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Aan de unieraad van de  
Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Betreft Jaarverslag 2012 Arnhem 24 april 2013 
 Ons Kenmerk ---   Uw Kenmerk ---  

 
 
Dames en heren, 
 
In overeenstemming met artikel 21, lid 2a sub 3, alsmede artikel 25, lid 4 van de statuten van de 
Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, bieden wij u hierbij het Jaarverslag 2012 van het uniebestuur 
aan, met daarin opgenomen de jaarrekening 2012 van de Atletiekunie voorzien van de verklaring van 
BDO Audit & Assurance B.V.  
 
Hiermee legt het uniebestuur rekening en verantwoording af over het in het boekjaar 2012 gevoerde 
(financiële) beleid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur en directie van de  
KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE, 
 
Th.M.M. Hoex, voorzitter  
J.M. Bos, vicevoorzitter 
P. Konijnenburg, penningmeester 
R. Kok  
mw E. van Langen 
M. Veenker 
C.M. Warners 
mw S.J.M. Barlag, ex-officio  
 
J.W. Landré, algemeen directeur 
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Bestuursverslag 
 
 
Inleiding 
Het jaar 2012 stond sportief in het teken van de Olympische en Paralympische spelen in Londen, met 
daaraan voorafgaand nog enkele titeltoernooien op Europees en wereldniveau. Met 2012 werd het 
laatste jaar van deze Olympische beleidsperiode afgesloten, en werd vooruitgeblikt op de volgende 
Olympische cyclus aan de hand van het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2013 t/m 2016. De eerste 
stappen zijn gezet in de organisatie en realisatie van het Europees kampioenschap 2016 te 
Amsterdam. De belangrijkste resultaten uit 2012: 
 
Bedrijfsvoering 
2012 werd afgesloten met een negatief resultaat van € 20.598. Bij het opmaken van de jaarrekening is 
de continuïteitsreserve op peil gebracht, waarvoor dit jaar € 6.000 benodigd was. Als gevolg is een 
totaal van € 26.598 ten laste van de algemene reserve gebracht, die nu € 358.904 bedraagt. Het 
gemiddelde aantal medewerkers nam in 2012 af van 41,7 fte in 2011 naar 40,1 fte in 2012. Deze 
ontwikkeling ligt in lijn met het beleid om de vaste kern van personeelsleden te laten afnemen ten 
gunste van meer flexibiliteit bij de inzet van tijdelijke expertise.  
 
Het aantal leden van de Atletiekunie steeg ten opzichte van 2011 van 137.617 naar 139.872. 
Eveneens positief daarbij is dat het aantal verenigingsleden, in 2011 nog afgenomen met ruim 500 
leden, in 2012 weer is gestegen met ruim 800 leden, tot 122.781. De groei onder de Dutch Runners 
deed zich vooral voor in de aangesloten loopgroepen (+25%), die nu in totaal 4.308 leden tellen. Het 
aantal leden met een wedstrijdlicentie nam in 2012 af met 349 leden, en bedraagt nu 49.195 leden. Dit 
is 35,2% van het totale ledenaantal. 5 jaar geleden was dit percentage nog 38,2%.      
 
Topatletiek 
Door de Nederlandse ploegen zijn aansprekende resultaten behaald: zowel tijdens het EK in Helsinki 
(2 keer goud en 3 keer zilver) als het EK IPC te Stadskanaal (20 medailles, waarvan 8 keer goud). 
Hoewel er tijdens de Olympische spelen in Londen geen medailles werden veroverd, heeft ook hier de 
Nederlandse ploeg naar behoren gepresteerd. Tijdens de Paralympische spelen droeg de 
Nederlandse atletiekploeg met 7 medailles, waaronder een gouden medaille voor Marlou van Rhijn op 
de 200m, fors bij aan de totale score, waarmee Nederland op de 10

e
 plaats in het landenklassement 

eindigde. Het WK voor junioren in Barcelona leverde een bronzen medaille op voor Tim Dekker op de 
meerkamp.  
 
Na het besluit, tijdens de algemene ledenvergadering van NOC*NSF, omtrent het aanbrengen van 
focus in de toewijzing van topsportgelden, werd belangstellend uitgekeken naar de toewijzingen voor 
2013. Van de tot en met 2012 ondersteunde zes programma’s bleven drie programma’s (meerkamp, 
sprint en paralympisch) volledig ondersteund, en het werpprogramma gedeeltelijk. De consequenties 
van het nieuw ingezette beleid zullen in de loop van 2013 volledig duidelijk worden.  
 
In 2012 zijn door Dopingautoriteit en IAAF samen in totaal 142 dopingcontroles uitgevoerd. Alle 
ontvangen uitslagen waren negatief. 
 
Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 
Met de aanstelling van een derde accountmanager (mogelijk gemaakt na interne verschuivingen) is 
het accountmanagement in 2012 verder versterkt. Daarmee wordt invulling gegeven aan een betere 
relatie met verenigingen, en kan directer ondersteuning op maat aan verenigingen worden geboden. 
Met het oog op het grote verloop in bepaalde lid-categorieën is een nieuw exitsysteem ontwikkeld 
waarmee verenigingen zicht krijgen op eventueel beïnvloedbare factoren bij het afmelden van leden. 
Om ontwikkelingen binnen clubs scherp in beeld te krijgen is in 2012 gewerkt aan de ontwikkeling van 
ClubWijzer, een digitaal instrument dat zowel voor verenigingen als voor de werkorganisatie van het 
bondsbureau belangrijke informatie oplevert. Clubwijzer is tijdens het Atletiekcongres in maart 2013 
gepresenteerd.  
 
Na een uitgebreid onderzoek in 2011 zijn de trainersopleidingen in 2012 sterk aangepast aan de 
wensen van verenigingen, waarmee voor deelnemers ook enkele drempels zijn weggenomen. De 
vraag naar opleidingen is daarmee in het najaar van 2012 explosief gestegen. 
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In de jeugdatletiek is het project Athletics Champs (pupillenwedstrijden nieuwe stijl) verder 
doorontwikkeld. Naast diverse kennismakingswedstrijden in het land zijn in twee regio’s competities 
georganiseerd, tot groot enthousiasme onder de deelnemers. De planning is om in 2015 in heel 
Nederland de pupillencompetitie in deze opzet te organiseren. 
 
In 2012 is het aantal Nederlandse kampioenschappen door samenvoeging en clustering van 28 NK’s 
teruggebracht naar 20. De juiste toepassing van de regelgeving voor NK’s vraagt daarbij nog wel de 
nodige aandacht. In aanloop naar het EK in 2016 wordt volop gewerkt aan het verbeteren van de 
event presentation, zowel bij de indoor- als bij de outdoor-kampioenschappen. De invoering van de 
gewijzigde competitieopzet is succesvol verlopen. Het gebruik van het administratieprogramma 
Athletics Manager daarbij kende een aantal aanloopproblemen, maar dit is in de loop van het seizoen 
sterk verbeterd.      
 
Loopsport 
In 2012 werden in de loopsport weer enkele aansprekende resultaten geboekt. De voor- en 
najaarscycli van Start to Run en het in 2012 ontwikkelde programma Run to The Start (gericht op de 
voorbereiding voor specifieke loopevenementen) trokken in totaal meer dan 10.000 deelnemers. Een 
Start to Run project specifiek gericht op mensen met ernstig overgewicht, getiteld Start to Run XL, 
werd vanwege het succes in 2011, in 2012 gecontinueerd. De verwachting is dat dit project in 2013 op 
grote schaal zal worden uitgezet. 
 
De Looptrainers (1000+) en Wandel Trainers Dag (300+) trokken opnieuw volop belangstellenden. 
Ook de bijeenkomst van grote en middelgrote loopevenementen voorziet in een behoefte en is 
inmiddels een vaste waarde geworden tijdens de looptrainersdag. Separaat vond onder leiding van de 
Atletiekunie een bijeenkomst plaats van het Platform Loopevenementen, waarin de tien grootste 
loopevenementen van Nederland zijn vertegenwoordigd.  
 
Het individueel lidmaatschap voor lopers is bekend onder de naam Dutch Runners. In 2012 konden 
maar liefst 29 nieuwe Dutch Runners loopgroepen worden aangemeld. Tegelijktijd liep dit aantal terug 
als gevolg van het aflopen van jaarabonnementen van groepen bedrijfssporters. Het totaal aantal 
loopgroepen onder Dutch Runners groeide met 13 naar 62.  
 
Met de oplevering van de Running Coach voor de halve marathon is vanuit de Atletiekunie nu een 
breed aanbod met diverse afstanden beschikbaar. Daarnaast zijn in 2012 de Dutch Runners App en 
de Start to Run App ontwikkeld. Voor de promotie van alle loopsportprojecten en diensten wordt meer 
en meer gebruik gemaakt van social media.      
 
Marketing en Communicatie 
In samenwerking met sportmarketingbureau TripleDouble zijn de kernwaarden van de Atletiekunie 
bepaald, die als basis hebben gediend voor de ontwikkeling van gerichte sponsorproposities. Deze 
sponsorproposities worden weliswaar erg goed in de markt ontvangen, maar hebben in 2012 nog niet 
tot resultaat geleid. 
 
In de aanloop naar de Olympische spelen is een publieksactie opgezet met meerkampster Dafne 
Schippers als boegbeeld. Tijdens de spelen werd door de Atletiekunie in het Holland Heineken House 
een sprint challenge opgezet, die voor veel aanloop en waardering zorgde.   
 
Met de partners ASICS, AA-Drink en mediapartner NOS zijn in 2012 nieuwe contracten afgesloten. De 
samenwerking met deze partners verloopt constructief. Ook met TimeTronics en BAM-Nooteboom 
werd de samenwerking voortgezet. Met Otto Bock en Frank Jol zijn nieuwe overeenkomsten gesloten 
voor het leveren van orthopedische producten aan het Dutch Parathletics Team.  
 
Eind 2012 is gestart met een actieve benadering van de pers met artikelen en/of onderwerpen. 
Tegelijkertijd is het aantal wedstrijdverslagen op de website teruggebracht, omdat onderzoek heeft 
uitgewezen dat deze verslagen (bijvoorbeeld omtrent de Olympische spelen) geen toegevoegde 
waarde hadden ten opzichte van alle actuele nieuwsberichten.   
 
Internationale aangelegenheden 
In 2012 zijn de juridische en statutaire voorbereidingen getroffen voor de oprichting van de stichting 
die de organisatie van het EK Atletiek 2016 in Amsterdam gaat oppakken. In het stichtingsbestuur zijn 
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zowel de Gemeente Amsterdam als de Atletiekunie vertegenwoordigd. Per 1 oktober 2012 is 
voormalig bondsdirecteur Rien van Haperen aangesteld als toernooidirecteur.  
 
Mede met het oog op dit EK worden goede contacten ondehouden met European Athletics, alsmede 
met de wereldbond IAAF. Sylvia Barlag, bestuurslid van de Atletiekunie, is zowel lid van de council 
van European Athletics als van de wereldbond IAAF. René Hondelink is in 2012 benoemd tot 
secretaris van de European Veterans Athletics Association.   
 
Ondanks een relatief korte voorbereidingstijd kan de Stichting Disability Games terugkijken op een 
geslaagd IPC EK Atletiek, dat eind in juni 2012 in Stadskanaal werd georganiseerd.   
 
Goed Sportbestuur 
Op grond van de door het NOC*NSF geformuleerde richtlijnen voor Goed Sportbestuur zijn in de 
afgelopen jaren onder meer een gedragscode voor het bestuur van de Atletiekunie, een directiestatuut 
en een antidopingstatuut opgesteld. Gelet op de risico’s en belangen die met name gekoppeld zijn 
aan dopinggerelateerde tuchtzaken, is de behandeling van tuchtzaken overgedragen aan het Instituut 
sportrechtspraak.  
 
 
Arnhem, april 2013 
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I   Balans per 31 december 2012 

        

        

   
31-12-12 

   
31-12-11 

        

        VASTE ACTIVA 
       

        Materiële vaste activa 
       Computers en software 149.652 

   
60.572 

  Kantoorapparatuur en 
       Telecommunicatie 61.280 

   
76.122 

  

 
210.932 

   
136.694 

  

        Financiële vaste activa 
       Waarborgsommen 3.420 

   
3.420 

  

        SOM DER VASTE ACTIVA 
  

214.352 
   

140.114 

        VLOTTENDE ACTIVA 
       

        Debiteuren 173.120 
   

174.188 
  Overige vorderingen  283.282 

   
39.366 

  Overlopende activa 322.360 
   

712.551 
  

 
778.762 

   
926.105 

  

        Liquide middelen 1.417.379 
   

1.514.714 
  

        SOM DER VLOTTENDE ACTIVA 
  

2.196.141 
   

2.440.819 

   
  

   
  

TOTAAL ACTIVA 
  

2.410.493 
   

2.580.933 
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31-12-12 

   
31-12-11 

        

        EIGEN VERMOGEN 
       

        

        Overige reserves 
       Continuïteitsreserve 1.353.000 

   
1.347.000 

  Algemene reserve 358.904 
   

385.502 
  

 
1.711.904 

   
1.732.502 

  

        

        

   
1.711.904 

   
1.732.502 

        

        KORTLOPENDE SCHULDEN 
       

        

        Crediteuren 326.297 
   

413.856 
  Overige schulden 146.234 

   
182.855 

  Overlopende passiva 146.990 
   

199.924 
  Stichting Atletiekerfgoed 1.742 

   
1.197 

  Belastingen 77.326 
   

50.599 
  

        

        

   
698.590 

   
848.431 

   
  

   
  

TOTAAL PASSIVA 
  

2.410.493 
   

2.580.933 
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II   Winst- en verliesrekening 2012 

        

   
2012 

   
2011 

        

        Contributies en wedstrijdlicenties 3.331.862 
   

3.044.024 
  Subsidies 2.529.762 

   
2.901.917 

  Sponsorbijdragen 271.122 
   

504.205 
  Interest 26.572 

   
31.882 

  Overige inkomsten 1.423.539 
   

1.444.231 
  Overige baten en lasten 44.194 

   
92.921 

  

        

        Som der baten 
  

7.627.051 
   

8.019.181 

        

        Salarissen 2.094.500 
   

2.086.485 
  Sociale lasten 304.203 

   
307.986 

  Pensioenlasten 187.665 
   

182.524 
  Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 47.323 

   
41.937 

  Overige bedrijfskosten 5.013.958 
   

5.568.870 
  

        

        Som der lasten 
  

7.647.649 
   

8.187.801 

        

        Resultaat 
  

-20.598 
   

-168.621 
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III   Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 

 
Waarderingsgrondslagen  
De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. 
 
Algemeen 
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Materiële vaste activa 
De vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende 
afschrijvingen welke zijn gebaseerd op de economische levensduur. 
 
De afschrijvingen zijn berekend met onderstaande afschrijvingspercentages. 
Kantoorapparatuur     10,00 % 
Computers en software    20,00 % 
Telecommunicatieapparatuur   20,00 % 
 
Vorderingen  
Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Er is een voorziening getroffen voor het risico 
dat per ultimo boekjaar openstaande vorderingen oninbaar blijken. 
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers voor 2012 zijn, waar nodig, opnieuw gerubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2011 
mogelijk te maken. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Algemene reserve 
Behoudens toe- of afname als gevolg van het jaarresultaat wordt uitsluitend een beroep gedaan op de 
algemene reserve ten behoeve van bijzondere en eenmalige activiteiten, op basis van een door het 
bestuur goedgekeurd projectplan met bijbehorende begroting. 
 
Continuïteitsreserve 
Ter waarborging van de continuïteit van de organisatie wordt een continuïteitsreserve gevormd ter 
hoogte van zes maanden salaris- en huurlasten. Deze reserve zal niet aangewend worden voor 
activiteiten. 
 
Pensioenen 
De pensioenregeling van de Atletiekunie (Pensioenfonds Zorg & Welzijn) voor de werknemers is te 
classificeren als een toegezegde bijdrageregeling. De Atletiekunie betaalt op basis van facturen de 
pensioenpremies. Behalve de betaling van premies heeft de Atletiekunie geen verdere verplichtingen. 
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde 
premies worden opgenomen als overlopende activa. 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 
Baten 
De baten van de Atletiekunie bestaan uit contributies, subsidies en andere inkomsten. Baten worden 
opgenomen als zij gerealiseerd zijn. 
 
Lasten 
Lasten zijn uitgaven ten behoeve van activiteiten welke zijn opgenomen in het jaarplan van dat 
betreffende jaar en waarvoor de unieraad, door het goedkeuren van het jaarplan voor dat boekjaar, 
toestemming heeft gegeven. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het 
boekjaar worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. 

 
Projecten 
Winsten worden genomen op het moment van realisatie en kosten op het moment dat deze voorzien 
worden. 
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IV   Toelichting op de balans per 31 december 2012 
 

Materiële vaste activa 
     

  
Hardware Kantoor- 

  

  
/software inventaris Totaal 

 

      Aanschafwaarde t/m 2011 
 

193.082 216.996 410.078 
 Afschrijvingen t/m 2011 

 
-132.510 -140.874 -273.384 

 Boekwaarde ultimo 2011 
 

60.572 76.122 136.694 
 Desinvesteringen 2012 

 
0 0 0 

 Investeringen 2012 
 

121.561 0 121.561 
 Cum. afschrijving desinvestering 2012 0 0 0 
 Afschrijving 2012 

 
-32.481 -14.842 -47.323 

 Boekwaarde ultimo 2012 
 

149.652 61.280 210.932 
 

            

   
31-12-12 

 
31-12-11 

Financiële vaste activa 
     Waarborgsommen 
     PostNL 
  

3.420 
 

3.420 

   
3.420 

 
3.420 

      Vlottende activa 
     Debiteuren 
     Debiteuren derden 
  

61.124 
 

94.584 

Debiteuren verenigingen 
  

125.268 
 

94.156 

Totaal debiteuren 
  

186.392 
 

188.740 

      

af: voorziening voor dubieuze debiteuren 
  

-13.272 
 

-14.552 

   
173.120 

 
174.188 

      Overige vorderingen 
     Subsidies 
  

280.600 
 

37.709 

Voorschotten 
  

2.682 
 

1.657 

   
283.282 

 
39.366 

      Overlopende activa 
     Vooruitbetaalde wedstrijdkosten  

 
5.282 

 
89.552 

Vooruitbetaalde kantoorkosten 
 

0 
 

415 

Vooruitbetaalde ledenpassen 
  

47.898 
 

71.846 

Vooruitbetaald loopsport 
  

14.377 
 

47.390 

Interest 
  

26.482 
 

31.663 

Provincie Limburg bijdrage NTC Sittard 
 

123.071 
 

241.583 

Vooruitbetaalde kosten EK 2016 Amsterdam 93.981 
 

45.000 

Nog te ontvangen liquidatie-uitkering Nationale Sportpas 0 
 

63.216 

Nog te factureren 
  

3.910 
 

85.500 

Overig 
  

7.359 
 

36.387 

   
322.360 

 
712.551 

      Liquide middelen 
     ING bonusspaarrekening 
  

1.296.000 
 

1.459.000 

Banken rekeningen courant 
  

113.861 
 

45.239 

Kassen 
  

7.518 
 

10.475 

   
1.417.379 

 
1.514.714 
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31-12-12 

 
31-12-11 

Overige reserves 
     Continuïteitsreserve 
     Saldo vorig boekjaar 
  

1.347.000 
 

1.326.000 

Toevoeging t.g.v. resultaatbestemming 
 

6.000 
 

21.000 

Saldo ultimo boekjaar 
  

1.353.000 
 

1.347.000 

      Algemene reserve 
     Saldo vorig boekjaar 
  

385.502 
 

575.123 

Toevoeging t.l.v. bestemmingsreserves 
 

0 
 

0 

Resultaat boekjaar 
  

-20.598 
 

-168.621 

Onttrekking t.b.v. continuïteitsreserve 
 

-6.000 
 

-21.000 

Saldo ultimo boekjaar 
  

358.904 
 

385.502 

      Kortlopende schulden 
     Overige schulden 
     Vakantiegelden en vakantiedagen 

 
130.457 

 
127.842 

Accountantskosten 
  

12.488 
 

10.710 

Nog te betalen kosten regiotrainingen talentontwikkeling 0 
 

24.500 

Vanbreda nog te betalen collectieve verzekeringen 0 
 

1.079 

PGGM 
  

3.032 
 

2.774 

Overige schulden 
  

257 
 

15.950 

   
146.234 

 
182.855 

      Overlopende passiva 
     Bijdragen cursisten  
  

62.000 
 

79.926 

Subsidie provincie Gelderland 
 

18.000 
 

0 

Subsidie EU 
  

0 
 

78.285 

Opbrengst licentiesysteem voor 2013 e.v. jaren 38.835 
 

36.136 

Overig 
  

28.155 
 

5.577 

   
146.990 

 
199.924 

      St. Atletiekerfgoed 
     Rekening-courant verhouding 

    met de Stichting Atletiekerfgoed 
 

1.742 
 

1.197 

   
1.742 

 
1.197 

Belastingen 
     Loonheffingen 
  

87.036 
 

81.593 

BTW 
  

-9.710 
 

-30.994 

   
77.326 

 
50.599 

      

      Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
   Er zijn negen lease-overeenkomsten voor personenauto's afgesloten, met een jaarcontractwaarde 

van € 90.443 incl. BTW. De gemiddelde looptijd is nog 2,04 jaar. 

Voor het bondsbureau is een huurovereenkomst afgesloten met een resterende looptijd van 3 jaar.   
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V Toelichting op de winst- en verliesrekening 2012 
    

        

   
2012 

   
2011 

Overige inkomsten 
       Verkoop overige publicaties 
  

23.765 
   

15.657 

Deelnemersbijdragen  
  

313.444 
   

366.610 

Entreegelden 
  

45.839 
   

43.162 

Inschrijfgeld competitie  
  

113.790 
   

114.750 

Verkoop schoolatletiekmaterialen 
  

3.311 
   

11.173 

EA/IAAF inzake wedstrijden 
  

40.722 
   

107.049 

Trainerslicenties 
  

23.941 
   

21.286 

Eigen bijdragen jurykleding 
  

7.649 
   

2.395 

NOS TV-rechten 
  

32.500 
   

32.500 

Bedrijfssport (Running Business) 
  

84.037 
   

15.377 

Doorbelasting algemene kosten naar projecten 
 

0 
   

29.958 

Giften 
  

13.466 
   

9.461 

Subsidies EU/provincies/gemeenten 
  

359.889 
   

300.053 

Verhuur atletenkamers 
  

55.823 
   

49.880 

Bijdragen Athletics Arena 
  

13.761 
   

4.391 

Advertenties St>rt en website 
  

3.533 
   

15.228 

Overige 
  

288.070 
   

305.301 

   
1.423.539 

   
1.444.231 

        

        Overige baten 
       Baten voorgaande jaren 
  

40.349 
   

66.368 

Overige 
  

3.845 
   

26.553 

   
44.194 

   
92.921 

        Overige bedrijfskosten 
       Topatletiek 
  

1.832.937 
   

1.945.657 

Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 
  

1.232.938 
   

1.676.301 

Loopsport 
  

756.183 
   

650.932 

Algemeen en infrastructuur 
  

1.191.901 
   

1.295.980 

   
5.013.958 

   
5.568.870 

        Teruggaafregeling Ecotaks 
       Ontvangen teruggaaf ecotaks van VWS 
  

108.110 
   

112.405 

Doorbetaalde ecotaks aan verenigingen 
  

-107.066 
   

-111.361 

   
1.044 

   
1.044 

        

        Het gemiddeld aantal werknemers in 2012 bedroeg 40,14 fte's (2011 41,71 fte's). 
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VI  Ontwikkeling ledenaantallen en contributie 
 

Basiscontributie 
aantallen algemene  aantallen algemene  

2012 middelen 2011 middelen 

          

Jeugdleden tot en met 19 jaar 30.514   30.457   

Leden vanaf 20 jaar 92.267   91.513   

          

Basiscontributie 122.781  €    1.778.262  121.970  €    1.704.373  

          

Individuele leden 16.980  €       720.792  15.527  €       516.997  

Persoonlijke leden 111  €           2.191  120  €           2.383  

          

  139.872  €    2.501.245  137.617  €    2.223.753  

          

Buitengewone leden 76  €         26.265  77  €         25.410  

          

Wedstrijdlicenties 
        

        

          

Wedstrijdlicenties 49.195  €       675.398  49.544  €       670.079  

          

Administratiekosten 
        

        

          

Administratiekosten    €       136.999     €       126.657  

Startsubsidies nieuwe verenigingen    €           8.045-    €           1.875- 

          

     €    3.331.862     €    3.044.024  

     

     De stijging van de contributie-inkomsten t.o.v. 2011 betreft:     

Toename basiscontributie door meer leden 
Atletiekunie      €         31.791  

Toename door verhoging basiscontributie ad 2,47 %  
 

   €         42.098  

Toename door verhoging wedstrijdlicenties ad 2,47 % 
 

   €         16.551  

Toename door meer licenties 
  

   €         11.232- 

Toename door administratiekosten nieuwe leden 
 

   €         10.342  

Toename door Start to Run en individuele lidmaatschappen    €       204.458  

Toename door startsubsidies 
  

   €           6.170- 

Totaal        €       287.838  
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VII Kasstroomoverzicht 
     

  
2012 

  
2011 

      

      Resultaat -20.598 
  

-168.621 
 

      

      Middelen kwamen vrij uit: 
     Afschrijvingen 47.323 

  
41.937 

 Desinvesteringen 0 
  

0 
 Afname vlottende activa (excl. liquide middelen) 171.070 

  
0 

 Toename kortlopende schulden 0 
  

0 
 

      

  
197.795 

  
-126.684 

      

      

      Middelen zijn besteed aan: 
     Investeringen 121.561 

  
20.849 

 Toename vlottende activa (excl. liquide middelen) 0 
  

288.604 
 Toename waarborgsommen 0 

  
0 

 Afname kortlopende schulden 149.841 
  

321.519 
 

      

  
295.129 

  
630.972 

      

  
  

  
  

Per saldo 
 

-97.335 
  

-757.656 

      

      

      Liquide middelen per 1 januari 1.514.714 
  

2.272.370 
 Liquide middelen per 31 december 1.417.379 

  
1.514.714 

 

      Per saldo  
 

-97.335 
  

-757.656 

 
 
 
VIII   OVERIGE GEGEVENS 
 

Resultaat vóór verdeling 2012    -20.598 

   

   

Toevoeging Continuïteitsreserve       6.000   

   

     -6.000 

   

   

Resultaat na verdeling t.g.v. Algemene Reserve   -26.598 



Jaarverslag 2012   - 19 - 

Controleverklaring  
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1. Inleiding 
 
 
Voor u ligt het Activiteitenverslag 2012 van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Het 
activiteitenverslag 2012 is een samenvatting op hoofdlijnen van de activiteiten die de Atletiekunie in 
2012 heeft uitgevoerd op de diverse beleidsgebieden van de Atletiekunie. Het Activiteitenverslag heeft 
als belangrijkste functie het informeren van leden, verenigingen, vrijwilligers, werknemers en 
bestuurlijke geledingen van de Atletiekunie over de wijze waarop en de mate waarin de in het 
Jaarplan 2012 voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd.  
 
Andere belangrijke functies van het Activiteitenverslag 2012 zijn het verantwoorden van de subsidies 
die de Atletiekunie heeft ontvangen van VWS, LOTTO, NOC*NSF en overige subsidiegevers, en 
verder het informeren van partners en sponsorrelaties van de Atletiekunie in 2012. 
 
De in 2012 uitgevoerde activiteiten zijn gebaseerd op het door de unieraad vastgestelde jaarplan 
2012, en het meerjarenbeleid 2009 t/m 2012 getiteld “De inspirerende coach”. De voortgang van de 
prioriteiten uit het meerjarenbeleid is weergegeven in een bijlage bij dit jaarverslag. De voortgang op 
de realisatie van de verschillende prioriteiten is meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe 
meerjarenbeleid. 
 
Leeswijzer 
Het Activiteitenverslag 2012 is ingedeeld conform het Jaarplan 2012. Daarbij wordt de lijn om op 
hoofdlijnen te rapporteren gecontinueerd. Dit heeft geleid tot een weergave van resultaten per 
werkveld. De werkvelden zijn ingedeeld op basis van de vier beleidsterreinen Topatletiek, 
Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken, Loopsport en Algemeen & Infrastructuur.  
 
In het afsluitende hoofdstuk 6 Financiën wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste afwijkingen 
in de realisatie ten opzichte van de begroting, gevolgd door de staat van baten en lasten over 2012, 
de begroting 2012 en, ter vergelijking, de staat van baten en lasten over 2011. Tenslotte is een 
overzicht opgenomen van de Winst- en Verliesrekeningen over 2008 t/m 2012.  
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2. Topatletiek  
 

2.1. Inleiding  
 
In het meerjarenbeleid worden voor topatletiek de volgende prioriteiten geformuleerd: 
 

 Finale- en podiumplaatsen  
Het behalen van finale- en podiumplaatsen bij Olympische Spelen en Paralympische Spelen van 
Londen 2012, om daarmee een substantiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de 
(top)sportcultuur in ons land (Olympisch Plan 2028). 

 

 Talentontwikkeling  
Het structureren van een systeem van talentontwikkeling en talentscouting met als doel het 
vinden en de ontwikkeling van toptalenten als basis voor de topatletiek, en een maximale 
doorstroming van talenten naar de top te kunnen realiseren.  

 

 Medische begeleiding  
Het verzorgen van hoogwaardige (para)medische begeleiding voor de nationale topselecties en 
toptalenten met als doel de prestaties van topatleten en toptalenten verder te optimaliseren. 

 
In onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de activiteiten die met het oog op deze prioriteiten in 
2012 zijn uitgevoerd.  
 
 

2.2. Olympische Spelen, wereld- en Europese kampioenschappen 

 
1. Activiteiten 

 Uitzending van een aansprekende groep topatleten naar de verschillende internationale 
seniorentoernooien, waarbij als doel bij Olympische Spelen: het behalen van zes finaleplaatsen 
waarvan twee podiumplaatsen is. Voor de Paralympische Spelen geldt acht finaleplaatsen 
waarvan vier podiumplaatsen. 

 Uitzending van een groep talentvolle junioren naar het WJK in Barcelona. Doel is het behalen van 
zes finaleplaatsen waarvan drie podiumplaatsen 

 Uitzending van een selecte groep naar het WK indoor met als doel één finaleplaats.  

 Uitzending van een groep atleten naar het EK Helsinki met als doel het behalen van zes 
finaleplaatsen waarvan drie podiumplaatsen. 

 
2. Toelichting 
2012 stond vooral in het teken van de Olympische en Paralympische Spelen. Daarnaast waren het EK 
in Helsinki, het EK IPC Athletics in Stadskanaal en het WJK in Barcelona de belangrijkste wedstrijden.  
 
In aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen werden bij de EK’s historische resultaten 
bereikt. Het EK in Helsinki bracht de Atletiekunie de beste resultaten sinds meer dan 50 jaar, met 
maar liefst 2 titels (Churandy Martina op de 200m en het mannenteam 4x100m), drie zilveren 
medailles (Patrick van Luijk 200m, Rutger Smith kogelstoten en vrouwenteam 4x100m). Het aantal top 
8 plaatsen kwam op 13 uit en ook dat was historisch hoog. 
  
Tijdens het EK IPC in Stadskanaal werden door de atleten van het Dutch Parathletics Team 20 
medailles behaald, waarvan 8 gouden. Het bleek de opmaat naar zeer succesvolle Paralympische 
Spelen. Marlou van Rhijn leverde topprestaties met haar gouden (200m) en zilveren (100m) medaille, 
Ronald Hertog won brons bij het speerwerpen en ook de wheelers Kenny van Weeghel (zilver 400m), 
Amy Siemons (2x zilver op 100m en 200m), Desiree Vranken (brons 200m) droegen bij aan een 
geweldig resultaat. 
 
De Olympische en Paralympische Spelen in Londen waren unieke kampioenschappen. De 
toeschouwersaantallen en het enthousiasme van het publieke waren ongehoord. Voor de atleten was 
het een prachtig podium waar zij hun krachten hebben kunnen meten met de mondiale top. 
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Bij het WJK in Barcelona werd Tim Dekker 3
e
 op de meerkamp. Helaas slaagden twee andere 

podiumkandidaten er in hun meerkamp niet in om alle onderdelen ongeschonden door te komen. 
Aan het eind van het jaar behaalde Adrienne Herzog een aansprekende 3

e
 plaats bij het EK cross in 

Budapest. 
 
  

2.3. Toptrainingsplan 

 
1. Activiteiten 

 Het verder uitbouwen van fulltime trainingsprogramma’s voor atleten uit de disciplines horden, 
polshoog, kogel/discus, middenafstand, meerkamp en het programma van het Dutch Parathletics 
Team (DPT); 

 Het optimaliseren van de trainings- en wedstrijdprogramma’s, mede door het aanbieden van 
optimale trainingsaccommodaties en het organiseren van noodzakelijke stages in het buitenland; 

 Het versterken van de regierol van de bondscoaches op de programma’s van de atleten; 

 Het uitbreiden van de huisvestingsmogelijkheden voor toppers en toptalenten op of rondom het 
Olympisch Trainingscentrum Papendal; 

 Het intensiveren en uitbouwen van de (para)medische begeleiding op Papendal; 

 Het verhogen van het kennisniveau van trainers en atleten door middel van het organiseren van 
clinics door topcoaches en topatleten. 

 
2. Toelichting 
In 2012 was het aantal topatleten/-talenten die gebruik maakten van de fulltime 
programmamogelijkheden op CTO Papendal en NTC Polshoog Sittard stabiel (rond de 75). Een 
belangrijke progressie werd geboekt in het programma voor het DPT. Per 1 januari kon daar een 
tweede fulltime coach worden aangesteld die met name werd belast met de begeleiding en aansturing 
van de wheelers. Het resultaat daarvan werd al goed zichtbaar tijdens het EK en de Paralympische 
Spelen. Tevens werd er met hulp van NOC*NSF gebruik gemaakt van diverse specialisten op het 
terrein van voeding, inspanningsfysiologie, videoanalyse, mentale begeleiding, materialen en 
innovatie. 
Er werden wederom diverse trainingsstages georganiseerd voor de verschillende selecties ter 
voorbereiding op het wedstrijdseizoen en er was budget beschikbaar voor individuele ondersteuning 
van de programma’s van selectieatleten.  
  
In december werd de uitkomst bekend van de door de sportbonden ingediende investeringsplannen 
voor hun topsportbeleid richting 2016. Vanuit de focusgedachte, dat met name de sporten die 
bijdragen aan de Top 10 ambitie met subsidie ondersteund worden, zijn slechts de atletiekdisciplines 
Meerkamp en Sprint en daarnaast de Paralympische Topatletiek zeker van een substantiële 
programmaondersteuning van NOC*NSF in 2013 en daarna. Dit zal leiden tot ingrijpende keuzes ten 
aanzien van de mogelijkheden om nog voor alle vakgroepen een fulltime bondsprogramma aan te 
kunnen bieden. Voor het polsstokhoogspringen is daar in het laatste kwartaal van 2012 reeds op 
voorgesorteerd en is het programma per 1 januari 2013 gestopt. 
 
De coördinator wegatletiek heeft in 2012 enkele bijeenkomsten georganiseerd omtrent de kwalificatie 
voor de marathon voor de Olympische spelen, WK 2013 en EK 2014. 
 
Antidoping 
In totaal zijn er in 2012 door de Dopingautoriteit bij atleten 97 controles uitgevoerd, waarvan 53 out-of-
competition en 44 in-competition. Daarnaast zijn vanuit de IAAF bij Nederlandse atleten in totaal 
45 controles uitgevoerd, waarvan negen out-of-competition en 36 in-competition. Het totaal aan 
dopingcontroles komt daarmee op 142. Alle ontvangen uitslagen van de in 2012 uitgevoerde 
dopingcontroles waren negatief.  
 
Evenals voorgaande jaren zijn de leden van de nationale selecties, technische staf, coaches en 
begeleiders geïnformeerd over de uitvoering van de WADA-code, en is specifieke informatie over het 
antidopingbeleid verstrekt aan atleten, coaches en begeleiders.     
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2.4. Talentherkenning en talentontwikkeling 
 
1. Activiteiten  

 Het optimaliseren van de aansluiting van talentontwikkeling naar topatletiek;  

 Het verder ontwikkelen van de fulltime trainingsprogramma’s voor toptalenten uit de disciplines 
horden, sprint, polsstokspringen, kogel/discus, meerkamp en middenafstand; 

 Het starten van regionale talentencentra voor de wegatletiek; 

 Het versterken van de regierol van de bondscoaches op de programma’s van toptalenten; 

 Het realiseren van kennisuitwisseling van trainers en atleten via het organiseren van clinics; 

 Het verder ontwikkelen van systemen voor talentscouting via gestandaardiseerde clubtesten;  

 Het onderhouden van contact met persoonlijke trainers die (top)talenten begeleiden; 

 Een continuering van het aantal regionale trainingen voor verschillende disciplines; 

 Uitbreiden van de (para)medische begeleiding voor de internationale toptalenten die in het 
bondsprogramma participeren. 

 
2. Toelichting  
De gebruikelijke programma’s voor talentontwikkeling (regiotraingen, testdagen, fulltime programma’s) 
zijn in 2012 uitgevoerd. Vanwege het drukke wedstrijdseizoen (met zowel een EK/EK IPC alsmede  de 
Olympische en Paralympische Spelen) zijn er geen nieuwe initiatieven ontpooid voor de baanatletiek. 
Wel zijn er voorbereidende en advisererende gesprekken geweest in Rotterdam en in Noord-Brabant, 
waar initiatieven zijn voor de start van regionale talentencentra’s (RTC’s) met ondersteuning vanuit 
lokale en provinciale budgetten. 
Voor de wegatletiek zijn er twee Regionale Running Teams (betreft de samenwerking tussen een 
loopevenement en een talentengroep) van start gegaan en zijn er op nog eens twee locaties 
verregaande geprekken gevoerd voor de start van dergelijke teams. 
In het RTC Sittard zijn, met ondersteuning van de provincie Limburg, de afzonderlijke trainingen per 
vakgroep in het laatste kwartaal, -als pilot-, omgezet naar een wat bredere algemene 
trainingstechnische ontwikkeling voor een wat jongere doelgroep. Gezien de uitkomst van de 
subsidiebeschikkingen is nog niet duidelijk hoe e.e.a. vanaf 2013 vorm zal krijgen. 
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3. Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 
 
 

3.1. Inleiding 
In het meerjarenbeleid worden voor Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken de volgende prioriteiten 
geformuleerd: 
  

 Versterken verenigingen  
Het stelselmatig verhogen van de kwaliteit van de verenigingen om de kwaliteit van het 
sportaanbod te verhogen, het verloop onder sporters terug te dringen en de maatschappelijke 
positie van verenigingen te versterken en te activeren.  

 

 Aantrekkelijke wedstrijden  
Het verhogen van de attractiviteit en de kwaliteit van wedstrijden, met als doel de belangstelling 
voor atletiek bij atleten, publiek en vrijwilligers te verhogen. 

 

 Internationale evenementen 
Het met regelmaat organiseren van aansprekende internationale atletiek- en loopwedstrijden in 
Nederland om daarmee de promotie van de atletiek en de loopsport in Nederland te versterken.  

 

 Aanbod opleidingen 
Het realiseren van een voldoende aantal goed opgeleide trainers, om daarmee de sportbeoefening 
voor iedere sporter op deskundige en verantwoorde wijze te laten plaatsvinden.  

 
In onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op de activiteiten die met het oog op bovenstaande 
prioriteiten zijn uitgevoerd.  
 
 

3.2. Nederlandse kampioenschappen 
 
1. Activiteiten 

 Het uitvoeren van de eerste fase van de aangepaste visie op het NK programma; 

 De inzet van functionele projectteams bij de vijf meest aansprekende NK’s; 

 Het ontwikkelen van een hospitality programma voor de NK atletiek indoor en outdoor; 

 Het in nauwe samenwerking met onderliggende partijen uitwerken van een (city)marketingplan; 

 Het implementeren van praktische richtlijnen in de Regelgeving NK’s; 

 Het uitwerken van een ‘event presentation’ plan. 
 
2. Toelichting 
De uitwerking van de aangepaste focus op het NK programma is afgerond en wordt per 2013 
geëffectueerd. Ten aanzien van de programma’s van de masters zijn de nodige correcties uitgevoerd. 
Het aantal kampioenschappen is teruggebracht van 28 naar 20. De beoogde functionele inzet van 
projectteams bij de NK’s is teruggebracht van vijf naar drie NK’s (senioren indoor en outdoor en cross 
country).  
 
De juiste toepassing van de Regelgeving NK’s vraagt nog de nodige aandacht en wordt in 2013 
verder ontwikkeld en uitgewerkt.  
 
Op het gebied van beleving en entertainment is met MATCH een nieuwe weg ingeslagen. Bij vier 
kampioenschappen is samengewerkt met MATCH. De eerste ervaringen waren positief en er ligt een 
intentie een meerjarige samenwerking aan te gaan waarbij verder wordt gewerkt aan de ontwikkeling 
van een plan voor Event Presentation.  
 
Met de gemeente Apeldoorn is een prima relatie opgebouwd in de exposure van de NK’s indoor. Met 
de gemeente Amsterdam zullen nog de nodige stappen gezet moeten worden in de realisatie van een 
city marketing plan. Bij zowel de NK indoor als NK Atletiek zijn separate PR commissies ingesteld om 
de exposure van deze evenementen te vergroten. 
 
Bij de NK indoor zijn door drie organisaties betaalde hospitality-pakketten afgenomen. 
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3.3. Wedstrijdatletiek 
 

1. Activiteiten 

 Het implementeren van de in 2011 gewijzigde competitieopzet;  

 Het organiseren van een Nationaal Crosscircuit; 

 De distributie van de eerste modules van Athletics Manager en het verzorgen van workshops voor 
gebruikers; 

 De taken van technisch gedelegeerden verder uitbreiden; 

 Het onderzoeken van innovatieve toepassingen in timing services; 

 Het aanwijzen van de wedstrijdofficials bij alle NK’s, circuits en competitie; 

 De organisatie van de derde Themadag Jury; 

 De uitgifte van de 10
e
 druk van het Atletiekunie wedstrijdreglement; 

 De realisatie van een handzaam draaiboek wedstrijdorganisatie; 

 Het uitwerken van een stappenplan voor snelle doorstroming van jonge talentvolle officials;  

 Het onderzoeken van de mogelijkheden om Nederlandse officials internationaal meer zichtbaar te 
maken; 

 Het verder vermarkten van de expertise op accommodatieadvisering; 

 Het aanbieden van periodieke accommodatiekeuringen; 

 Het percentage goedgekeurde atletiekvoorzieningen verhogen naar 90%; 

 Het ontwikkelen van een bindend protocol met rechten en plichten met betrekking tot de keuring 
van atletiekaccommodaties; 

 Het organiseren van een interland voor masters.  

 
2. Toelichting 
 
Wedstrijdorganisatie 
De invoering van de gewijzigde competitieopzet is succesvol verlopen. Belangrijkste aanpassingen 
zijn het verdwijnen van de divisies bij de junioren C/D en masters, het inruilen van de gebiedsfinales 
junioren C/D voor een integrale 3

e
 wedstrijd en de toepassing van de age grading bij de masters. Een 

ongekend aantal van ruim 1300 teams heeft aan de competitie deelgenomen. De competitie 
betekende tevens de vuurdoop voor het wedstrijdadministratieprogramma AthleticsManager. Na de 
nodige aanloopproblemen is de performance gedurende het seizoen, mede door de uitstekende back 
up van TimeTronics, sterk verbeterd.  
 
Het crossseizoen 2011/2012 kende met de vier crossen, Warandeloop Tilburg, Sylvestercross Soest, 
Abdijcross Kerkrade en de Mastboscross in Breda een succesvolle herinvoering. Deze nieuwe opzet 
wordt vooralsnog voor drie seizoenen aangehouden, waarna uitgebreid zal worden geëvalueerd.  
  
Met de NK-focus is de meer vertegenwoordigende rol van technisch gedelegeerden eind 2012 
uitgewerkt en geëffectueerd. Tevens is een format met het minimaal aantal benodigde officials per 
evenement vastgesteld. Binnen dit format neemt de Atletiekunie de onkosten voor haar rekening van 
de minimaal benodigde officials, daarbuiten zijn de kosten voor rekening van de betreffende 
organisatie.  
 
Voor de organisatie van kampioenschappen is een handzame handleiding opgesteld die kan dienen 
als leidraad voor andere wedstrijden. 
 
Tijdens het WK Indoor voor masters in Jyväskylä (Finland) werden 37 medailles behaald: 19 keer 
goud, 8 keer zilver en 10 keer brons. Tijdens het EK outdoor voor masters in Zittau (Duitsland) 
bedroeg de medailleoogst maar liefst 59 medailles, 26 gouden, 18 zilveren en 15 bronzen. Er is geen 
interland voor masters georganiseerd, met name vanwege het gebrek aan capaciteit hiervoor op het 
bondsbureau. Bovendien spelen ook budgettaire redenen een rol. 
 
Juryzaken 
De centrale aanwijzing van wedstrijdofficials is verder uitgebreid naar het baan- en crosscircuit.  
 
Op de derde Themadag jury (februari 2012) met als voornaamste item: de nieuwe uitgave van het 
wedstrijdreglement, kende met een volledige benutting van de capaciteit van 290 deelnemers een 
succesvol verloop. De deelnemers kwalificeerden deze dag als ‘uitstekend’. 
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Een analyse van het jurymodel (doorstroommodel van promotie en degradatie én juryopleidingen) 
heeft eind 2012 geleid tot een aangepaste visie die per 2013 wordt ingevoerd. Zowel het model als de 
opzet en inhoud van de jurycursussen worden compleet herzien. In 2012 zijn er 88 juryopleidingen en 
bijscholingen georganiseerd waaraan 1508 cursisten hebben deelgenomen.  
 
Accommodatiezaken 
Na de succesvolle pilot in 2011 worden per 2012 periodieke keuringen ook vanuit de Atletiekunie 
aangeboden. Dit heeft in het eerste jaar geleid tot 23 opdrachten. Om de werkzaamheden te 
coördineren is vanuit de Werkgroep Accommodatiezaken een functionaris aangesteld.  Mede door 
‘het nieuwe keuren’ is het percentage goedgekeurde voorzieningen op atletiekaccommodaties 
verhoogd naar ca. 80%. In 2013 wordt een protocol ontwikkeld gericht op de consequenties voor 
verenigingen waarbij de accommodatie op veiligheidsgronden wordt afgekeurd.     
 
Om de exposure van de Werkgroep te vergroten, is op nagenoeg alle voorzitteroverleggen een korte 
presentatie gegeven over de expertise en de mogelijkheden (voor verenigingen in de vorm van gratis 
ondersteuning). Dit initiatief is goed ontvangen.   
 
 

3.4. Internationale evenementen  
 
1.  Activiteiten 

 In 2012 zullen Gemeente Amsterdam en Atletiekunie een gezamenlijke projectorganisatie 
inrichten die de voorbereiding en organisatie van het EK 2016 in Amsterdam zal gaan oppakken. 

 De Atletiekunie is als lid van de Raad van Toezicht en participant in het LOC betrokken bij de 
organisatie van het IPC EK Atletiek 2012 in Stadskanaal; 

 Op basis van de aangeleverde Long Term Planning 2013 - 2018 bij European Athletics zullen 
haalbaarheidsonderzoeken worden uitgevoerd, waarbij ook een IPC WK Atletiek een optie is.  

 
2. Toelichting 
De projectorganisatie voor het EK 2016 wordt ondergebracht in een stichting, waarin zowel 
Atletiekunie als Gemeente Amsterdam in vertegenwoordigd zijn. De stichting wordt begin 2013 
officieel opgericht. Per 1 oktober 2012 is directeur Rien van Haperen officieel aangesteld als 
toernooidirecteur voor het EK 2016. Zijn functie als directeur bondsbureau is sinds oktober 
waargenomen door John Bos, die daarvoor zijn functie als vice-voorzitter van het bestuur tijdelijk heeft 
neergelegd.  
 
Vanuit de Atletiekunie is een bescheiden bijdrage geleverd aan de realisatie van het IPC EK Atletiek in 
Stadskanaal, in juni 2012. Ondanks de slechte weersomstandigheden bij aanvang van het toernooi 
wist het LOC een prima toernooi te realiseren waarbij de Nederlandse ploeg 20 medailles veroverde 
(waaronder 8 gouden). Als gevolg van het toekennen van de EK 2016 aan Atletiekunie en Gemeente  
Amsterdam zijn in 2012 geen haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd.  
 
 

3.5. Verenigingszaken  
 
1. Activiteiten 

 Het segmenteren van honderd verenigingen aan de hand van essentiële criteria, en het nader 
inzicht krijgen in de behoeften en mogelijkheden van verenigingen; 

 Het verbeteren en op maat afstemmen van het ondersteuningsaanbod voor verenigingen. Er 
worden 40 ondersteuningstrajecten uitgevoerd en 80 verenigingen worden door een 
accountmanager bezocht en begeleid in hun “best next step”; 

 Het ondersteunen van verenigingen ten aanzien van het verder professionaliseren (via betaalde 
krachten en laten toenemen van de kwaliteit en kwantiteit van vrijwilligers); 

 Het uitbouwen van de informatie omtrent verenigingsondersteuning via een specifieke module op 
de website; 

 Het stimuleren van de beoefening van atletiek door gehandicapten, waarbij extra aandacht wordt 
geschonken aan het organisatorisch integreren binnen de atletiekvereniging; 
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 Het verbeteren van de kwaliteit van het sportaanbod voor jeugd, waarbij het bevorderen van het 
plezier in atletiek voorop staat, teneinde het verloop terug te dringen; 

 Het stimuleren en ondersteunen van atletiekverenigingen bij het op-, en uitbouwen van een 
relatie met het onderwijs. 
 

2. Toelichting 
Om verenigingen op maat te kunnen ondersteunen is kennis van deze organisaties van belang. Om 
beter in kaart te krijgen wat verenigingen kunnen en willen is in 2012 de ontwikkeling opgepakt van 
een digitaal verengingsdossier, dat inmiddels tijdens het Atletiekcongres van maart 2013 is 
gelanceerd onder de benaming “ClubWijzer”. 
 
In 2011 kende de Atletiekunie een succesvolle introductie van accountmanagement. Dit heeft in 2012 
een vervolg gekregen door het aantrekken van een extra, derde, accountmanager. Door de 1-op-1-
contacten tussen accountmanagers en meer dan 100 verenigingen is de relatie tussen Atletiekunie en 
verenigingen verstevigd. Naast deze vorm van verenigingsondersteuning zijn er bijna 30 externe 
ondersteuningstrajecten ingezet.  
 
Behalve bovenstaande individuele contacten met de verenigingen heeft ook collectieve 
informatieoverdracht plaatsgehad, door onder andere voorzittersoverleggen, themabijeenkomsten op 
specifieke werkvelden, en bijeenkomsten voor professionals zoals verenigingsmanagers en 
combinatiefunctionarissen. In de ondersteuning van verenigingen neemt ook het Atletiekcongres een  
belangrijke plaats in. 
 
Teneinde het verloop onder verenigingsleden te kunnen terugdringen is een exitsysteem ontworpen 
dat door verenigingen kan worden gebruikt. In 2012 maakten inmiddels 25 verenigingen hiervan 
gebruik, hetgeen heeft geresulteerd in meer dan 600 ingevulde enquêtes. Aan de hand van deze data 
wordt duidelijk wat de belangrijkste beweegredenen zijn voor mensen om hun verenigings-
lidmaatschap op te zeggen. Aan de hand hiervan kunnen concrete verbetersuggesties worden 
aangereikt om in de toekomst uitstroom te verminderen.  
 
De beoogde “rondetafelgesprekken” met verenigingen zijn georganiseerd in het licht van het 
meerjarenbeleid. Via een drietal bijeenkomsten verdeeld over het land hebben zo’n 60 verenigingen 
de mogelijkheid benut om input te leveren voor het meerjarenbeleid van de Atletiekunie voor de 
periode 2013 - 2016. Deze bijeenkomsten werden door alle aanwezigen als zeer nuttig ervaren, zowel 
op inhoudelijk vlak als voor de onderlinge relatie tussen verenigingen en Atletiekunie.  
 
De website ten aanzien van verenigingsondersteuning is verbeterd en voorzien van nieuwe informatie. 
Dit is een continu proces en behoeft ook na dit jaar nog verdere verbetering. 
 
Het projectplan “Voet aan de grond” heeft jarenlang voor een impuls gezorgd voor de 
gehandicaptenatletiek, met name voor de breedtesport. Het succesvolle project is eind 2012 afgerond.  
In totaal zijn 15 nieuwe verenigingen gestart met een aanbod voor gehandicapten, waarmee het totaal 
is gekomen op 83 verenigingen.  
 
Jeugdzaken 
Het project Sportaanbod voor het onderwijs heeft tot doel meer atletiekverenigingen te stimuleren het 
predicaat “schoolactief” te verkrijgen. In totaal zijn 84 atletiekverenigingen schoolactief bevonden. Dit 
wil zeggen dat de vereniging minimaal 20 uur op jaarbasis actief met scholen samenwerkt. Daarnaast 
bestaat een groep van 66 verenigingen die samenwerken met scholen, maar niet aan deze 20 uur 
komen. Dat deze samenwerking er is, is het belangrijkste. Dat wil namelijk zeggen dat de kinderen op 
school kennis maken met atletiek.  
 
Ook in 2012 is intensief aandacht besteed aan het doorontwikkelen van het in 2011 opgestelde 
concept voor “aantrekkelijke” pupillenwedstrijden. Inmiddels heeft het project de benaming “Athletics 
Champs” gekregen. In de regio's De Kempen en Noord-Oost Brabant is in 2012 met groot succes een 
viertal pilotwedstrijden in competitievorm uitgevoerd. Zowel de deelnemers, begeleiders, ouders en 
juryleden waren onverdeeld enthousiast over de opzet en uitvoering van dit nieuwe wedstrijdconcept. 
Daarnaast zijn ook nog enkele kennismakingswedstrijden georganiseerd. In 2013 wordt de 
competitievorm en/of de kennismakingswedstrijd in alle regio’s uitgevoerd. 
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In 2012 is een jeugdvisie ontwikkeld, die als basis dient voor zowel atletiek op school als bij de 
vereniging. Aan de hand van deze jeugdvisie is in 2012 een begin gemaakt met het aanpassen van 
bestaande projecten. Enkele minder rendabele jeugdprojecten zijn in 2012 beëindigd. In 2013 zal de 
jeugdvisie verder doorgevoerd worden.   
 
Voor de werving van nieuwe leden op scholen is een start gemaakt met Athletics Movements: een 
atletiekaanbod op school met aansluiting naar de vereniging. Het is een totaalconcept waarbij scholen 
en verenigingen laagdrempelig aan kunnen sluiten. In 2013 gaat het van start. 
 
De ontwikkeling van de digitale toolkit is in gang gezet. In 2012 is voor Athletics Challenge en Cross 
een online tool ontwikkeld, waarmee scholen en verenigingen een eigen diploma kunnen opmaken 
voor hun schoolatletiekdag. Hierbij is de nieuwe huisstijl van de jeugdatletiek doorgevoerd. In 2013 
krijgen meer jeugdatletiekprojecten een digitale tool en een logo in de nieuwe jeugd huisstijl. 

 
 

3.6. Kaderontwikkeling  
 
1. Activiteiten 

 Het doorvoeren van inhoudelijke aanpassingen in de trainersopleidingen aan de hand van de 
resultaten van de in 2011 uitgevoerde enquête, om daarmee beter aan te sluiten op de behoefte 
van verenigingen en loopgroepen; 

 Het verbeteren en intensiveren van de communicatie over de trainersopleidingen en overige 
opleidingsactiviteiten; 

 Het werven, opleiden, kwalificeren en bijscholen van opleiders om in de nieuwe 
kwalificatiestructuur actief te kunnen worden en blijven; 

 Het binnen de kwalificatiestructuur benutten van de mogelijkheden om gecertificeerde opleiders 
zelfstandig opleidingen te laten verzorgen; 

 Het aangaan van samenwerkingsverbanden met al dan niet commerciële opleidingsinstituten.  
 
2. Toelichting  
Naar aanleiding van het onderzoek van 2011 zijn de beoogde aanpassingen voor de lange termijn 
doorgevoerd. De opleidingstructuur is op verzoek van de verenigingen aangepast naar de niveau’s 
waarbinnen de trainers in een vereniging acteren. In deze structuur kunnen de assistenttrainers 
(niveau 2) door verenigingen zelf worden opgeleid met behulp van een door de Atletiekunie geleverde 
toolkit. De opleiding wordt afgesloten met het uitreiken van een Atletiekunie certificaat. Op deze wijze 
zijn 459 assistenten opgeleid (316 maal Assistent looptrainer 2 (60%meer dan 2011) en 143 maal 
Assistent Baanatletiektrainer 2 (45% meer).  
 
Verenigingen kunnen nu zelf een opleiding tot Basistrainer 3 (trainers die zelfstandig voor de groep 
staan) aanvragen. Daarnaast is de opleiding laagdrempeliger geworden doordat er meerdere 
startmomenten in het jaar zijn en de opleiding bij de eigen vereniging gegeven kan worden. In 2012 
zijn er 4 opleidingen Basis Baanatletiektrainer 3 gestart, waar 62 trainers in de opleiding begonnen 
zijn. Er zijn 7 opleidingen Basis Looptrainer 3 gestart, waarbij 116 trainers aan de opleiding begonnen 
zijn. Deze trainers zullen zich in 2013 met een diploma gaan kwalificeren. 
 
Op niveau 4 is een segmentatie aangebracht in profielen voor trainers die prestatiegericht binnen een 
vereniging atleten trainen of met talentvolle atleten (hoger segment) trainen. De ontwikkeling van de 
opleidingen Prestatie Baanatletiektrainer 4 en Prestatie Looptrainer 4 zijn in 2012 gestart. Daarnaast 
zijn de opleidingen tot specialisatietrainer 4 geëvalueerd en is gestart met het aanpassen van de 
profielen en inhoud van de opleiding. 
 
Alle veranderingen in de opleidingsstructuur zijn breed gecommuniceerd, onder andere via de 
vernieuwde website, informatiefolders, gerichte mailing naar opleidingscoördinatoren, de 
accountmanagers, voorzittersoverleggen, artikelen in St>rt en via de verschillende kaderdagen.  
   
Er is een evaluatietool ontwikkeld om de output, tevredenheid over de opleidingen, opleiders en 
afgeleverde trainers te meten. Deze wordt vanaf 2013 in gebruik genomen en zal jaarlijks de basis 
vormen voor het onderhoud en doorontwikkeling van de opleidingen. 
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Vier geworven opleiders hebben het nieuwe traject voor opleiders in opleiding doorlopen. Er zijn 6 
opleiderskwalificaties behaald door vier verschillende opleiders. Daarnaast zijn er verschillende 
intervisiebijeenkomsten, ontwikkelworkshops en instructiebijeenkomsten omtrent de nieuwe 
opleidingen voor opleiders georganiseerd.  
De structurele samenwerking met Running Holland, ReActive, ALO Amsterdam en Landstede is 
doorgezet. Daarnaast is een procedure ontwikkeld om samenwerking met opleidingsinstituten aan te 
gaan.  
 
 

3.7. Ledenadministratie  
 
1.  Activiteiten 

 Het ontwikkelen van een universele online koppeling met de centrale ledenadministratie van de 
Atletiekunie ten behoeve van verenigingsapplicaties; 

 Het aansluiten van kleine loopgroepen op een online koppeling voor het aanmelden en muteren 
van leden (zogenaamde lichte versie van een ledenapplicatie); 

 Het verwerven van inzicht in de kwaliteit van de financiële en ledenadministratie van verenigingen 
en het adviseren van verenigingen daarover aan de hand van circa veertig controles door de 
Bestuurscommissie Verenigingsadministratie en Advies. 

 
2. Toelichting 
Na een grondige pilot met één leverancier van een ledenappliactie in 2011 is besloten te kiezen voor 
een aanbod vanuit meerdere leveranciers. In 2012 zijn met vier leveranciers contracten gesloten en is 
gewerkt aan een universele koppeling tussen de bondsapplicatie en de verenigingsapplicaties. Op dit 
moment wordt de testfase afgerond en kunnen in het voorjaar van 2013 de eerste verenigingen 
worden aangesloten. De ledenadministratie van Dutch Runners loopgroepen verloopt al 
geautomatiseerd. 
 
Met de ontwikkeling van het Verenigingsdossier (inmiddels hernoemd naar “ClubWijzer”) en de inzet 
van de accountmanagers ontstaat een grote overlap met de werkzaamheden van de 
bestuurscommissie Verenigingsadministratie en Advies. Mede hierdoor en de beperkte capaciteit voor 
ondersteuning vanuit het bondsbureau voor deze commissie is besloten de commissie te ontbinden.  
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4. Loopsport 

 
 

4.1. Inleiding 
In het meerjarenbeleid worden voor Loopsport de volgende prioriteiten geformuleerd: 
 

 Autoriteit loopsport  
Het aanbieden van een volwaardig aanbod aan producten en diensten voor lopers op basis 
waarvan diverse vormen van (lichte) lidmaatschappen worden aangeboden, met als doel de positie 
van de Atletiekunie als natuurlijke autoriteit op het gebied van de loopsport verder te versterken. 

 

 Relatie loopevenementen  
Het versterken van de relatie met evenementen en tussen evenementen onderling, met als doel 
hun positie te versterken en daarmee de beoefening van de loopsport te kunnen ontwikkelen. 

 

 Zakelijke markt  
Het ontwikkelen en verder uitbouwen van het aanbod aan bedrijfssport ook in relatie tot 
bedrijfsgezondheidszorg om daarmee de beoefening van de loopsport te kunnen promoten. 

 
In onderstaande paragrafen wordt meer in detail ingegaan op de activiteiten die ten behoeve van deze 
prioriteiten zijn uitgevoerd.  
 
 

4.2. Projecten loopsport 
 
1. Activiteiten 

 Het organiseren van de 17
e
 Looptrainersdag; 

 Het organiseren van de tweede WandelTrainersDag, specifiek voor wandelkader; 

 Het voor de laatste keer organiseren van de finalewedstrijd van de 1K Runaway en het onder de 
aandacht brengen van een draaiboek “Jeugdlopen” bij verenigingen en organisatoren van 
wegwedstrijden/-prestatielopen; 

 De organisatie van een voorjaars- en najaarscyclus Start to Run; 

 Het opzetten en organiseren van Run to The Start trainingen; 

 Het bijdragen aan de opzet en invulling van het kenniscentrum betreffende loopsport; 

 Het realiseren van een effectieve samenwerking tussen de Atletiekunie, de verenigingen en de 
loopevenementen.  

 
2. Toelichting 
 
Looptrainersdag 
De Looptrainersdag was wederom een succes en zat voor het vijfde opeenvolgende jaar vol met 1000 
looptrainers (waarvan 774 met een trainerslicentie), die konden kiezen uit ruim 100 workshops. 
Daarnaast was er een uitgebreide loopsportmarkt met 35 partners, aanverwante organisaties en 
bedrijven die hun activiteiten en producten konden demonstreren en aanbieden. Uit de evaluatie-
enquête blijkt dat de dag gewaardeerd wordt met een 8,35 (op een schaal van 1 t/m 10). Tijdens de 
Looptrainersdag vond voor de 4

e
 maal een separate bijeenkomst voor organisaties van grote en 

middelgrote loopevenementen plaats waarbij 38 organisaties aanwezig waren. 
 
WandelTrainersDag 
De tweede WandelTrainersDag in samenwerking met de KNBLO-NL was wederom geslaagd en is 
organisatorisch goed verlopen. De ruim 300 deelnemers (50% met trainerslicentie) en 25 
presentatoren waren onverdeeld positief; met name over het aanbieden van een ‘eigen’ dag voor 
wandeltrainers. De trainers konden kiezen uit 45 workshops en de dag werd beoordeeld met een 8,1 
(schaal 1 t/m 10).  
 
1K Runaway 
Dit project werd afgesloten met een finale tijdens het NK indoor. Vele evenementen hebben 
ondertussen de jeugdloop als vast onderdeel in hun programma opgenomen. 
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Start to Run 
Start to Run werd zoals gebruikelijk georganiseerd in het voorjaar en in het najaar, en was ook in 2012 
een groot succes. In de voorjaarscyclus werd een deelnemersrecord gebroken, namelijk 5.250 
deelnemers op 133 locaties; een stijging van 20% ten opzichte van voorjaar 2011. Het najaar bleeft 
iets achter ten opzichte van najaar 2011 en liet een lichte daling van 6% zien. De deelnemers 
beoordeelden het project met een 8,4. De trainers deden het nog beter: zij kregen een 8,6 in het 
voorjaar en zelfs een 8,7 in het najaar, de hoogste score ooit (schaal 1 t/m 10). Aan de 6-weekse 
trainingscyclus namen in heel 2012 ruim 9.000 startende lopers deel (een stijging van 8% ten opzichte 
van 2011). Bij ruim driekwart van de locaties was een vereniging betrokken. Uit gehouden enquêtes 
onder de deelnemers geeft 93% aan door te willen gaan met hardlopen. 53% wil gebruik maken van 
een vervolgaanbod op de eigen locatie en 13% wil zich aansluiten bij een vereniging of loopgroep. 
 
Op één locatie vond in 2012 in zowel het voor- als het najaar Start to Run XL met succes plaats voor 
mensen met (ernstig) overgewicht. De verwachting is dat Start to Run XL vanaf najaar 2013 een 
landelijk vervolg zal krijgen.   
 
Voor de Start to Run-trainers is een afzonderlijke bijeenkomst georganiseerd en voor deze doelgroep 
is het trainershandboek vernieuwd en uitgebreid. Dit handboek is op de Start to Run 
trainersbijeenkomst in februari 2012 beschikbaar gesteld aan de trainers. 
 
Run to The Start 
In 2012 is het project Run to The Start gelanceerd als middel om hardlopers beter voor te bereiden op 
hardloopevenementen. Doelstelling van het project is het opzetten en organiseren van Run to The 
Start trainingen ter voorbereiding op en in samenwerking met grote loopevenementen. Ook het 
realiseren van een hand-, c.q. draaiboek voor het opzetten van vervolgtrainingen op Start to Run 
conform het Run to the Start format voor verenigingen. 
Het project heeft in voorbereiding op de Marikenloop in mei en de Zevenheuvelenloop in november 
bijna 600 deelnemers voorbereid op het evenement. Het Run to The Start traject als vervolg op Start 
to Run heeft ook nog ruim 500 deelnemers op de Start to Run locaties voorbereid op lokale 
hardloopevenementen. In de evaluatie van Run to The Start is gebleken dat vervolgtrajecten op Start 
to Run grotendeels een regionaal vervolg krijgen en niet verder onder de naam Run to The Start 
worden georganiseerd. De trajecten in samenwerking met landelijke hardloopevenementen zijn 
succesvol gebleken en worden in 2013 uitgebouwd. 
 
Relatie loopevenementen  
In 2012 is een nieuwe impuls aan het Platform Loopevenementen gegeven. De tien grootste 
loopevenementen zijn bij elkaar gekomen om overkoepelende gesprekspunten met elkaar te 
bespreken. De Atletiekunie heeft dit platform gefaciliteerd.  
Op de Looptrainersdag werd een side event georganiseerd waar meer dan 30 deelnemende 
organisaties interessante onderwerpen kregen aangeboden om tot verdere professionalisering van 
hun loopevenementen te komen.  
De samenwerking met organisaties van loopevenementen kreeg verder onder meer vorm door het 
tegen een zeer gunstig tarief verhuren van AED’s via Atletiekservice, het verzorgen van 
parcoursmetingen, het plaatsen van loopevenementen op de loopevenementenkalender, promotie en 
het geven van adviezen rondom het lopen bij verschillende weersomstandigheden. 
 
 

4.3. Dutch Runners 

 
1. Activiteiten 

 Het verder ontwikkelen van digitale toepassingen zoals interactieve functionaliteiten op de 
website, social media en podcasts; 

 Het benaderen en binden van ongebonden loopgroepen o.a. via een introductieaanbod; 

 Het opzetten van acties i.s.m. grote loopevenementen met als doel ledenwerving, dan wel de 
promotie van activiteiten van de Atletiekunie zoals Start to Run; 

 Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten ten behoeve van werving en behoud;  

 Samenwerking met derden ten behoeve van verdere uitbreiding faciliteiten Dutch Runners. 
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2. Toelichting 
In 2012 is ten behoeve van de promotie van loopsportprojecten nadrukkelijker gebruik gemaakt van 
social media. Voor de projecten Start to Run en Run to The Start zijn Facebook- en Twitterpagina’s 
opgezet in de look&feel van de projecten. De communities van beide projecten zijn gegroeid en de 
interactie met deelnemers is verbeterd. Op de website van Dutch Runners en de subpagina Dutch 
Runners Guide zijn social media toegevoegd. De Running Coach voor de halve marathon (21,1 km) is 
gerealiseerd, waarmee vanuit de Atletiekunie nu een breed aanbod aan Running Coaches 
beschikbaar is. 
 
In 2012 zijn de Dutch Runners App en Start to Run App in de markt gezet. Als verlengde van het 
Dutch Runners lidmaatschap biedt de App de mogelijkheid om de Running Coach met eigen muziek 
te voorzien en de trainingen uit te lezen op het gebied van gelopen afstand, calorieverbruik en route-
informatie.  
 
In 2012 heeft een samenwerking plaatsgevonden met vijftien verschillende loopevenementen. Met 
diverse andere partijen zijn bedrijfssportprojecten georganiseerd, zoals met Post NL, 
PriceWaterhouse, Unilever en Randstad. Deze acties hebben de nodige verkochte Running 
Coaches/Downloads opgeleverd, en slechts marginaal nieuwe leden. 
 
Dutch Runners en DR-loopgroepen 
Het aantal Dutch Runners (exclusief de Start to Run deelnemers) steeg in 2012 van 11.410 naar 
12.478. Deze groei kwam grotendeels voor rekening van de Dutch Runners loopgroepen. In 2012 
heeft de Atletiekunie 29 nieuwe loopgroepen onder Dutch Runners mogen verwelkomen, terwijl 16 
loopgroepen het lidmaatschap in 2012 hebben beëindigd. Een groot gedeelte hiervan is terug te 
voeren op de bedrijfs-loopgroepen, die een éénjarig abonnement afgesloten hebben. Eind 2012 waren 
62 loopgroepen aangesloten. Het ledenaantal van Dutch Runners-loopgroepen is in 2012 gestegen 
met 25% ten opzichte van 2011, en bedraagt nu 12.478 leden.  
 
De loopgroepen zijn volledig vertrouwd geraakt met het aan- en afmelden van de leden via het online 
portal ”mijndutchrunners.nl”. Ook is de communicatie richting de loopgroepen verbeterd door de 
introductie van de nieuwsbrief Lopende Zaken, die één keer per kwartaal verschijnt.  
 
Bedrijfssport 
Hardlopen blijft de meest populaire bedrijfssport. Door de Atletiekunie zijn 11 bedrijfssporttrajecten 
georganiseerd. In alle gevallen is daarbij een aangesloten vereniging of loopgroep als 
trainingsuitvoerder ingeschakeld. Via Sport & Zaken zijn zeven opdrachtgevers bediend en 
rechtstreeks zijn drie bedrijven voorzien. Het Dutch Runners-lidmaatschap is als bijproduct 
aangeboden, resulterend in vijf nieuwe bedrijfsloopgroepen.  
 
Daarnaast zijn er duidelijke contracten opgesteld om de afspraken tussen verenigingen, Atletiekunie 
en deelnemend bedrijf goed vast te leggen. Ook zijn de contacten verstevigd met relevante 
organisaties in de bedrijfssport zoals Sport & Zaken, NISB en overige sportbonden. Er is geïnvesteerd 
samen met Sport & Zaken in het opstellen van wervende proposities en een helder en eenduidig 
kostenoverzicht. Tot slot is er een propositie opgesteld voor een landelijk A-merk. In 2013 zal de 
Atletiekunie mogelijk uitvoering van dit traject op zich gaan nemen.  
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5. Algemeen en infrastructuur 
 
 

5.1. Inleiding 
In het meerjarenbeleid wordt voor Algemeen en infrastructuur de volgende prioriteiten benoemd: 
 

 Ontwikkeling Kenniscentrum  
Het ontwikkelen van een kenniscentrum met als doel de bestaande kennis te borgen, inzichtelijk te 
maken en uit te breiden om daarmee de atletiek en de loopsport verder gestalte te kunnen geven. 
De ontwikkeling van het kenniscentrum wordt toegelicht in § 5.4.2. 
 

 Financiën  
Het onder controle brengen en houden van de financiële huishouding plus bedrijfsvoering zodanig 
dat de continuïteit van de organisatie gewaarborgd is en optimaal rendement wordt gehaald uit 
beschikbare subsidies, lottomiddelen en sponsorgelden. 

 
In onderstaande paragrafen worden de activiteiten van vanuit de verschillende stafdiensten van het 
bondsbureau toegelicht.  
 
 

5.2. Sponsoring, marketing en communicatie 
 
1. Activiteiten 

 Twee gedrukte en zestien digitale magazines; 

 Structurele inzet social media; 

 Het actief benaderen van media ten behoeve van een optimale uitstraling van de atletiek; 

 Uitbreiding heldenverhaal met breedtesport; 

 Het uitvoeren van een swot-analyse die de basis vormt van een strategisch marketing- en 
sponsorbeleid; 

 Het uitvoeren van één publiekscampagne; 

 Verdere activatie van de ledenpas. 
 
2. Toelichting 
In deze alinea worden de corporate acties van de afdeling Marketing & Communicatie beschreven. 
Marketing en communicatie van specifieke projecten zijn opgevoerd in de specifieke alinea’s elders in 
dit jaarverslag. 
 
Sponsoring  
Met sportmarketingbureau TripleDouble is een traject gestart om de kernwaarden van de Atletiekunie 
te bepalen en een uniek verhaal op te stellen. Vervolgens is externe expertise ingehuurd om deze 
basis te verwerken in een sponsorstrategie, sponsorhuis en een sponsorpropositie. Doel is heel 
gericht op zoek te gaan naar een potentiële hoofdsponsor en partners. 
  
Met Partners ASICS en AA-Drink en met mediapartner NOS zijn nieuwe contracten afgesloten. 
Speciale aandacht verdient Lotto. Deze Partner in Sport van NOC*NSF meldde in 2012 te streven 
naar meer zichtbaarheid en heeft zich daarom dat jaar direct gewend aan sportbonden met de vraag 
aan te geven hoe Lotto meer op de voorgrond kan treden. Een aantal bonden, waaronder de 
Atletiekunie, heeft daarop communicatiemiddelen ter beschikking gesteld tijdens een aantal 
evenementen (baancircuitwedstrijden, NK Atletiek). Voor 2013 zijn opnieuw marketingrechten 
ingediend. Hierin is, net als in 2012, samengewerkt met Stichting FBK-Games en hieraan is dit jaar de 
organisatie van de Flame Games toegevoegd. 
 
Marketing 
Gelieerd aan de Olympische Spelen in Londen is in mei 2012 een publieksactie gelanceerd met 
meerkampster Dafne Schippers als boegbeeld. De actie heeft een groot aantal Facebookvolgers 
opgeleverd.  
 
Gekoppeld aan de publieksactie was de inzet van de Atletiekunie in het Holland Heineken House in 
Londen. Op verzoek van NOC*NSF hebben drie bonden gehoor gegeven aan de vraag een sportieve 
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activiteit in te richten in het ‘fanhuis’. De Atletiekunie heeft een sprint challenge opgesteld: bezoekers 
konden op schoenen van partner ASICS een tijd neerzetten op 20 meter vliegend. Voor iedere 
dagwinnaar was er een prijs. Naast een groot aantal bezoekers heeft het veel goodwill bij NOC*NSF 
en een mooie promotie voor de sport opgeleverd. Er wordt al gesproken over een vervolg in Rio 
(2016). 
 
Communicatie 
In 2012 zijn onder de naam St>rt zestien digitale bladerbare magazines uitgebracht. Deze uitgaven 
zijn opgesplitst in magazines voor loopsport en voor wedstrijdatletiek. De loopsportbladen zijn volledig 
extern geproduceerd, met een aantal redacteuren, fotografen en een eindredacteur. St>rt 
Wedstrijdatletiek is vrijwel volledig door een medewerker van de Atletiekunie gemaakt.  
Aan het eind van het jaar zijn alle communicatiemiddelen, die de Atletiekunie inzet bij het bereiken van 
haar belangrijkste doelgroepen, kritisch bekeken. Hierbij is gekeken naar bereik en de verhouding 
kosten/baten. Gezien de uitkomsten hiervan is besloten St>rt niet meer als digitaal bladerbaar 
magazine uit te geven. St>rt blijft bestaan maar nu als nieuwsbrief voor bestuurders. De 
ledencomunicatie wordt vormgegeven door een aantal gerichte speciale (kortings)acties. 
 
Tijdens de Olympische en Paralympische Spelen is Twitter vooral ingezet als medium in de 
nieuwsvoorziening. Veel tussenstanden en uitslagen werden via Twitter gecommuniceerd. Dat heeft 
ervoor gezorgd dat de Atletiekunie op dit moment meer dan vijfduizend volgers heeft: meer dan het 
aantal unieke bezoekers op www.atletiekunie.nl. Twitter is mede daardoor nu onderdeel van de vaste 
communicatiemix van de bond. 
  
Met de actieve benadering van de pers met artikelen en/of onderwerpen is eind 2012 een begin 
gemaakt. Hieraan gekoppeld is een afname van het aantal wedstrijdverslagen op www.atletiekunie.nl. 
In 2012 zijn alle grote toernooien tot en met de Paralympische Spelen via verslagen gecoverd. Een 
onderzoek naar de bezoekcijfers van deze specifieke pagina’s wees echter uit dat deze verslagen 
nauwelijks werden gelezen. Zeker bij de Olympische Spelen is het nieuwsaanbod zo groot, dat een 
wedstrijdverslag op de site geen toegevoegde waarde biedt. Eind 2012 is daarom het besluit 
genomen de grote wedstrijden zoveel mogelijk te volgen via landelijke en social media en op de site 
verhalen te publiceren over opvallende prestaties, bijzondere mensen en het Atletiekuniebeleid. In 
2013 zal hierop nog meer worden ingezet.  
 
In 2012 is gestart met de rubriek Stille Krachten: breedtesporthelden in het land die op hun eigen wijze 
een bijdrage leveren aan atletiekpromotie. Er zijn dat jaar vijf ‘helden’ geportretteerd. De serie loopt 
ook in 2013 door. Op eenzelfde manier –dus met een uitgewerkt interview op atletiekunie.nl- is 
aandacht besteed aan de topsporthelden, de leden van het AA-Drink Talententeam en de 
gehandicaptenatleten van het Dutch Parathletics Team. 
 
Ook in 2012 is een aantal teamboekjes gepubliceerd. Deze waren gekoppeld aan de grote toernooien, 
te weten de WK indoor, WJK, EK en EK cross. Daarnaast komt er ook in 2012 een 
overzichtspublicatie voor het Nationaal Baan- en Crosscircuit. Voor de totstandkoming van de inhoud 
van de boekjes wordt opnieuw de hulp ingeroepen van twee externe redacteuren. 
 
Aan het einde van het jaar is definitief afscheid genomen van het videoplatform sport.nl. Door het 
ontbreken van constructieve plannen is het besluit genomen niet verder mee te werken aan dit 
samenwerkingsverband van bonden. 
 
Eind 2012 is besloten de huisstijl van de Atletiekunie aan te passen: de kleuren groen en paars zijn 
verdwenen, de Atletiekunie communiceert nog uitsluitend in de kleur oranje. Uitzondering hierop vormt 
de loopsport: Dutch Runners, Start to Run en Run to The Start houden een eigen identiteit.  
 
 

5.3. Financiële administratie 

 
1. Activiteiten 

 Het versterken van het inzicht in en de controle op de financiën van de Atletiekunie, en het 
verzorgen van adequate rapportages daarover; 

 Het uitvoering geven aan collectieve overeenkomsten en regelingen zoals de BUMA, SENA, de 
teruggaafregeling ecotaks en het beheren van de verzekeringsportefeuille. 
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2. Toelichting 
De jaarrekening over 2011 is conform de richtlijnen opgesteld. Daarnaast zijn voor 2012 de reguliere 
perioderapportages samengesteld. Aangezien de toekening van topsportgelden vanuit NOC*NSF pas 
begin december 2012 werd ontvangen kon de begroting voor 2013 pas begin 2013 worden 
opgemaakt. De collectieve overeenkomsten en regelingen zijn op de gebruikelijke wijze verwerkt en 
afgehandeld.  
   
 

5.4.  Personeel en organisatie 
 
1. Activiteiten 

 Het realiseren en in stand houden van de personele formatie die benodigd is voor de uitvoering 
van de reguliere en de in dit jaarplan genoemde activiteiten; 

 Het continueren van de inventarisatie, het rubriceren en het ontsluiten van beschikbare informatie 
ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het kenniscentrum; 

 Het verdergaand automatiseren van de werkprocessen binnen de Atletiekunie, zowel op het 
niveau van het bondsbureau als op verenigingsniveau. Daarnaast zal ook de toekomstvisie op ICT 
verder worden vormgegeven en ingevuld (zogenoemde 3

e
 generatie ICT). 

 
2. Toelichting 
 
Personeelsformatie 
De vaste personeelsformatie (het aantal fte’s met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) is in 
2012 afgenomen van 28,9 fte per 1 januari (32 personen) naar 28,2 fte per 31 december 2012. Als 
gevolg van de benoeming per 1 oktober 2012 van directeur Rien van Haperen tot toernooidirecteur 
van de EK 2016 is vice-voorzitter van het bestuur John Bos benoemd tot algemeen directeur ad 
interim. Gedurende de interimperiode heeft John Bos zijn functie als vice-voorzitter neergelegd. De 
procedure voor de werving van een nieuwe directeur is inmiddels succesvol afgerond.     
 
Kenniscentrum 
In 2012 heeft het Kenniscentrum een digitaal gezicht gekregen op de website van de Atletiekunie. 
Middels een pagina met onderwerpen, alfabetisch gerangschikt, wordt kennis overzichtelijk 
weergegeven. Atletiekverenigingen, loopgroepen maar ook individuele leden kunnen van deze kennis 
gebruik maken. Het Kenniscentrum zal continu aangevuld en geactualiseerd worden.   
Daarnaast is er specifieke kennis beschikbaar op twee sub pagina’s. Eén daarvan spitst zich toe op 
onderzoeken, die mede op initiatief van de Atletiekunie tot stand zijn gekomen. De andere bevat 
waardevolle links naar kenniscentra in de sport, waarmee de functie als intermediair naar andere 
kennisaanbieders wordt ingevuld. 
 
ICT 
In 2012 is de start gemaakt met de standaard koppeling tussen de Bondsapplicatie en diverse 
aanbieders van een Verenigingsapplicatie. Met drie leveranciers is een overeenkomst afgesloten. 
Atletiekverenigingen en/of loopgroepen die één van deze pakketten gaan gebruiken kunnen derhalve 
in 2013 gebruik gaan maken van de koppeling. Hierdoor zal het dubbel invoeren (bij zowel de 
vereniging als de bond) van de gegevens van leden tot het verleden behoren. Daarnaast zal het 
aantal fouten en correcties afnemen.  
 
Ook binnen de Bondsapplicatie zijn diverse automatiseringstrajecten doorlopen. Deze hebben geleid 
tot het in gebruik nemen van een Nieuwsbrief editor, een Mailingmodule en module ten behoeve van 
het online inschrijven voor de competitie en de verwerking daarvan. Ook is de basis gelegd voor het 
digitale verenigingsdossier, genaamd Clubwijzer, dat inmiddels in gebruik is genomen. In 2012 zijn 
daarnaast voorbereidingen getroffen voor de overgang van het bondsbureau naar cloudcomputing, die 
begin 2013 is gereasliseerd. 
 
De voortgang op de ontwikkeling van de zogenaamde 3

e
 generatie is vanwege gebrek aan gerichte 

expertise en capaciteit achtergebleven bij de wensen. 
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6. Financiën 

 
 
2012 wordt afgesloten met een tekort van € 20.598,- ofwel 0,27% van het totaal aan lasten. Ten 
behoeve van het op peil houden van de continuïteitsreserve (ter hoogte van een half jaar salarislasten 
plus een half jaar huurlasten) is deze reserve verhoogd met € 6.000. Het totaal van € 26.598 gaat ten 
laste van de algemene reserve. Onderstaand worden de posten toegelicht die ten opzichte van de 
begroting voor 2012 een grote afwijking laten zien.  
  
Topatletiek  
De kosten voor internationale wedstrijden zijn hoger als gevolg van de uitzending van een substantieel 
grotere ploeg naar zowel het EK in Helsinki als naar de WJK in Barcelona. Tegelijkertijd was ook de 
Olympische ploeg omvangrijker dan begroot door de aanwijzing van twee volledige estafetteteams 
door de IAAF en de overname van deze kwalificatie door NOC*NSF. Deze positieve ontwikkeling 
heeft geleid tot meer kosten voor overhead en begeleiding van de Olympische ploeg. Een deel van 
deze meerkosten is door NOC*NSF aan de Atletiekunie vergoed waardoor ook de gerichte bijdragen 
hoger uitvallen dan begroot. Per saldo wordt er nog wel een hoger beroep op de algemene middelen 
gedaan. 
 
Bij het toptrainingsplan is van de LOTTO (NOC*NSF) meer subsidie verkregen dan begroot, met 
name uit het Coach Fonds. De personele lasten nemen daarbij navenant toe. Het beroep op de 
algemene middelen is lager dan begroot doordat de lasten lager uitvielen dan begroot. 
 
Bij Talentontwikkeling nemen de baten toe; zowel als gevolg van meer toegekende subsidies als door 
een hogere bijdrage van de Provincie Limburg voor het Nationaal Training Centrum in Sittard. 
Uiteraard betekent dit dat er ook meer kosten gemaakt zijn. Per saldo is het beroep op de algemene 
middelen echter lager. 
 
Wedstrijdatletiek 
Bij de NK’s vallen de kosten hoger uit door de toegenomen huurlasten van Omnisport Apeldoorn en 
het Olympisch Stadion in Amsterdam. Tegelijkertijd is extra geïnvesteerd in event presentation. Een 
versobering van het hospitality programma kon deze extra kosten niet compenseren. De gerichte 
bijdragen nemen iets af door een lagere opbrengst van de boarding bij de NK’s Atletiek. Hierdoor 
ontstaat een hoger beroep op de algemene middelen dan voorzien. 
 
Bij verenigingszaken vallen de kosten en daarmee het beroep op de algemene middelen lager uit door 
het vertrek van de manager van deze afdeling per 1 mei 2012. Deze functie is niet opnieuw bezet, 
maar is intern ingevuld door de benoeming van een derde accountmanager, en het toebedelen van 
een deel van het takenpakket van verenigingszaken aan de accountmanagers. Daarnaast zijn de 
begrote kosten voor de ontwikkeling van het verenigingsdossier geactiveerd en wordt hier jaarlijks op 
afgeschreven. Verder is uit de goedgekeurde LOTTO-subsidieafrekening over 2011 gebleken dat het 
beroep op algemene middelen voor een aantal gesubsidieerde activiteiten lager uitvalt dan begroot. 
Als gevolg van de inzet van de accountmanagers is er minder gebruik gemaakt van externe adviseurs, 
waardoor ook deze kosten lager uitvallen. Deze ontwikkeling heeft ook zijn doorwerking in de 
begroting van 2013. 
 
Bij kaderontwikkeling hebben specifieke beleidswijzigingen (uitvoering van cursussen op 
verenigingsniveau) op dit werkveld ertoe geleid dat zowel de kosten als de gerichte bijdragen lager 
zijn dan begroot (terwijl er wel meer cursisten hebben deelgenomen). Hierdoor kon het beroep op de 
algemene middelen ten opzichte van de begroting sterk worden beperkt. 
 
Bij de ledenadministratie nemen de kosten en het beroep op de algemene middelen toe doordat er 
voor de sportieve wandelaars een bedrag moet worden afgedragen aan de KNBLO-NL. 
 
Loopsport 
Bij de loopsportprojecten nemen zowel de kosten als de baten toe doordat de uitvoering van een 
project voor een groot deel vanuit 2011 is doorgeschoven naar 2012 (Start to Run 2.0). Ook worden er 
meer kosten en opbrengsten gegenereerd bij bedrijfssport. Het project Run to the Start verloopt qua 
realisatie minder succesvol dan begroot. Aangezien veel kosten gerelateerd zijn aan het aantal 
deelnemers nemen zowel de kosten als de opbrengsten van dit project sterk af. Eén onderdeel van 
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Run to The Start is wel succesvol, namelijk het Run to The Start programma in samenwerking met 
diverse grote loopwedstrijden. Bij het ministerie van VWS, die deze pilot mede financiert, wordt een 
aanvraag gedaan om de financiële middelen anders in te mogen zetten, om dit onderdeel voor de 
toekomst te behouden. Per saldo is er binnen deze paragraaf een lager beroep op de algemene 
middelen. Hier tegenover staat een lagere contributieopbrengst door een lagere deelnemersbijdrage 
bij het project Run to the Start. 
 
Bij de Dutch Runners is het beroep op de algemene middelen hoger dan begroot doordat een begrote 
sponsorbijdrage niet gerealiseerd kon worden. De kosten voor Dutch Runners konden licht beperkt 
worden omdat deze voor een deel toegerekend konden worden aan de subsidie Start to Run 2.0.  
 
Algemeen 
Bij marketing en communicatie is het beroep op de algemene middelen hoger dan begroot als gevolg 
van de inzet van extra expertise voor acquisitie en coaching van deze stafafdeling. Daarnaast is met 
het oog op imagobepaling in relatie tot sponsoracquisitie een extra traject met het 
sportmarketingbureau Triple Double uitgevoerd. 
 
Bij huisvesting & organisatie nemen zowel de kosten als de opbrengsten toe als gevolg van een door 
de Atletiekunie in Nederland georganiseerde meeting van de Development Committee van European 
Athletics. De kosten konden worden doorbelast aan European Athletics. Ook nemen de 
bestuurskosten iets toe door een (beperkte) bestuursdelegatie tijdens internationale evenementen, 
met name de Olympische en Paralympische Spelen. Er is echter ook gericht bespaard op de kosten, 
voornamelijk bij porti- en representatiekosten. Een en ander heeft er per saldo toe geleid dat het 
beroep op de algemene middelen licht lager is dan begroot. 
 
Bij organisatie overig zijn de begrote sponsorinkomsten in 2012 niet gerealiseerd. Dit levert een fors 
hoger beroep op de algemene middelen op. Daarnaast zijn de kosten hoger onder andere vanwege 
de wervings- en selectiekosten voor een nieuwe directeur. 
 
Algemene middelen 
De contributieopbrengsten vallen € 120.000 lager uit dan begroot, een afwijking van 3,5%. Met name 
de inkomsten vanuit het project Run to The Start zijn achtergebleven bij de prognose (- € 80.000). 
Daarentegen was er bij de voorjaarscyclus van Start to Run sprake van een record deelname. 
 
Ledenontwikkeling 
De Atletiekunie is in 2012 in ledenaantal gegroeid naar 139.872 leden, een toename met 2.255 leden  
(1,6%). In 2011 werd een groei van 2,4% behaald. Bijkomende positieve ontwikkeling hierin is dat ook 
het aantal verenigingsleden is gegroeid, met 811 leden (0,7%). In 2011 nam het aantal 
verenigingsleden nog met 506 leden af. Het grootste deel van de totale groei wordt gerealiseerd door 
toename van het aantal Dutch Runners (zowel individueel als groepsleden). 
  
Het totaal aantal deelnemers aan Start to Run kwam dit jaar boven de 9.000. Deelnemers aan Start to 
Run zijn gedurende vier maanden lid. Voor de deelnemers aan de voorjaarscyclus loopt het 
lidmaatschap van maart tot en met juni, en zij tellen per 31 december dus niet meer mee als lid van de 
Atletiekunie. Het bruto ledenaantal van de Atletiekunie komt daarmee uit op ruim 145.000.  
 
 

Personeel Atletiekunie (in FTE’s) 2012 2012 2011 

  Realisatie Begroting  Realisatie  

Topatletiek 14,11 13,41 14,13 

Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 12,84 12,91 12,71 

Loopsport 3,86 4,83 5,55 

Algemeen en infrastructuur 9,33 9,58 9,32 

Totaal 40,14 40,73 41,71 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012 - KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEKUNIE 

 
Totale Subsidies Gerichte Beroep op Algemene  

 
Lasten   bijdragen alg.midd. middelen  

2.2 Olympische Spelen, Wereld- en EK 292.866 82.377 128.046 82.443    

2.3 Toptrainingsplan 1.553.219 1.102.916 81.514 368.790    

2.4 Talentherkenning en Talentontwikkeling 921.857 355.107 429.600 137.149    

2.7 Topatletiek overig 84.746 0 0 84.746    

Totaal Topatletiek 2.852.688 1.540.400 639.160 673.127    

3.2 Nederlandse kampioenschappen 449.633 0 165.416 284.217    

3.3 Wedstrijdzaken 404.978 30.000 170.382 204.596    

3.4 Internationale evenementen 66.340 0 10.180 56.160    

3.5 Verenigings-en jeugdzaken 428.050 145.252 60.548 222.250    

3.7 Kaderontwikkeling 330.751 49.010 197.424 84.317    

3.8 Ledenadministratie 121.994 0 450 121.544    

3.9 WA en VZ overig 154.784 0 0 154.784    

Totaal Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 1.956.529 224.262 604.400 1.127.867    

4.2 Loopsportprojecten 844.317 195.500 230.019 418.798    

4.3 Dutch Runners 147.571 0 3.170 144.401    

4.4 Loopsport overig 42.682 0 9.734 32.949    

Totaal Loopsport 1.034.570 195.500 242.923 596.148    

5.2 Marketing & Communicatie 470.300 0 27.626 442.674    

5.3 Financiële administratie 250.636 0 140.722 109.914    

5.4 Huisvesting en organisatie 788.927 569.600 9.830 209.497    

5.5 Organisatie overig 293.999 0 30.000 263.999    

Totaal Algemeen en Infrastructuur 1.803.862 569.600 208.178 1.026.084    

6.2 Contributies         3.331.862  

6.2 Interest         26.572  

6.2 Diverse baten en lasten         44.194  

Totaal der algemene middelen         3.402.628  

      
 

TOTALEN 7.647.649 2.529.762 1.694.661   3.402.628  

      
 

Totaal der lasten       7.647.649 

 
 

          

 
 

Totaal der subsidies     2.529.762   

 
 

Totaal der gerichte bijdragen     1.694.661   

 
 

Totaal der algemene middelen     3.402.628   

 
 

Totaal der baten       7.627.051 

 
 

          

 
 

Bedrijfsresultaat 2012       -20.598 
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BERGOTING 2012 - KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEKUNIE 

  
BEGROTING 2012 

Totale 
lasten 

Subsidies 
Gerichte 
bijdragen 

Beroep 
op 

alg.midd. 

Algemene 
middelen 

2.1 Inleiding en algemene doelstellingen           

2.2 Olympische spelen, WK en EK 255.800 98.000 100.000 57.800   

2.3 Toptrainingsplan 1.493.600 1.017.000 75.000 401.600   

2.4 Talentherkenning en talentontwikkeling 777.200 318.000 251.000 208.200   

2.5 Topatletiek overig 83.200 0 0 83.200   

  Totaal Topatletiek 2.609.800 1.433.000 426.000 750.800   

3.1 Inleiding en algemene doelstellingen           

3.2 Nederlandse kampioenschappen 408.600 0 170.000 238.600   

3.3 Wedstrijdzaken 415.900 30.000 163.000 222.900   

3.4 Internationale evenementen 74.000 0 19.000 55.000   

3.5 Verenigings- en jeugdzaken 612.800 132.500 104.400 375.900   

3.6 Kaderontwikkeling 427.000 60.000 215.100 151.900   

3.7 Ledenadministratie 99.300 0 1.300 98.000   

3.8 WA en VZ overig 136.000 0 0 136.000   

  Totaal Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 2.173.600 222.500 672.800 1.278.300   

4.1 Inleiding en algemene doelstellingen           

4.2 Loopsportprojecten 846.500 125.000 132.000 589.500   

4.3 Dutch Runners 170.900 0 66.500 104.400   

4.4 Loopsport overig 32.200 0 0 32.200   

  Totaal Loopsport 1.049.600 125.000 198.500 726.100   

5.1 Inleiding en algemene doelstellingen           

5.2 Marketing en Communicatie 372.400 0 55.000 317.400   

5.3 Financiële administratie 247.900 0 130.000 117.900   

5.4 Huisvesting en organisatie 811.400 577.000 0 234.400   

5.5 Organisatie overig 277.600 0 180.000 97.600   

  Totaal Algemeen en Infrastructuur 1.709.300 577.000 365.000 767.300   

6.2 Contributies         3.452.500 

6.2 Interest         30.000 

6.2 Diverse baten en lasten         40.000 

  Totaal Financiën         3.522.500 

              

  TOTALEN 7.542.300 2.357.500 1.662.300   3.522.500 

 

            

 
Totaal der lasten       7.542.300 

 

 
          

 

 
Totaal der subsidies     2.357.500   

 

 
Totaal der gerichte bijdragen     1.662.300   

 

 
Totaal der algemene middelen     3.522.500   

 

 
Totaal der baten       7.542.300 

 

 
          

 

 
Begroot resultaat 2012       0 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 - KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEKUNIE 

 
Totale Subsidies Gerichte Beroep op Algemene  

 
Lasten   bijdragen alg.midd. middelen  

2.2 Olympische Spelen, Wereld- en EK 553.255 168.782 152.881 231.592    

2.3 Toptrainingsplan 1.403.795 1.010.068 9.656 384.071    

2.4 Talentherkenning en Talentontwikkeling 874.337 352.607 327.256 194.475    

2.7 Topatletiek overig 99.612 0 0 99.612    

Totaal Topatletiek 2.931.000 1.531.457 489.793 909.750    

3.2 Nederlandse kampioenschappen 449.901 0 213.118 236.783    

3.3 Wedstrijdzaken 406.672 25.000 154.853 226.819    

3.4 Internationale evenementen 375.378 254.201 70.696 50.482    

3.5 Verenigingszaken 365.185 104.525 49.051 211.609    

3.6 Jeugdzaken 205.600 81.108 20.599 103.894    

3.7 Kaderontwikkeling 352.408 62.650 225.903 63.855    

3.8 Ledenadministratie 115.026 0 5.230 109.796    

3.9 WA en VZ overig 157.828 0 0 157.828    

Totaal Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 2.428.000 527.484 739.451 1.161.065    

4.2 Loopsportprojecten 735.699 214.240 188.264 333.195    

4.3 Dutch Runners 114.580 0 35.559 79.021    

4.4 Loopsport overig 64.601 50.000 8.250 6.351    

4.6 Personeel loopsport 38.008 0 5.705 32.304    

Totaal Loopsport 952.889 264.240 237.778 450.871    

5.2 Marketing & Communicatie 613.861 0 30.885 582.976    

5.3 Financiële administratie 261.608 0 152.772 108.836    

5.4 Huisvesting en organisatie 781.463 578.736 91.771 110.956    

5.5 Organisatie overig 218.980 0 205.986 12.994    

Totaal Algemeen en Infrastructuur 1.875.913 578.736 481.415 815.762    

6.2 Contributies         3.044.024  

6.2 Interest         31.882  

6.2 Diverse baten en lasten         92.921  

Totaal der algemene middelen         3.168.827  

      
 

TOTALEN 8.187.801 2.901.917 1.948.436   3.168.827  

      
 

Totaal der lasten       8.187.801 

 
 

          

 
 

Totaal der subsidies     2.901.917   

 
 

Totaal der gerichte bijdragen     1.948.436   

 
 

Totaal der algemene middelen     3.168.827   

 
 

Totaal der baten       8.019.181 

 
 

          

 
 

Bedrijfsresultaat 2011       -168.621 
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 WINST-EN-VERLIESREKENINGEN 2008 t/m 2012 - ATLETIEKUNIE 

       

       

 
Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Realisatie 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2012 

       

       Contributies en wedstrijdlicenties 2.599.444 2.762.593 2.894.583 3.044.024 3.452.500 3.331.862 

Subsidies 2.865.752 2.556.343 3.067.700 2.901.917 2.357.500 2.529.762 

Sponsorbijdragen 940.343 821.560 671.599 504.205 505.500 271.122 

Interest 78.807 45.680 36.464 31.882 30.000 26.572 

Overige inkomsten 1.135.232 1.235.523 1.443.045 1.444.231 1.156.800 1.423.539 

Overige baten 75.413 37.843 33.780 92.921 40.000 44.194 

       Som der baten 7.694.990 7.459.543 8.147.172 8.019.181 7.542.300 7.627.051 

       Personele lasten 2.138.886 2.350.581 2.533.926 2.576.994 2.532.700 2.586.369 

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 46.871 47.317 48.948 41.937 59.000 47.323 

Overige bedrijfskosten 5.873.511 5.192.657 5.286.256 5.568.870 4.950.600 5.013.958 

       Som der lasten 8.059.268 7.590.555 7.869.130 8.187.801 7.542.300 7.647.649 

       Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -364.278 -131.012 278.042 -168.621 0 -20.598 

       Onttrekkingen bestemmingsreserves 190.000 150.000 0 0 0 0 

       Resultaat -174.278 18.988 278.042 -168.621 0 -20.598 
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Bijlage: Kwantitatieve voortgang prioriteiten meerjarenbeleid 2009 – 2012 
 
 

 
 
 
 
 

Prioriteit 2009 2010 2011 2012

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

01. Finale en podiumplaatsen

 Finale en podiumplaatsen

 Fulltime programma's

 Beschikbare accommodaties

02. Talentscouting

 Talenscouting systeem

 Atletenvolgsysteem

 Systeem talentontwikkeling

03. Paramedische begeleiding

 Paramedische begeleiding

 Convenanten medische centra (SCAS)

 Vaardigheden paramedici

 Preventie antidopingbeleid

04. Versterken verenigingen

 Segmenteren verenigingen

 Ondersteuningsaanbod verenigingen

 Professionaliseren verenigingen

 Kwaliteit vrijwillig kader

 Kwaliteit sportaanbod jeugd

 Behoud plezier atletieksport

 Schoolactief worden verenigingen

05. Aantrekkelijke wedstrijden

 Aandacht media en publiek

 Kwaliteit nationale en regionale wedstrijden

 Uitstraling nationale en regionale wedstrijden

 Kwaliteit jurykorps

 Event presentation (publiek, media, atleten)

 Ondersteuning gala's (relatie EK's)

06. Aanbod kaderopleidingen 

 Opleidingsmodel (KSS)

 Opleidingsaanbod afstemmen

 Zelfstandig opleidingen verzorgen

 Stappenplan verenigingen

07. Autoriteit loopsport

 Producten- en dienstenaanbod lopers

 Digitaal lopersplatform

 Verenigingen betrekken bij StR e.a.

 Dutch Runners

08. Relatie loopevenementen

 Platform loopevenementen, incl. middensegement

 Pakket loopevenementen

 Aanbod bedrijven voor loopevenementen

 Aanbod leden bij deelname evenementen

09. Zakelijke markt

 Aanbod bedrijfssport

 Verenigingen en bedrijfssport

 Bedrijfssporters naar evenementen

 Ledengroei (incl. financiën)

10. Ontwikkeling kenniscentrum

 Inventariseren informatie

 Beschikbaar stellen informatie (website)

 Verzamelen ontbrekende informatie

 Onderzoek naar hoogwaardige informatie

11. Internationale evenementen

 Positie IAAF en European Athletics

 Organisatie Team Championships (haalbaarheid)

 EK wegatletiek (geen EAA event)

 EK neo-senioren (bid)

 Bid EK outdoor en indoor

12. Financiën

 Continuïteitsreserve

 Contributies dekken vaste lasten

 Doorontwikkelen contributiebeleid
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