld je wedstrijden aan 
bij de Atletiekunie 

-  Maak gebruik van het 
wedstrijdreglement en de 
officials van de 
Atletiekunie 

-  Verspreid de 
wedstrijdkalender binnen 
jouw club 

18	  



32 451 6

7. In 2017 waarderen deelnemers onze wedstrijden gemiddeld met een 7,0  

Waarom deze KPI? 

Naast uitbreiding van het 
wedstrijdaanbod, streven we 
er ook naar de kwaliteit te 
verhogen voor zowel actieve 
deelnemers als 
toeschouwers. Dit zal niet 
alleen resulteren in een 
hogere tevredenheid maar 
ook in een stabieler 
deelnemersveld en een 
vaste schare aan 
toeschouwers. 

Hoe realiseert het 
bondsbureau deze KPI? 

-  Ontwikkelen van 
eenduidige 
wedstrijdkalender 

-  Implementeren van 
statistieken database op 
de website 

-  Ontwikkelen van één 
centraal platform met de 
kalender, inschrijfmodule 
en de statistieken van 
baanwedstrijden 

-  Ondersteunen en 
adviseren van 
organisatoren 

Wat heeft je club hieraan? 

-  Grotere tevredenheid 
sporters 

-  Meer waarde voor leden 

-  Grotere economische 
impact  

Hoe kun jij bijdragen? 

-  Stem de datum van je 
event af met de kalender 

-  Informeer je leden over 
de wedstrijden 

-  Schrijf je in & vul het 
evaluatieformulier in 
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Talent als kapitaal 
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Talent als kapitaal 

Uitleg 
We zijn succesvol in het vinden 
en behouden van talent. 

 

Wij zoeken gericht en planmatig 
naar atleten, trainers, 
bestuurders, juryleden, 
medewerkers en strategische 
partners die de sport naar een 
hoger niveau brengen en 
anderen inspireren om mee te 
doen. 

Ambitie 2024 
We weten hoe we talenten 
vinden, hoe we hen waarderen 

en aan ons binden. 

 

Op elk niveau begeleiden we 

talenten om hun ontwikkeling 

maximaal te versnellen. 

 

Samen met onze clubs en 

partners ondersteunen we 

talenten in hun ontwikkeling. 

KPI 2017 
8.  In 2017 organiseren we 4 

congressen voor trainers, 

juryleden en bestuurders 

die allen geëvalueerd 

worden met een 7,0 of 

hoger 

9.  In 2017 bezoeken minimaal 

2000 unieke gebruikers het 
Atletiekplein waarvan 40% 

maandelijks terugkeert 

10.  In 2017 neemt 85% van de 

clubs of loopgroepen deel 

aan scholingsactiviteiten  
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8. In 2017 organiseren we 4 congressen voor trainers, juryleden en 
bestuurders die allen geëvalueerd worden met een 7,0 of hoger  

Waarom deze KPI? 

Als atletieksport willen we 
succesvol zijn in het vinden 
en behouden van talent. Niet 
alleen onder onze atleten 
maar ook in het technisch, 
arbitrerend en bestuurlijk 
kader. Daarom zetten we in 
op het continu ontwikkelen 
van het kader middels 
informatie, bijeenkomsten en 
opleiding. 

Hoe realiseert het 
bondsbureau deze KPI? 

-  Organiseren van de 
congressen 

-  Dag van de Atletiek 

-  1 congres explosieve 
nummers 

-  MILA congres 

-  Looptrainers 
congres 

-  De congressen verrijken 
met een aansprekend 
programma waarbij de 
focus op ontwikkeling 
jeugd & open club ligt 

-  Clubs en leden informeren 
over het aanbod en 
stimuleren deel te nemen 

Wat heeft je club hieraan? 

-  (Door)ontwikkeling van 
kader 

-  Behoud van kader 

-  Werven van kader 

Hoe kun jij bijdragen? 

-  Informeer je leden over 
de congressen 

-  Schrijf je in voor een 
congres & vul het 
evaluatieformulier in 
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9. In 2017 bezoeken minimaal 2000 unieke gebruikers het Atletiekplein 
waarvan 40% maandelijks terugkeert 

Waarom deze KPI? 

De toekomstige generaties 
leden zijn steeds vaker 
uitsluitend online 
georiënteerd. Daarom willen 
we als Atletiekunie onze 
clubs en leden online 
bedienen via diverse 
platformen en kanalen. 

Om het kader continu te 
ontwikkelen, brengen we alle 
relevante informatie samen 
op 1 digitaal platform dat 
vanaf 2017 gefaseerd 
gelanceerd zal worden. 

Hoe realiseert het 
bondsbureau deze KPI? 

-  Lanceren van het 
Atletiekplein 

-  Clubs en leden 
informeren over dit plein 

-  Up-to-date houden van 
het Atletiekplein 

-  Ontwikkelen van een 
profielendatabase 

Wat heeft je club hieraan? 

-  Toegankelijke informatie 
voor trainers 

-  Meer kennis bij je trainers 

-  Betere begeleiding van je 
leden 

Hoe kun jij bijdragen? 

-  Geef ruchtbaarheid aan 
het Atletiekplein 

-  Bezoek het atletiekplein 

-  Deel je content & geef 
feedback 
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10. In 2017 neemt 85% van de clubs of loopgroepen deel aan 
scholingsactiviteiten  

Waarom deze KPI? 

Als atletieksport willen we 
succesvol zijn in het vinden 
en behouden van talent. Niet 
alleen onder onze atleten 
maar ook in het technisch, 
arbitrerend en bestuurlijk 
kader. Daarom bieden we 
diverse opleidingen aan om 
kader (bij) te scholen. Dit 
alles om sporters optimaal te 
kunnen begeleiden en clubs 
goed te laten leiden. 

Hoe realiseert het 
bondsbureau deze KPI? 

-  Organiseren van diverse 
scholingsactiviteiten 

-  Gerichte communicatie 
over de scholings-
activiteiten naar clubs 
met een stijgend aantal 
jeugdleden 

-  Kader stimuleren om 
deel te nemen aan 
scholingen 

-  Optimaliseren van het 
scholingsaanbod 

Wat heeft je club hieraan? 

-  Scholing voor trainers en 
juryleden 

-  Betere begeleiding van je 
leden 

-  Handvatten hoe je club te 
besturen 

Hoe kun jij bijdragen? 

-  Informeer je leden over 
de scholingsactiviteiten 

-  Maak budget vrij binnen 
de club voor scholing 

-  Meld je (leden) aan voor 
scholing 
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Lopers binden 
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Lopers binden 

Uitleg 
We staan voor een veilige en 
verantwoorde manier van 
hardlopen: in een groep en 
onder begeleiding van een 
deskundige trainer.  

 

We ontwikkelen, digitale, 
concepten om hardlopers aan 
clubs te binden.  

Ambitie 2024 
We zijn relevant in de relatie 
tussen lopers, clubs en 

loopevenementen.  

 

Hardlopen.nl is dé community 

voor onze hardloopactiviteiten.  

KPI 2017 
11.  In 2017 groeit Yakult Start to 

Run naar 140 locaties en 

5.000 deelnemers 

12.  In 2017 groeit Parklopen 

naar 10 parken en 10.000 

deelnemers 

13.  In 2017 groeit Hardlopen.nl 

naar 50.000 unieke 

bezoekers en 500.000 

profielen 
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11. In 2017 groeit Yakult Start to Run naar 140 locaties en 5.000 deelnemers 

Waarom deze KPI? 

Als atletieksport staan we 
voor een veilige en 
verantwoorde manier van 
hardlopen. Dat betekent 
hardlopen in een groep en 
onder begeleiding van een 
deskundig trainer. We bieden 
Start to Run aan om 
(beginnende) lopers goed te 
begeleiden en te binden. 

Hoe realiseert het 
bondsbureau deze KPI? 

-  Clubs informeren & 
stimuleren met Start to 
Run aan de slag te gaan/
blijven 

-  Optimaliseren van Start 
to Run i.s.m. Yakult 

-  Ontwikkelen en uitrollen 
van publiekscampagne  

-  Start to Run trainers 
bijscholen 

Wat heeft je club hieraan? 

-  In aanraking komen met 
nieuwe lopers 

-  Werven van nieuwe leden 

-  Meeliften op 
publiekscampagnes 

-  Vergroten van de 
maatschappelijke impact 

Hoe kun jij bijdragen? 

-  Ga aan de slag/
continueer Start to Run 

-  Geef ruchtbaarheid aan 
Start to Run binnen jouw 
gemeente 
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12. In 2017 groeit Parklopen naar 10 parken en 10.000 deelnemers 

Waarom deze KPI?  

Parklopen brengt mensen in 
de buurt in beweging door 
laagdrempelige 
evenementen aan te bieden. 
Daarnaast laat Parklopen 
kennis maken met het lopen 
in licht georganiseerd 
verband met als doel meer 
lopers aan clubs te 
(ver)binden. 

 

Hoe realiseert het 
bondsbureau deze KPI? 

-  Clubs informeren & 
stimuleren met Parklopen 
aan de slag te gaan/
blijven 

-  Continueren en 
intensiveren van de 
communicatiecampagne 
Parklopen 

-  Samen met clubs 
verzorgen van subsidie 
aanvragen bij 
gemeenten 

Wat heeft je club hieraan? 

-  In aanraking komen met 
nieuwe lopers 

-  Werven van nieuwe leden 

-  Meeliften op 
communicatiecampagne 

-  Vergroten van de 
maatschappelijke impact 

Hoe kun jij bijdragen? 

-  Ga aan de slag met 
Parklopen 

-  Geef ruchtbaarheid aan 
Parklopen binnen jouw 
club en gemeente 
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13. In 2017 groeit Hardlopen.nl naar 50.000 unieke bezoekers en 
500.000 profielen 
Waarom deze KPI?  

Voor alle hardlopers, van 
prille beginners tot door de 
wol geverfde 
marathonlopers, wil 
hardlopen.nl de online gids 
zijn. 
Betrouwbare content en 
praktische informatie maken 
van hardlopen.nl dé online 
community voor de 
hardloper om zijn sport met 
plezier te beoefenen. 

Hoe realiseert het 
bondsbureau deze KPI? 

-  Doorontwikkelen van 
hardlopen.nl 

-  Creëren content 

-  Verrijken klantprofielen 

-  Faciliteren van de 
interactie 

-  Acquireren van nieuwe 
partners 

-  Ontsluiten van nieuw 
aanbod (mud-runs, trail-
running e.d.) 

Wat heeft je club hieraan? 

-  Alle informatie op 1 
platform 

-  Landelijke bekendheid 
aan de activiteiten 

-  Uitwisselen van kennis 

Hoe kun jij bijdragen? 

-  Attendeer mensen op 
hardlopen.nl 

-  Bezoek hardlopen.nl, 
lever content aan en geef 
feedback 
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Sterke clubs 
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Open Club 

Uitleg 
De Open Club kijkt over de 
grenzen heen. Een breed 
aanbod voor verschillende 
doelgroepen met enthousiaste 
begeleiding en de best mogelijke 
accommodatie. 

 

Een Open Club gaat als 
maatschappelijk betrokken 
organisatie samenwerkingen 
aan met lokale partners.  

Ambitie 2024 
Verenigingen hebben het 
principe van de Open Club 

omarmd. 

 

Clubs beschikken over 

voldoende kader passend bij de 

doelgroep. 

 

We adviseren clubs op het 

gebied van accommodaties en 

de exploitatie daarvan. 

KPI 2017 
14.  In 2017 hebben minimaal 

100 clubs stappen gezet 
richting Open Club 

15.  In 2017 bezoeken 
bestuurders van minimaal 
150 clubs één of meer 
bijeenkomsten 
georganiseerd door de 
Atletiekunie 

16.  In 2017 begeleidt de 
Atletiekunie 3 projecten 
voor nieuwbouw of 
renovatie en worden 2 
nieuwe indoor 
accommodaties geïnitieerd 
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14. In 2017 hebben minimaal 100 clubs stappen gezet richting 
Open Club 
Waarom deze KPI?  

Om als club te overleven, 
zullen we ons moeten 
aanpassen aan de 
veranderende maatschappij.  

De Open Club gedachte sluit 
aan bij die veranderingen en 
zet in op een breed aanbod 
voor diverse doelgroepen 
met enthousiaste 
begeleiding in een goede 
accommodatie. 
Zo blijven we als 
atletieksport sterk 
gepositioneerd. 

Hoe realiseert het 
bondsbureau deze KPI? 

-  Ontwikkelen en lanceren 
van één digitaal platform 
voor clubs en 
bestuurders dat aansluit 
op het Atletiekplein 

-  Adviseren van clubs over 
accommodaties en de 
exploitatie daarvan 

-  Organiseren van 
scholingsactiviteiten voor 
kader. 

-  Clubs stimuleren en 
handvatten bieden om 
aanbod voor jeugd te 
creëren/optimaliseren 

Wat heeft je club hieraan? 

-  Betere waarborging van 
continuïteit 

-  Meerdere doelgroepen 
bedienen 

-  Grotere maatschappelijke 
impact 

Hoe kun jij bijdragen? 

-  Verdiep je in het concept 
Open Club 

-  Ga binnen je eigen club 
aan de slag met dit 
concept 
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15. In 2017 bezoeken bestuurders van minimaal 150 clubs één of 
meer bijeenkomsten georganiseerd door de Atletiekunie 
Waarom deze KPI?  

Om als atletiekverenigingen 
te kunnen overleven, zullen 
we ons moeten aanpassen 
aan de veranderende 
maatschappij. Dat is niet 
altijd eenvoudig. Door met 
elkaar in gesprek te gaan 
over de ontwikkelingen, 
uitdagingen en oplossingen, 
inspireren we elkaar om op 
de juiste wijze in te spelen op 
het veranderende 
sportlandschap. 

Hoe realiseert het 
bondsbureau deze KPI? 

-  Organiseren van 
regionale overleggen 

-  Kennisuitwisseling 
faciliteren in 
bijeenkomsten en de on- 
en offline verbinding 
leggen naar het 
Atletiekplein 

-  Vragen van clubs 
beantwoorden 

-  Informatie & best 
practices ontsluiten en 
delen 

Wat heeft je club hieraan? 

-  Betere waarborging van 
continuïteit 

-  Inspiratie opdoen & leren 
van elkaar 

-  Bijdragen aan een sterke 
atletieksport 

Hoe kun jij bijdragen? 

-  Bezoek een regionaal 
overleg en stel daar je 
vragen en deel je ideeën  

-  Ga de dialoog met de 
Atletiekunie aan over de 
doorontwikkeling van 
atletiek in Nederland 
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16. In 2017 begeleidt de Atletiekunie 3 projecten voor nieuwbouw of 
renovatie en worden 2 nieuwe indoor accommodaties geïnitieerd 

Waarom deze KPI?  

Clubs moeten net als andere 
sportverenigingen 
beschikken over een goede 
accommodatie zowel 
outdoor als indoor (jaarrond 
aanbod). Wij willen clubs en 
gemeenten vanaf het begin 
van het (ver)bouwproject  
helpen om hoogwaardige 
accommodaties te 
realiseren die aan alle eisen 
voldoen. 

Hoe realiseert het 
bondsbureau deze KPI? 

-  Vragen van clubs over 
accommodaties 
beantwoorden 

-  Informatie over 
accommodatie- & 
exploitatiebeleid 
ontsluiten en delen 

-  Clubs inspireren werk te 
maken van een indoor 
accommodatie 

-  Projecten begeleiden en 
clubs of gemeenten 
adviseren bij nieuwbouw 
of renovatie 

Wat heeft je club hieraan? 

-  Betere positie richting 
gemeente & aannemer 

-  Accommodatie die aan 
alle eisen voldoet 

-  Fouten in bouwproces 
worden voorkomen 

-  In geval van indoor; 
jaarrond aanbod 

Hoe kun jij bijdragen? 

-  Treed met je gemeente in 
overleg over de 
accommodatie 

-  Laat je adviseren door 
de Atletiekunie 
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Een sterke Atletiekunie 
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Wij zijn atletiek 

Uitleg 
Ons gedrag, handelen en onze 
wijze van communiceren  
ademen onze vier kernwaarden. 

Authentiek – Dichtbij 
Energiek – Ambitieus 

 

We communiceren via de juiste 
kanalen, met de juiste tone of 
voice, passend bij de doelgroep.  

Ambitie 2024 
De sport en onze organisatie 
wordt herkend aan de vier 

kernwaarden. Samen bouwen 

we aan een betere atletiek. 

 

We hebben een grote 

betrokken fanbase. 

 

We brengen atletiekhelden naar 

de fans, en leveren daarmee 

een positieve bijdrage aan onze 

sport.  

KPI 2017 
17.  In 2017 bereiken we via 

onze website en sociale 

kanalen 25% meer fans dan 

2016 

 

18.  In 2017 verbinden we 3 

nieuwe partners aan de 

Atletiekunie 

19.  In 2017 herstructureren we 

de Atletiekunie 
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17. In 2017 bereiken we via onze website en sociale kanalen 25% 
meer fans dan 2016 
Waarom deze KPI?  

Atletiek wordt al lang niet 
meer alleen op de 
atletiekbaan beleefd, steeds 
meer gebeurt online. De 
toekomstige generaties 
leden zijn steeds vaker 
uitsluitend online 
georiënteerd. Daarom willen 
we als Atletiekunie onze 
clubs en leden online 
bedienen via diverse 
platformen en kanalen. 

Hoe realiseert het 
bondsbureau deze KPI? 

-  Intensiveren van de 
communicatie via de 
verschillende kanalen 

-  Benutten en activeren 
van TeamNL 

-  Ontwikkelen van een 
mediabeleid 

Wat heeft je club hieraan? 

-  Alle informatie online te 
vinden 

-  Kennisuitwisseling & 
interactie 

-  Helden positioneren & 
trots vergroten 

-  Groei van de community 

Hoe kun jij bijdragen? 

-  Deel de website en like 
de sociale kanalen 

-  Lever content aan voor 
de kanalen 
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18. In 2017 verbinden we 3 nieuwe partners aan de Atletiekunie 

Waarom deze KPI?  

Door de realisatie van mooie 
en sterke partnerships 
kunnen we onze clubs en 
leden meer activiteiten en 
voordelen bieden. Een sterk 
partnership kan bovendien 
zorgen voor meer aandacht 
voor de sport en 
grootschalige campagnes 
waar clubs op kunnen 
meeliften. 

Hoe realiseert het 
bondsbureau deze KPI? 

-  Optimaliseren van de 
sponsorpropositie 

-  Sales strategie 
ontwikkelen en 
implementeren 

-  Spin-off TeamNL 
onderzoeken 

-  Partnerships met lokale 
overheden initiëren  

Wat heeft je club hieraan? 

-  Meer exposure voor 
atletiek 

-  Investeringen in 
programma’s & 
activiteiten 

-  Voordelen voor leden 

Hoe kun jij bijdragen? 

-  Denk mee over 
potentiële partners 

-  Vertaal de 
sponsorpropositie naar 
jouw club 

-  Zoek lokale partners 
(overheid & bedrijfsleven) 
voor jullie activiteiten 
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19. In 2017 herstructureren we de Atletiekunie 

Waarom deze KPI?  

Ook de Atletiekunie moet 
zich aanpassen aan de 
veranderende tijdsgeest en 
context waarin zij opereert. 
Nieuwe verdien- en 
bindingsmodellen doen hun 
intrede en dat vergt 
financiële ruimte en een 
flexibele organisatie om 
daarop te kunnen blijven 
inspelen. Door in 2017 de 
herstructurering door te 
voeren, ontstaat in 2018 
ruimte tot investeren. 

Hoe realiseert het 
bondsbureau deze KPI? 

-  Nader uitwerken van de 
strategische visie 

-  Visie doorvertalen naar 
beleid per functioneel 
gebied 

-  Herinrichten van de 
organisatie op basis van 
beleidsvisie 

-  Opstellen project- en 
investeringsagenda 

-  Doorvoeren van de 
reorganisatie 

Wat heeft je club hieraan? 

-  Betere continuïteit van de 
Atletiekunie 

-  Investeringen in betere 
dienstverlening 

-  Sterke atletiek community 

Hoe kun jij bijdragen? 

-  Opper je ideeën voor het 
verbeteren van de 
processen en/of 
dienstverlening van de 
Atletiekunie 

42	  



BEGROTING 
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Begroting 

345
We zijn erin geslaagd een sluitende en realistische begroting te presenteren voor 2017, waarbij een break-even exploitatie 
zeer zeker mogelijk is. In de huidige begroting is echter geen ruimte voor tegenvallers noch voor investeringen, terwijl deze 
investeringen wel gewenst en benodigd zijn op het gebied van ICT en in de doorontwikkeling van nieuwe 
verdienmodellen. Het zal dus ook in 2017 scherp aan de wind zeilen worden om de beoogde nullijn te realiseren. 

  

De beoogde reorganisatie is eveneens noodzakelijk om in de komende jaren wel de speelruimte te creëren om 
tegenvallers te kunnen opvangen, respectievelijk te kunnen investeren in een effectievere en moderne bedrijfsvoering. 

  

Daarnaast moet opgemerkt worden dat in de begroting van 2017 geen strategische wijzigingen zijn doorgevoerd ten 
opzichte van 2016. De reden hiervan is dat deze discussie niet gefinaliseerd is, waardoor besluitvorming is uitgebleven en 
daardoor ook geen doorvertaling heeft plaatsgevonden naar de budgetten per afdeling of activiteit. 

Deze strategische discussie voeren we in de eerste helft van 2017 met als doel keuzes te maken en door te vertalen naar 
een herverdeling van collectieve middelen voor de begroting van 2018. 
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Begroting 2017 Begroting 2016 

BATEN     
Contributie  €        2.980.000   €          2.952.100  

Subsidies  €         2.322.900   €          2.160.500  

Sponsoring  €            946.500   €            487.300  

Projectsubsidies  €            190.000   €            326.800  

Diensten verkoop / deelnemers  €            1.191.700   €          1.492.600  

	  	    € 7.631.100   € 7.419.300  

LASTEN 	  	   	  	  
Personeel (excl. coaches)  €           2.191.600   €           2.181.800  

Topatletiek (incl. coaches)  €          2.571.500   €         2.279.200  

Wedstrijdzaken & Jeugdatletiek  €           666.800   €             891.700  

Loopsport  €            567.600   €            493.300  

Opleidingen  €            367.200   €            368.200  

Verenigingsondersteuning  €              112.200   €             142.700  

Marketing & Communicatie  €            250.000   €            202.500  

Huisvesting & Organisatie  €            904.200   €           859.900  

   € 7.631.100   € 7.419.300  

RESULTAAT  € -   € -  
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