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Aan de unieraad van de  
Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie 
 

 
 

 
 
 
 

 Betreft Jaarverslag 2013 Arnhem 24 april 2014 
 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 2013 van het uniebestuur 
aan, met daarin opgenomen de jaarrekening 2013 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 2013 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 
mw S.J.M. Barlag, ex-officio  
 
J.W. Landré, algemeen directeur 
 

 
 

Papendallaan 7 
6816 VD  Arnhem 
T +31(0)26 483 48 00 
F +31(0)26 483 48 01 
 
Postbus 60100 
6800 JC  Arnhem 
info@atletiekunie.nl 
www.atletiekunie.nl  
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Bestuursverslag 
 
 
Inleiding 
2013 kan gekenschetst worden als een jaar met meerdere gezichten. Er zijn uitstekende resultaten 
behaald op internationale junioren- en seniorentoernooien. Nederland is gepromoveerd naar de 
Superleague. De Atletiekunie is opnieuw in leden gegroeid met zelfs een stijging onder pupillen van 
8%  Het project Athletics Movements is succesvol van start gegaan. Tegelijkertijd was 2013 een lastig 
begrotingsjaar, moest gezocht worden naar een goed antwoord op de nieuwe financieringsregels 
vanuit NOC*NSF, kende de personeelsformatie diverse wisselingen en tijdelijke dienstverbanden, en 
werd afscheid genomen van twee bestuursleden. De personeelsformatie is begin 2014 volgens plan 
weer helemaal op sterkte. 
 
Bedrijfsvoering 
Financieel gezien was 2013 een lastig jaar, met name als gevolg van een begrote post voor 
sponsoring van € 250.000 die niet ingevuld kon worden. Op tal van plaatsen moest daardoor 
bezuinigd worden en konden weinig nieuwe initiatieven worden opgepakt. In hoofdstuk 6 wordt hier 
uitgebreid op ingegaan. 2013 werd uiteindelijk afgesloten met een negatief resultaat van € 27.683. 
 
Jaarlijks wordt bij het opmaken van de jaarrekening de continuïteisreserve op peil gebracht (te weten: 
een half jaar salarislasten plus een half jaar huurlasten). Als gevolg van de afname van de 
personeelslasten kon deze continuïteitsreserve in 2013 verlaagd worden met € 35.000, een bedrag 
dat ten gunste van de algemene reserve is gebracht. 
 
Het negatief resultaat van de jaarrekening in combinatie met de herwaardering van de continuïteits-
reserve leidt uiteindelijk tot een resultaat over 2013 ten gunste van de algemene reserve van € 7.317. 
 
Het aantal leden van de Atletiekunie is ook in 2013 verder gestegen en kwam per ultimo 2013 uit op 
142.669 leden, een toename van 2%. De groei kwam bijna geheel voort uit de groei van het aantal 
verenigingsleden, terwijl het aantal individuele leden (Dutch Runners) slechts licht steeg. Met name 
het recordaantal Start to Runners uit 2012 kon in 2013 niet geëvenaard worden, maar in totaliteit 
steeg het aantal Dutch Runners dus nog wel. 
 
Athletics like never before 
Onder dit motto wordt in Amsterdam het Europees Kampioenschap Atletiek (2016) georganiseerd. 
Daarnaast is dit motto ook de leidraad voor de Atletiekunie om de transitie ‘van sportbond naar 
sportieve onderneming’ te realiseren. In dat verband is in 2013 in diverse contacten en overleggen 
met medewerkers aandacht besteed aan het realiseren van deze ambitie. In 2014 zal dit vanuit 
directieverband nadrukkelijker en meer gestructureerd worden opgepakt.  
 
Topatletiek 
Sportief gezien was 2013 opnieuw een zeer succesvol jaar. Op verschillende junioren- en 
seniorentoernooien werden medailles behaald, waaronder ook verschillende gouden. Hoogtepunt was 
de zilveren medaille voor Ignisious Gaisah op verspringen bij het WK in Moskou. Maar ook Daphne 
Schippers (brons op de meerkamp bij het WK) en Eelco Sintnicolaas (Europees Kampioen meerkamp 
bij het EK indoor) leverden schitterende prestaties op.  
 
De nieuwe financieringsregels voor de topsport leverden veel extra overleg met NOC*NSF op, maar 
zijn uiteindelijk volledig overgenomen. Onder leiding van interim technisch directeur Joop Alberda 
werden de nieuwe budgetten aan de verschillende disciplines toebedeeld, waarbij gezocht werd naar 
mogelijkheden om ook voor enkele niet langer gehonoreerde disciplines een afgeslankt programma in 
stand te houden.  
 
Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 
Het accountmanagement van de Atletiekunie neemt een prominente rol in binnen de 
bureauorganisatie. De directe relatie met verenigingen is ook in 2013 verder versterkt, en daarnaast 
wordt de schakelfunctie die de accountmanagers vervullen  tussen verenigingen en afdelingen van het 
bondsbureau steeds belangrijker, met verhoging van de dienstverlening als gevolg.  
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In samenwerking met 2Basics is een succesvolle start gemaakt met het atletiekprogramma voor 
basisscholen, genaamd Athletics Movements. De invoering van het wedstrijdprogramma voor jeugd, 
genaamd Athletics Champs, verloopt langzamer dan vooraf beoogd. Het aantal verenigingen dat met 
Ahtletics Champs gaat werken neemt echter voortdurend toe.  
 
In 2013 is een begin gemaakt met de herziening van het werkveld juryzaken, waarbij zowel de 
opleidingen van juryleden als de benoeming van officials worden herzien. De koppeling met de 
ontwikkeling van het jurykorps voor het EK 2016 moet in de komende jaren verder vorm gaan krijgen.  
 
Loopsport 
Onder leiding van ATOS Consulting is in 2013 op brede schaal en met verschillende doelgroepen 
gediscussieerd over de toekomst van de loopsport binnen de Atletiekunie, waarbij al enkele looplijnen 
voor de toekomst zichtbaar zijn geworden. De ontwikkeling van de visie op loopsport krijgt in 2014 
verder vorm. De Hardloopkalender (Dutch Runners Guide) is in 2013 verder ontwikkeld en de app is in 
eigendom van de Atletiekunie gekomen. Daarnaast is een samenwerkingsverband met Runners World 
Magazine gestart, waarmee de Hardloopkalender ook op grotere schaal verspreid wordt.  
 
De jaarlijkse Looptrainersdag, WandelTrainersDag en voor- en najaarscyclus van Start to Run waren 
opnieuw succesvol. Het grote succes van Start to Run uit 2012 (met meer dan 9.000 deelnemers) kon 
in 2013 niet herhaald worden, maar evengoed namen in 2013 opnieuw ruim 8.000 startende lopers 
deel. Het project Run to The Start maakte met 850 deelnemers een verwachte groei door (2012: 600 
deelnemers). Tevens zijn in 2013 concrete afspraken gemaakt voor drie nieuwe projecten in 2014. In 
het najaar van 2013 zijn opnieuw op 5 locaties loopsportoverleggen georganiseerd, specifiek voor 
Loopverenigingen, Dutch Runners Loopgroepen en grotere loopafdelingen van atletiekverenigingen. 
De belangstelling hiervoor heeft doen besluiten deze overleggen te continueren.  
 
Marketing en Communicatie 
Ondanks diverse inspaningen en uitgebreide marktverkenningen is het in 2013 niet gelukt een nieuwe 
hoofdsponsor voor de Atletiekunie aan te trekken. De inspanningen hebben wel geleid tot een nieuwe 
mediapartner Runner’s World en een in 2014 te starten samenwerking met de Nederlandse 
Spoorwegen inzake Start to Run. Zilveren Kruis werd per 2013 verbonden als supplier.  
 
De bestaande communicatiemix is in 2013 herzien. Hierbij zijn voor de verschillende doelgroepen de 
juiste communicatiemiddelen vastgesteld en ook effectief ingezet. Voor het gebruik van social media 
zijn de interne richtlijnen aangepast.   
 
Op de afdeling marketing & communicatie heeft een herverdeling van prioriteiten plaatsgevonden die 
er toe heeft geleid dat de afdeling meer verantwoording krijgt in de marketing en communicatie van de 
verschillende afdelingen, ook wat betreft de besteding van budgetten op dit gebied.  
 
Internationale aangelegenheden 
In 2013 is de Stichting EK Atletiek Amsterdam formeel opgericht en is een voltallig bestuur met zeven 
bestuursleden benoemd. Vanuit het bestuur van de Atletiekunie zijn twee bestuurleden opgenomen in 
het stichtingsbestuur. De toernooidirecteur is in 2013 in dienst van de stichting getreden, en de 
invulling van de beoogde personeelsformatie is in gang gezet. Met het oog op de EK in 2016 worden 
zowel vanuit de Stichting als vanuit de Atletiekunie nauwe banden met European Athletics 
onderhouden.       
 
In 2013 zijn met de Provincie Gelderland en de Gemeente Apeldoorn gezamenlijke gesprekken 
gevoerd over het in 2014 uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek teneinde een bid uit te brengen 
voor de organisatie van het EK indoor in 2019 in het Omnisportcentrum in Apeldoorn.  
 
Goed Sportbestuur 
Gelet op het streven van de Atletiekunie om de beginselen en aanbevelingen voor ‘Goed 
Sportbestuur’ volledig na te leven, zijn in de afgelopen jaren alle gewenste statuten opgesteld en via 
de website openbaar gemaakt. De tuchtrechtspraak voor zowel doping-gerelateerde kwesties als met 
betrekking tot seksuele intimidatie zijn ondergebracht bij het Instituut Sportrechtspraak. 
 
Arnhem, april 2014 
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I  BALANS PER 31 DECEMBER 2013 - KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE 

        

        

   
31-12-13 

   
31-12-12 

        

        VASTE ACTIVA 
       

        Materiële vaste activa 
       Computers en software 178.811 

   
149.652 

  Kantoorapparatuur en 
        Telecommunicatie 50.316 

   
61.280 

  

 
229.127 

   
210.932 

  

        Financiële vaste activa 
       Waarborgsommen 3.420 

   
3.420 

  

        SOM DER VASTE ACTIVA 
  

232.547 
   

214.352 

        VLOTTENDE ACTIVA 
       

        Debiteuren 140.145 
   

173.120 
  Overige vorderingen  4.435 

   
283.282 

  Overlopende activa 182.197 
   

322.360 
  

 
326.777 

   
778.762 

  

        Liquide middelen 2.042.300 
   

1.417.379 
  

        SOM DER VLOTTENDE ACTIVA 
  

2.369.077 
   

2.196.141 

   
  

   
  

TOTAAL ACTIVA 
  

2.601.624 
   

2.410.493 
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31-12-13 

   
31-12-12 

        

        EIGEN VERMOGEN 
       

        

        Overige reserves 
       Continuïteitsreserve 1.318.000 

   
1.353.000 

  Algemene reserve 366.221 
   

358.904 
  

 
1.684.221 

   
1.711.904 

  

        

        

   
1.684.221 

   
1.711.904 

        

        KORTLOPENDE SCHULDEN 
       

        

        Crediteuren 233.439 
   

326.297 
  Overige schulden 202.637 

   
146.234 

  Overlopende passiva 405.593 
   

146.990 
  Stichting Atletiekerfgoed 1.777 

   
1.742 

  Belastingen 73.957 
   

77.326 
  

        

        

   
917.402 

   
698.590 

   
  

   
  

TOTAAL PASSIVA 
  

2.601.624 
   

2.410.493 
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II WINST- EN VERLIES-REKENING 2013 - KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE 

       
 

  
2013 

   
2012 

 

       
 

       
 

Contributies en wedstrijdlicenties 3.381.161 
  

3.331.862 
  

 
Subsidies 2.262.534 

  
2.529.762 

  
 

Sponsorbijdragen 415.508 
  

271.122 
  

 
Interest 16.900 

  
26.572 

  
 

Overige inkomsten 1.261.707 
  

1.423.539 
  

 
Overige baten en lasten 29.205 

  
44.194 

  
 

       
 

       
 

Som der baten 
 

7.367.015 
   

7.627.051 
 

       
 

       
 

Salarissen 2.289.441 
  

2.094.500 
  

 
Sociale lasten 265.345 

  
304.203 

  
 

Pensioenlasten 189.775 
  

187.665 
  

 
Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 60.030 

  
47.323 

  
 

Overige bedrijfskosten 4.590.106 
  

5.013.958 
  

 

       
 

       
 

Som der lasten 
 

7.394.698 
   

7.647.649 
 

       
 

       
 

Resultaat 
 

-27.683 
   

-20.598  
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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 geval 
dat per ultimo boekjaar openstaande vorderingen oninbaar blijken. 
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers voor 2012 zijn, waar nodig, opnieuw gerubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2013 
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, behoudens incidentele lasten. 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 2013 
  

      Materiële vaste activa 
     

  
Hardware Kantoor- 

  

  
/software inventaris Totaal 

 Aanschafwaarde t/m 2012 
 

314.643 216.996 531.639 
 Afschrijvingen t/m 2012 

 
-164.991 -155.716 -320.707 

 Boekwaarde ultimo 2012 
 

149.652 61.280 210.932 
 Desinvesteringen 2013 

 
-64.636 0 -64.636 

 Investeringen 2013 
 

79.524 3.458 82.982 
 Cum. afschrijving desinvestering 2013 59.879 0 59.879 
 Afschrijving 2013 

 
-45.608 -14.422 -60.030 

 Boekwaarde ultimo 2013 
 

178.811 50.316 229.127 
 

      

   
31-12-13 

 
31-12-12 

      Financiële vaste activa 
     Waarborgsommen 
     PostNL 
  

3.420 
 

3.420 

   
3.420 

 
3.420 

      Vlottende activa 
     Debiteuren 
     Debiteuren derden 
  

70.282 
 

61.124 

Debiteuren verenigingen 
  

84.798 
 

125.268 

Totaal debiteuren 
  

155.080 
 

186.392 

af: voorziening voor dubieuze 
       debiteuren 
  

-14.935 
 

-13.272 

   
140.145 

 
173.120 

      Overige vorderingen 
     Subsidies 
  

0 
 

280.600 

PGGM 
  

3.162 
 

0 

Voorschotten 
  

1.273 
 

2.682 

   
4.435 

 
283.282 

      Overlopende activa 
     Vooruitbetaalde wedstrijdkosten  

 
9.095 

 
5.282 

Vooruitbetaalde kantoorkosten 
 

6.778 
 

0 

Vooruitbetaalde ledenpassen 
  

23.949 
 

47.898 

Vooruitbetaald loopsport 
  

8.996 
 

14.377 

Interest 
  

4.028 
 

26.482 

Provincie Limburg bijdrage NTC Sittard 
 

120.571 
 

123.071 

Vooruitbetaalde kosten EK 2016 Amsterdam 0 
 

93.981 

Nog te factureren 
  

8.780 
 

3.910 

Overig 
  

0 
 

7.359 

   
182.197 

 
322.360 

      Liquide middelen 
     ING bonusspaarrekening 
  

1.926.101 
 

1.296.000 

Banken rekeningen courant 
  

115.940 
 

113.861 

Kassen 
  

259 
 

7.518 

   
2.042.300 

 
1.417.379 
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31-12-13 

 
31-12-12 

Overige reserves 
     Continuïteitsreserve 
     Saldo vorig boekjaar 
  

1.353.000 
 

1.347.000 

Toevoeging t.g.v. resultaatbestemming 
 

-35.000 
 

6.000 

Saldo ultimo boekjaar 
  

1.318.000 
 

1.353.000 

      Algemene reserve 
     Saldo vorig boekjaar 
  

358.904 
 

385.502 

Toevoeging t.l.v. continuïteitsreserve 
 

35.000 
 

0 

Resultaat boekjaar 
  

-27.683 
 

-20.598 

Onttrekking t.b.v. continuïteitsreserve 
 

0 
 

-6.000 

Saldo ultimo boekjaar 
  

366.221 
 

358.904 

      Kortlopende schulden 
     Overige schulden 
     Vakantiegelden en vakantiedagen 

 
117.967 

 
130.457 

Accountantskosten 
  

13.310 
 

12.488 

VWS subsidie 
  

5.000 
 

0 

VanBreda nog te betalen collectieve verzekeringen 4.000 
 

0 

NOC*NSF Onderst. ICT 
  

21.780 
 

0 

PGGM 
  

0 
 

3.032 

Overige schulden 
  

40.580 
 

257 

   
202.637 

 
146.234 

      Overlopende passiva 
     Bijdragen cursisten  
  

114.943 
 

62.000 

Provinciale subsidies 2014 
  

82.556 
 

18.000 

Prov. Limburg NTC 2013  
  

22.000 
 

0 

Reallocatie LOTTO subsidie topatletiek 
 

140.000 
 

0 

Opbrengst licentiesysteem voor 2014 e.v. jaren 33.649 
 

38.835 

Overig 
  

12.445 
 

28.155 

   
405.593 

 
146.990 

      Stichting Atletiekerfgoed 
     Rekening-courant 

verhouding 
     met de Stichting Atletiekerfgoed 

 
1.777 

 
1.742 

   
1.777 

 
1.742 

Belastingen 
     Loonheffingen 
  

59.681 
 

87.036 

BTW 
  

14.276 
 

-9.710 

   
73.957 

 
77.326 

      

      Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Er zijn negen lease-overeenkomsten voor personenauto's afgesloten, met een jaarcontractwaarde 
waarde van € 89.846 incl. BTW. De gemiddelde looptijd is nog 1,55 jaar. 
Voor het bondsbureau is een huurovereenkomst afgesloten met een resterende looptijd van 2 jaar. 
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V TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2013 
    

       
 

  
2013 

   
2012 

 
Subsidies 

      
 

1.1 Basisbijdrage Sportparticipatie 
 

147.611 
   

200.252 
 

1.2 Sporttechnisch 
 

67.644 
   

49.010 
 

2.1 Top 10 
 

1.418.576 
   

1.246.057 
 

2.1 Top 10 reallocatie 
 

-140.000 
   

0 
 

3.1 Algemeen functioneren 
 

569.600 
   

569.600 
 

4.1 Afbouwregeling talentontwikkeling 
 

117.626 
   

0 
 

4.9 Marketingrechten 
 

63.154 
   

0 
 

4.9 Marketingrechten t.b.v. FBK Games 
 

-17.750 
   

0 
 

Ministerie van VWS 
 

36.073 
   

464.843 
 

  
2.262.534 

   
2.529.762  

Overige inkomsten 
      

 
Verkoop overige publicaties 

 
8.572 

   
23.765 

 
Deelnemersbijdragen  

 
422.385 

   
313.444 

 
Entreegelden 

 
35.792 

   
45.839 

 
Inschrijfgeld competitie  

 
115.930 

   
113.790 

 
Verkoop schoolatletiekmaterialen 

 
2.613 

   
3.311 

 
EA/IAAF inzake wedstrijden 

 
37.571 

   
40.722 

 
Trainerslicenties 

 
25.121 

   
23.941 

 
Eigen bijdragen jurykleding 

 
2.807 

   
7.649 

 
NOS TV-rechten 

 
32.500 

   
32.500 

 
Bedrijfssport (Running Business) 

 
25.509 

   
84.037 

 
Giften 

 
8.000 

   
13.466 

 
Subsidies provincies/gemeenten 

 
22.262 

   
359.889 

 
Verhuur atletenkamers 

 
56.695 

   
55.823 

 
Bijdragen Athletics Arena 

 
20.400 

   
13.761 

 
Advertenties St>rt en website 

 
4.161 

   
3.533 

 
Detachering 

 
84.590 

   
0 

 
VWS ecotaks 

 
107.514 

   
108.110 

 
Overige 

 
249.284 

   
179.959 

 

  
1.261.707 

   
1.423.539 

 
Overige baten 

      
 

Baten voorgaande jaren 
 

-11.633 
   

40.349 
 

Overige 
 

40.838 
   

3.845 
 

  
29.205 

   
44.194  

Overige bedrijfskosten 
      

 
Honoraria 

 
944.020 

   
1.114.302 

 
Reis- en verblijfkosten 

 
801.344 

   
876.053 

 
Kantoorkosten 

 
678.848 

   
692.922 

 
Huur accommodaties & wedstrijdapparatuur 

 
430.546 

   
448.863 

 
Inkoop materialen/kleding 

 
449.609 

   
361.262 

 
Bijdragen aan organisaties 

 
325.465 

   
335.254 

 
Overig 

 
960.274 

   
1.185.302 

 

  
4.590.106 

   
5.013.958 

 
Teruggaafregeling Ecotaks 

      
 

Ontvangen teruggaaf ecotaks van VWS 
 

107.514 
   

108.110 
 

Doorbetaalde ecotaks aan verenigingen 
 

-106.506 
   

-107.066 
 

  
1.008 

   
1.044  

       
 

Het gemiddeld aantal werknemers in 2013 bedroeg 36,65 fte's (2012 40,14 fte's). 
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VI  Specificatie ledencontributies en wedstrijdlicenties 

     
Basiscontributie 

aantallen algemene  aantallen algemene  

2013 middelen 2012 Middelen 

          

Jeugdleden tot en met 19 jaar 32.017   30.514   

Leden vanaf 20 jaar 93.276   92.267   

          

Basiscontributie 125.293  €    1.798.207  122.781  €    1.778.262  

          

Individuele leden 17.275  €       716.393  16.980  €       720.792  

Persoonlijke leden 101  €           2.030  111  €           2.191  

          

  142.669  €    2.516.630  139.872  €    2.501.245  

          

Buitengewone leden 90  €         28.721  76  €         26.265  

          

Wedstrijdlicenties 
        

        

          

Wedstrijdlicenties 50.353  €       691.697  49.195  €       675.398  

          

Administratiekosten 
        

        

          

Administratiekosten    €       147.279     €       136.999  

Startsubsidies nieuwe verenigingen    €           3.166-    €           8.045- 

          

     €    3.381.161     €    3.331.862  

     

     De stijging van de contributie-inkomsten t.o.v. 2012 betreft:     

Toename basiscontributie door meer leden en contributieverhoging met 2,00%  €         19.945  
Toename door meer licenties en verhoging wedstrijdlicenties met 
2,00%    €         16.299  

Toename door administratiekosten nieuwe leden 
 

   €         10.280  

Toename door Start to Run en individuele/buitengewone lidmaatschappen  €           2.104- 

Toename door startsubsidies 
  

   €           4.879  

Totaal        €         49.299  
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VII Kasstroomoverzicht 
     

  
2013 

  
2012 

      

      Resultaat -27.683 
  

-20.598 
 

      

      Middelen kwamen vrij uit: 
     Afschrijvingen 60.030 

  
47.323 

 Desinvesteringen 4.758 
  

0 
 Afname vlottende activa (excl. liquide middelen) 451.985 

  
171.070 

 Toename kortlopende schulden 218.812 
  

0 
 

      

  
707.903 

  
197.795 

      

      

      Middelen zijn besteed aan: 
     Investeringen 82.982 

  
121.561 

 Toename vlottende activa (excl. liquide middelen) 0 
  

0 
 Toename waarborgsommen 0 

  
0 

 Afname kortlopende schulden 0 
  

149.841 
 

      

  
82.982 

  
295.129 

      

  
  

  
  

Per saldo 
 

624.921 
  

-97.335 

      

      

      Liquide middelen per 1 januari 1.417.379 
  

1.514.714 
 Liquide middelen per 31 december 2.042.300 

  
1.417.379 

 

      Per saldo  
 

624.921 
  

-97.335 

 
 

 
 
VIII  Overige gegevens  

 

Resultaat vóór verdeling 2013    €              27.683- 

   

   Onttrekking Continuïteitsreserve  €              35.000- 
 

   

 
    

   

  
 €              35.000  

   

   Resultaat na verdeling t.g.v. Algemene Reserve    €                7.317  
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Controleverklaring  
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1. Inleiding 
 
 
Het Activiteitenverslag 2013 is een samenvatting op hoofdlijnen van de activiteiten die in 2013 zijn 
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 2013 
voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd.  
 
Andere belangrijke functies van het Activiteitenverslag 2013 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 2013. 
 
De in 2013 uitgevoerde activiteiten zijn gebaseerd op het door de unieraad vastgestelde jaarplan 
2013, en het meerjarenbeleid 2013 t/m 2016 getiteld “Athletics like never before!”. In het Jaarplan 
2013 zijn ook de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) opgenomen, die in de beleidsperiode tot en 
met 2016 als richtlijn dienen voor de te behalen resultaten. Sommige KPI’s kunnen per kwartaal 
worden opgemaakt, andere KPI’s worden slechts een keer per jaar gemeten. De totale voortgang op 
de KPI’s wordt in een afzonderlijk document weergegeven in reguliere kwartaalrapportages, en maakt 
om die reden geen onderdeel uit van dit jaarverslag.  
 
Leeswijzer 
Het Activiteitenverslag 2013 is ingedeeld conform het Jaarplan 2013. 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 nadere toelichting gegeven op de balans, op de 
verlies- en winstrekening en op de staat van baten en lasten. Per werkveld wordt een verklaring 
gegeven voor de belangrijkste afwijkingen in de realisatie ten opzichte van de begroting. Tevens zijn 
enkele kengetallen opgenomen die inzicht geven in de ontwikkeling van de organisatie en 
bedrijfsvoering. Ten slotte zijn opgenomen de staat van baten en lasten over 2013, de begroting 2013 
en, ter vergelijking, de staat van baten en lasten over 2012, gevolgd door een overzicht van de Winst- 
en Verliesrekeningen over de jaren 2009 t/m 2013.  
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2. Topatletiek  
 

2.1. Inleiding  
In het jaarplan 2013 worden voor topatletiek de volgende prioriteiten geformuleerd: 

 Investeren in talenten en atleten, die in de afgelopen twee jaar op hoog niveau hebben 
gepresteerd en in 2013 wederom geacht worden op dit niveau te presteren; 

 Aanwezige kennis en kunde van atleten en trainers clusteren en centreren in het Centrum voor 
Topsport en Onderwijs (CTO) Papendal voor de disciplines sprint, horden, kogel/discus, 
meerkamp, middenafstand en paralympisch; 

 Het werven van nieuwe talenten voor het Dutch Parathletics Team; 

 Het behalen van finaleplaatsen en podiumplaatsen tijdens de internationale titeltoernooien. 
 
In onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de activiteiten die met het oog op deze prioriteiten in 
2013 zijn uitgevoerd. 
 
 

2.2. Olympische Spelen, wereld- en Europese kampioenschappen 

 
Activiteiten 
1. Uitzending van een aansprekende groep topatleten naar de verschillende internationale 

seniorentoernooien, met als belangrijkste doel het behalen van zes finaleplaatsen waarvan één 
podiumplaats bij het WK in Moskou. Voor het IPC WK in Lyon is als doel gesteld acht 
finaleplaatsen waarvan vier podiumplaatsen. 

2. Uitzending van een groep talentvolle junioren naar het EJK in Rieti. Doel is het behalen van acht 
finaleplaatsen waarvan twee podiumplaatsen; voor het EK<23 in Tampere is het doel het behalen 
van vijftien finaleplaatsen, waarvan vier podiumplaatsen; 

3. Uitzending van een selecte groep naar het EK indoor (Gothenburg), met als doel zes 
finaleplaatsen en twee podiumplaatsen.  

4. Uitzending van een selecte groep naar het EK cross (Belgrado) met als doel drie top-8 plaatsen. 
 
Toelichting 
1. Het WK in Moskou werd voor wat betreft het aantal behaalde punten het beste WK ooit. Ignisous 

Gaisah (zilver verspringen) en Dafne Schippers (brons meerkamp) voegden daar twee medailles 
aan toe. Eelco Sintnicolaas werd 5

e
 op de meerkamp, Churandy Martina behaalde een 

finaleplaats op de 200m (7
e
)  en met het 4x100m team (5

e
). Susan Kuijken liep naar een 8

e
 plaats 

op de 5000m.  
 

Het IPC WK in Lyon werd een groot succes. Maar liefst 10 podiumplaatsen werden er behaald. 
Een drietal atleten won meer dan één medaille: Kenny van Weeghel (goud, zilver en brons), 
Marlou van Rhijn (twee keer goud) en Amy Siemons (zilver en brons). Verder waren er 
podiumplaatsen voor Iris Pruijsen (goud), Ronald Hertog (zilver) en Stefan Rusch (brons). Alle 
uitgezonden atleten behaalden finaleplaatsen. 

 
2. Het EK20-22 in Tampere (FIN) was het meest succesvolle neo-seniorentoernooi ooit. Er werden 

zes podiumplaatsen behaald en 14 top-8 posities. Met Dafne Schippers (goud op de 100m en ook 
nog brons met verspringen) en Douwe Amels (goud op hoogspringen) waren er twee kampioenen. 
Daarnaast behaalden Koen Smet (110mh) en Bianca Baak (400mh) zilver en Hensley Paulina 
sprintte op de 100m naar het brons. 

 
Ook bij het EJK in Rieti (ITA) werd uitstekend gepresteerd en was er een atlete die op het hoogste 
podium stond. Jip Vastenburg won de 5000m bij de meisjes. Femke Pluim verraste met een 2

e
 

plaats bij polsstokhoogspringen en Tessa van Schagen won het brons op de 200m en ze maakte 
ook deel uit van het 4x100m team dat eveneeens brons won. In totaal waren er 10 finaleplaatsen. 

 
Het European Youth Olympic Festival (EYOF) vond in 2013 plaats in eigen land (Utrecht). Het 
werd voor Nederland een van de meest succesvolle edities ooit met maar liefst zes 
podiumplaatsen. Uitblinker was Tasa Jiya, die goud (200m) en zilver (100m) won.  Veerle Bakker 
werd 2

e
 op de steeple en brons was er voor Benthe Konig (kogel), Danaid Prinsen (800m) en het 

4x100m team van de jongens. Maar liefst 18 van de 21 deelnemers haalden een top-6 positie.  
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3. Het internationale wedstrijdseizoen begon met het EK-indoor in Gothenburg, waar Eelco 
Sintnicolaas met een beste wereldprestatie Europees Kampioen op de meerkamp werd. Naast 
deze historische prestatie, werden nog 4 finale/top 8 plaatsen behaald, waarbij Dafne Schippers 
(4

e
 op de 60m) en Remona Fransen (4

e
 op de meerkamp) dicht bij het podium in de buurt 

kwamen. Daarnaast kwamen nog 3 jonge atleten onder 23 jaar tot een halve finaleplaats. 
 
4. Ook tijdens het laatste internationale titeltoernooi in 2013, het EK-cross in Belgrado, werd een titel 

behaald. Sifan Hassan liep onbedreigd naar de overwinning in de categorie 20-22. Samen met 
haar teamgenoten werd ze ook 3

e
 in het teamklassement, waardoor Nederland voor het eerst in 

de geschiedenis een teammedaille behaalde. De junioren jongens eindigden als 7
e
 in het 

landenklassement.  
 
Naast de prestaties bij de kampioenschappen werden er prachtige prestaties geleverd in de 
landenteamwedstrijden. Zowel bij de Europacup Landenteams als bij de Europacup Meerkamp werd 
promotie naar de Superleague afgedwongen. Nederland komt daarmee in 2014 uit in de hoogste 
divisie. 
 
 

2.3. Toptrainingsplan 

 
Activiteiten 
1. Voor de vakgroepen meerkamp, sprint, werpen en paralympisch wordt een fulltime 

trainingsprogramma aangeboden op het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Papendal. 
Aan de selectieatleten van de vakgroepen meerkamp, sprint en paralympisch, en in geringere 
mate voor werpen, hordelopen en midden- en lange-afstand worden de faciliteiten van het 
Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Papendal aangeboden;  

2. De regierol van de bondscoaches op de programma’s van de atleten wordt versterkt; Voor de 
programma’s meerkamp, sprint, werpen en paralympisch via het fulltime programma op het CTO 
Papendal en voor middenlange afstand, hordelopen en springen vanuit een vakgroepcoördinator; 

3. Het kennisniveau van trainers en atleten wordt verhoogd, door het organiseren van clinics door 
topcoaches en topatleten en door het organiseren van een internationaal coachcongres. 

 
Toelichting 
1. Voor de vakgroepen meerkamp, sprint, werpen en paralympisch, maar ook nog voor horden en 

midden- en lange-afstand was tot aan 1 januari 2014 een fulltime trainingsprogramma op het CTO 
Papendal beschikbaar, ondanks het feit dat de kosten van de twee laatstgenoemde vakgroepen 
grotendeels zonder subsidie gedekt moesten worden.  
Er werd afscheid genomen van één van de fulltime bondscoaches mila, en van een medewerker 
(0,8 fte) van de afdeling topatletiek. In december is er voor 0,3 fte een bondscoach voor de 
vakgroep springen aangesteld, zodat er in 2014 weer coördinatie en aansturing in de activiteiten 
is. Het dienstverband van technisch directeur Peter Verlooy, wegens ziekte afwezig sinds oktober 
2012, is mede op zijn verzoek beëindigd. In de tweede helft van het jaar was er gedeeltelijke 
vervanging door Joop Alberda.  

 
De (beste) atleten in de centrale programma’s zijn op diverse buitenlandse stages geweest die 
vanuit de Atletiekunie werden georganiseerd en gefaciliteerd om zich voor te bereiden op de 
internationale titeltoernooien. 

 
2. Daar waar gewenst zijn de programma’s van de atleten op verschillende locaties in het land én 

het ondersteunende programma van de Atletiekunie op Papendal beter op elkaar afgestemd. 
 

3. In november 2013 werd in samenwerking met de afdeling Opleidingen een internationaal 
coachcongres georganiseerd met drie internationaal vermaarde topcoaches op het gebied van 
sprint/horden, hoogspringen en lange afstand. De sprint/hordencoach is eerder ingevlogen om 
nog beter gebruik te kunnen maken van zijn kennis en advies. Diverse bonds/regiocoaches 
hebben internationale congressen bezocht die door Euopean Athletics of door de IAAF zijn 
georganiseerd. 
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Antidoping 
In totaal zijn er in 2013 door de Dopingautoriteit bij atleten 155 controles uitgevoerd, waarvan 85 out-
of-competition en 70 in-competition. Daarnaast zijn vanuit de IAAF bij Nederlandse atleten in totaal 
69 controles uitgevoerd, waarvan 12 out-of-competition en 57 in-competition. Het totaal aan 
dopingcontroles komt daarmee op 224 (2012 was: 142). Alle ontvangen uitslagen van de in 2013 
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. 
 
 

2.4. Talentherkenning en talentontwikkeling 
 
Activiteiten  
1. Aan toptalenten uit de disciplines sprint, meerkamp en paralympisch worden fulltime 

trainingsprogramma’s op het CTO Papendal geboden; 
2. Het aantal regionale talentencentra voor de baan- en wegatletiek wordt uitgebreid; in 2013 wordt 

een nieuw regionaal trainingscentrum voor de baanatletiek gestart; 
3. De regierol van de bondscoaches op de programma’s van de toptalenten wordt versterkt; 
4. De kennisuitwisseling tussen trainers en atleten wordt gestimuleerd via de organisatie van 

regiotrainingen en clinics; 
5. De talentscouting wordt gestimuleerd via gestandaardiseerde clubtesten; daarnaast worden 

scoutingstrajecten buiten de atletiek ingezet, onder meer bij enkele andere relevante takken van 
sport;  

6. Met persoonlijke trainers die (top)talenten begeleiden wordt door de bondscoaches minimaal drie 
keer per jaar contact onderhouden; 

7. De organisatie van regionale trainingen voor verschillende disciplines wordt gecontinueerd. 
 
Toelichting  
1. Toptalent is op uitnodiging de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan de fulltime 

trainingsprogramma’s op het CTO Papendal. Vooral toptalenten op de meerkamp en 
paralympische talenten maakten en maken daar gebruik van.  

 
2. In 2013 zijn vier regionale talentcentra (RTC’s) van start gegaan. In Rotterdam, Breda, Vught en 

Zoetermee kwamen lokale/regionale activiteiten van de grond, die de regiotrainingen van de 
Atletiekunie konden aanvullen en/of geheel vervangen. Het RTC in Rotterdam was daarin aan het 
eind van 2013 het meest ver gevorderd. De andere centra hebben een eerste start gemaakt, en 
gaan hun activiteiten nog verder uitbouwen. Het RTC in Sittard werd gecontinueerd. 

 
3. De bondscoaches hebben volledig regie op de programma’s van de atleten die op het CTO 

Papendal meetrainen. Daarnaast houden zij contact met persoonlijke coaches van de talenten die 
(nog) niet (fulltime) meetrainen op het CTO.  

 
4. Om kennis te kunnen opdoen en/of uit te wisselen waren persoonlijke coaches altijd welkom bij 

nationale en regionale trainingen die door de bondscoaches en regiocoaches worden gegeven. 
Daarnaast is er door bondscoaches en/of regiocoaches meegewerkt aan bijscholingsdagen, zoals 
het Atletiekcongres. 

 
5. De talentscouting via de clubtesten is niet van de grond gekomen. Nog steeds worden de testen 

zo goed als niet door de verenigingen gebruikt. Vanwege de veranderde financiering en als gevolg 
daarvan veranderingen in de organisatie van Topatletiek, in een jaar met veel toernooien en 
internationale wedstrijden, was er geen tijd en ruimte om met talentscouting buiten de atletiek zelf 
bezig te zijn. Wel is er in aan het eind van het jaar een bezoek aan Curacao gebracht voor een 
eerste verkenning t.b.v. het opzetten van trainingen voor het herkennen en 
bevestigen/ontwikkelen van sprinttalent. 

 
6. Bondscoaches hebben contacten onderhouden met de persoonlijke coaches van de toptalenten. 
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7. De Atletiekunie heeft voor de meeste vakgroepen weer regionale trainingen verzorgd. Door het 
uitblijven van topsportsubsidies vanuit NOC*NSF voor de verschillende vakgroepen liep de 
toekenning vertraging op. Dat heeft gezorgd voor een tijdelijk uitblijven of sterk verminderen van 
regiotrainingen, vooral voor de vakgroep Springen. Naast de regionale trainingen die vanuit de 
Atletiekunie werden georganiseerd, zijn er in 2013 ook regiotrainingen die geheel of gedeeltelijk 
werden overgenomen door de RTC’s. In een aantal gevallen is het nog zoeken naar een juiste 
afstemming tussen de Atletiekunie en de RTC’s. Daartoe werden twee gezamenlijke 
bijeenkomsten georganiseerd en blijven RTC’s en Atletiekunie ook in 2014 in gesprek over de 
vorm en uitvoering van de trainingen. 
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3. Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 
 
 

3.1. Inleiding 
In 2013 heeft een opmerkelijke ledengroei onder pupillen plaatsgevonden, met een stijging van 8% 
ten opzichte van 2012. Deze stijging staat los van de invoering van de nieuwe wedstrijdvorm voor 
jeugd, genaamd Athletics Champs. De invoering van dit programma verloopt langzamer dan gepland. 
Daarentegen kende het atletiekpromotieprogramma voor de basisschool, Athletics Movements, een 
voortvarende start. Eind 2013 was het programma al 20 maal uitgevoerd, waarbij per programma 
gemiddeld ruim 70 leerlingen deelnamen. 
 
De in 2012 doorgevoerde vermindering van de studiebelasting voor opleidingen op niveau 2 en niveau 
3 heeft in 2013 tot een enorme vraag naar opleidingen geleid. In het voorjaar van 2014 gaat dit tot een 
ongekend hoog aantal nieuwe trainers leiden.  
 
Het accountmanagement heeft zich inmiddels tot een vaste en gewaardeerde schakel binnen de 
Atletiekunie ontwikkeld. Niet alleen het brengen en halen van informatie bij verenigingen, maar zeker 
ook het verbinden van verenigingen en de verschillende geledingen van het bondsbureau is snel en 
effectief en verhoogt het serviceniveau.  
 
De koppeling van de ledenadministraties van verenigingen aan de centrale ledenadministratie is in 
2013 op gang gekomen. Eind 2013 werkten 32 verenigingen (met circa 15% van de verenigingsleden) 
met een gekoppeld ledenadministratieprogramma.  
 
Hieronder wordt op de verschillende werkvelden een nadere toelichting gegeven.  
 
 

3.2. Wedstrijdatletiek en NK’s 
 
Activiteiten 
1. Het totale NK-programma wordt van 26 naar 18 kampioenschappen teruggebracht; 
2. De volledige versie van Athletics Manager wordt uitgebracht en er worden instructiebijeenkomsten 

voor gebruikers georganiseerd; 
3. Accommodatieadviseurs van de Atletiekunie gaan 20 periodieke inspecties van 

atletiekaccommodaties uitvoeren; 
4. Het werkveld juryzaken wordt herzien en meer in lijn gebracht met de internationale opzet, om 

beter aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van deze tijd; 
5. De nationale competities worden georganiseerd, waarbij een verdere automatisering wordt 

doorgevoerd; 
6. De organisaties van het Lotto-baancircuit en het Nationale cross-circuit worden ondersteund; 
7. De samenwerking met de stichting FBK-Games wordt gecontinueerd. 
 
Toelichting 
1. In 2013 zijn er 19 kampioenschappen georganiseerd. Bij de WK/EK 24 uur in Steenbergen is 

vanwege deze status voor de laatste keer een NK georganiseerd. Dit NK komt per 2014 te 
vervallen. 

 
2. De functionaliteiten van Athletics Manager zijn verder ontwikkeld resulterend in de release van 

een volledige versie. Helaas zijn in de praktijk, met name bij de competitie, de nodige 
tekortkomingen geconstateerd. Bij de wedstrijden van het LOTTO Baancircuit is daarom 
overgestapt op Meet Manager. Er zijn 11 instructiebijeenkomsten in het land georganiseerd. Deze 
bijeenkomsten zijn door vertegenwoordigers van ruim 100 verenigingen gevolgd. 

 
3. In 2013 zijn 24 periodieke inspecties en 16 herinspecties van atletiekaccommodaties uitgevoerd. 
 
4. Met het oog op de EK 2016 is bij de belangrijkste evenementen een begin gemaakt met de 

indeling van officials volgens het IAAF-model. Dit houdt in dat er een competition management 
wordt aangesteld bestaande uit een competition director, meeting manager en een technical 
manager. In het jury doorstroommodel heeft de vaste ‘levenslange’ aantekening in niveaus plaats 
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gemaakt voor een tijdelijke bevoegdheid om actief te zijn op specifieke wedstrijden. Dit heeft als 
belangrijke consequentie dat de doorstroming onder juryleden wordt vergroot, en meer mensen 
tijdelijk op hoger niveau actief kunnen zijn. Bij de juryopleidingen is eind 2013 met succes ervaring 
opgedaan de cursus jurylid algemeen meer vrij te geven aan verenigingen. 

 
5. De landelijke atletiekcompetities telden in 2013 totaal 95 wedstrijden, waaraan 1294 teams 

hebben deelgenomen. Het automatiseren van de uitslagen is wegens de technische beperkingen 
van AthleticsManager niet gerealiseerd.  

 
6. Met vier wedstrijden inclusief een NK cross country is het Nationale crosscircuit in volle omvang 

georganiseerd. Mede vanuit financieel oogpunt is geen vijfde wedstrijd aan het crosscircuit 
toegevoegd. In het Lotto baancircuit is de 5

e
 wedstrijd, de Eef Kamerbeek Games in Eindhoven, 

om organisatorische en financiële redenen afgevallen. Voor 2014 worden weer vijf wedstrijden in 
het circuit voorzien. 

 
7. In promotionele activiteiten zijn de banden met de stichting FBK-Games verder aangehaald. In de 

discussie rondom het behoud van het FBK-Stadion is de suggestie geopperd de afsluiting van het 
Lotto baancircuit onder te brengen in Hengelo. Deze optie wordt thans verkend. 

 
 

3.3. Internationale evenementen 
 

Activiteiten 
1. In samenwerking met onder andere de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse 

atletiekverenigingen worden projecten ontwikkeld die moeten bijdragen aan een optimale spin off 
van de EK 2016; 

2. De organisaties van de IWAS World Games in Stadskanaal en van het Europees Jeugd 
Olympisch Festival (EYOF) in Utrecht worden ondersteund en van advies voorzien;  

3. Er wordt een snelwandelinterland en een Junioren-C interland in Nederland georganiseerd;  
4. Er wordt overwogen om een bid uit te brengen op de organisatie van het EK–indoor  in 2019; 
5. Er wordt een bijeenkomst in Nederland georganiseerd voor de door de IAAF-erkende 

internationale reglementencommissie.  
  
Toelichting 
1. De NK Atletiek in het Olympisch Stadion is als pre-event op de EK Atletiek 2016 benut om 

ervaring op te doen met innovatieve vormen in de event presentation. Het scholenprogramma 
Athletics Movements is zeer goed ontvangen en wint snel aan landelijke bekendheid en 
populariteit. Een koppeling aan de NK en EK Atletiek lijkt een logische vervolgstap. 

 
2. De organisatie van de IWAS World Games was bij de Disability Games Foundation in 

professionele handen. De Atletiekunie heeft het evenement facilitair ondersteund. Het 
atletiekprogramma van de EYOF in Utrecht viel onder de rechtrstreekse verantwoordelijkheid van 
de Atletiekunie. Hiervoor is een projectleider aangesteld die samen met vertegenwoordigers van 
de Utrechtse verenigingen een LOC heeft gevormd. 

 
3. Zowel de snelwandelinterland in Breda als de interland voor de junioren C in Almelo is met succes 

georganiseerd. 
 
4. In samenspraak met de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn is besloten een 

haalbaarheidonderzoek te laten uitvoeren voor de organisatie van het EK-indoor 2019. Op basis 
van dit onderzoek zal een defnitief besluit genomen worden om al dan niet een bid uit te brengen. 
Dit besluit wordt medio 2014 voorzien. 

 
5. De bijeenkomst van de Internationale reglementencommissie onder leiding van de Commissie 

Wedstrijdreglement is met succes in Maastricht georganiseerd. 
  



Jaarverslag 2013   - 29 - 

3.4. Verenigingszaken  
 
Activiteiten 
1. Op basis van uiteenlopende hulpvragen worden twaalf adviestrajecten voor verenigingen 

ondersteund. Daarnaast worden ten minste zes adviestrajecten "Besturen met een visie" 
georganiseerd, met een deelname van in totaal 12 verenigingen; 

2. Er wordt contact onderhouden met ten minste 100 verenigingen, waarbij ook de belangen van 
verenigingen bij gemeenten en provincies worden behartigd; 

3. Het jaarlijkse Atletiekcongres wordt georganiseerd, waarbij verbeterpunten uit voorgaande 
evaluaties worden meegenomen; 

4. Per regio of cluster van regio’s worden voorzittersoverleggen georganiseerd, alsmede thema-
bijeenkomsten op het gebied van vrijwilligersbeleid en versterking van sociale aspecten binnen 
verenigingen. Ook wordt een bijeenkomst georganiseerd met verenigingsmanagers; 

5. De ontwikkeling van het digitale verenigingsdossier is afgerond, en wordt begin 2013 in gebruik 
genomen. Eind 2013 is het verenigingsdossier voor 30% gevuld; 

6. De subsidieregelingen ‘Sport en Bewegen in de buurt’ en ‘Veilig Sport Klimaat’ worden onder de 
aandacht van verenigingen gebracht, evenals de mogelijkheden vanuit provinciale subsidies; 

7. Getracht wordt om tenminste 15 nog ongebonden loopgroepen aan te laten sluiten bij de 
Atletiekunie, en tenminste drie Dutch Runners loopgroepen over te laten gaan naar een 
lidmaatschap met een officiële verenigingsvorm;  

8. Er wordt in de eerste helft van 2013 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot flexibilisering 
van het bondslidmaatschap, met de intentie om in de tweede helft van 2013 een begin met 
invoering te maken; 

9. Het kenniscentrum wordt maandelijks aangevuld met minimaal een good practice afkomstig vanuit 
verenigingen; daarnaast worden protocollen, nieuwe brochures en factsheets opgenomen en 
wordt de website als informatie-portal voor verenigingen versterkt; 

10. Lokale samenwerkingsverbanden tussen verenigingen worden gestimuleerd, waarbij een 
voortrekkersrol wordt vervuld bij de totstandkoming van regionale trainings- of talentencentra;  

11. De eerste fase van het plan van aanpak voor de stimulering van de gehandicaptenatletiek (2013 – 
2016) wordt in 2013 uitgevoerd;  

12. De universele online koppeling tussen de centrale ledenadministratie van het bondsbureau en 
diverse verenigingsapplicaties wordt begin 2013 geïmplementeerd; eind 2013 maken ten minste 
50 verenigingen van deze koppeling gebruik. 

 
Toelichting 
1. Het team van accountmanagers heeft verenigingen ondersteund bij tientallen vraagstukken. 

Daarnaast is er ten behoeve van twaalf verenigingen extern advies ingehuurd. Er hebben acht 
verenigingen deelgenomen aan de meerdaagse opleiding “Besturen met een visie”. 

2. Er zijn meer dan 150 contactmomenten geweest in 2013; 
3. Het Atletiekcongres is georganiseerd met een aantrekkelijk programma en een hogere deelname 

dan ooit tevoren, namelijk 450 deelnemers (2012 was 345). De opzet met een afzonderlijk 
programma voor bestuurders werd goed geëvalueerd. 

4. Gedurende het jaar zijn alle geplande overleggen en bijeenkomsten georganiseerd zoals 
voorgenomen. In het najaar van 2013 is opnieuw gestart met een cyclus van overleggen specifiek 
voor loopgroepen en Dutch Runners groepen.  

5. Het verenigingsdossier “ClubWijzer” is in 2013 in definitieve vorm gereedgekomen en ingevuld 
door dertig verenigingen. Dit aantal is enigszins achtergebleven bij de verwachtingen. Om die 
reden is in het najaar, specifiek ten behoeve van het doorontwikkelen en vullen van ClubWijzer, 
een stagiair aangetrokken; 

6. Via website en nieuwsbrieven zijn diverse subsidiemogelijkheden onder de aandacht gebracht bij 
de aangesloten verenigingen en loopgroepen; 

7. In 2013 hebben zich 13 ongebonden loopgroepen aangesloten bij de Atletiekunie. In 2013 zijn er 
geen Dutch Runners loopgroepen overgestapt naar een volwaardig verenigingslidmaatschap.  

8. In de eerste helft van 2013 heeft een onderzoek plaatsgehad naar de mogelijkheden om te 
komen tot een meer flexibel lidmaatschap. Hieruit is naar voren gekomen dat er vooralsnog géén 
(budgetneutrale) alternatieven voorhanden zijn en dat voorlopig de huidige structuur blijft 
gehandhaafd. In de doorontwikkeling van de “loopsportvisie” gedurende het jaar 2014 zal de 
mogelijke flexibilisering nogmaals nader worden bekeken; 

9. Maandelijks zijn good-practices naar voren gebracht via de bestuurdersnieuwsbrieven en 
vervolgens op de website geplaatst; 
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10. Er zijn regionale trainingscentra opgestart in Rotterdam, Breda en Vught; 
11. In augustus 2013 is op basis van projectsubsidies een talentcoach / talentscout voor de 

paralympisch atleten in dienst genomen. Daarmee is een begin gemaakt met de uitvoering van 
het stimuleringsplan gehandicaptenatletiek 2013-2016; 

12. Eind 2013 werkten 32 verenigingen (met circa 15% van de verenigingsleden) met een 
ledenadministratieprogramma dat direct gekoppeld is aan de ledenadministratie van de 
Atletiekunie. Daarnaast beschikken nog eens circa 60 verenigingen over een dergelijk 
programma en bevinden deze zich nog in het proces om tot een koppeling te komen.  

 
 

3.5. Jeugdatletiek  
 
Activiteiten 
1. In 21 regio’s zullen kennismakingswedstrijden Athletics Champs worden georganiseerd. In de 

overige drie regio’s wordt de 4-daagse competitie Athletics Champs georganiseerd. De opzet van 
de 4-daagse competitie Athletics Champs wordt doorontwikkeld tot de beoogde eindvorm van een 
6-daagse competitie voor pupillen;  

2. De in 2012 opgestelde Jeugdvisie van de Atletiekunie wordt in 2013 geëffectueerd en 
doorgevoerd in alle jeugdprojecten; 

3. In samenwerking met een sportmarketingbureau wordt de promotie van schoolatletiek in het 
basisonderwijs grootschalig opgepakt;  

4. De website voor jeugd wordt verbeterd, en de communicatie voor en over jeugdatletiek, 
jeugdprojecten en –diensten wordt gestroomlijnd. 

 
Toelichting 
 
1. Terughoudendheid tegenover het nieuwe concept heeft ertoe geleid dat in slechts acht van de 21 

regio’s kenismakingswedstrijden zijn georganiseerd. In vier regio’s is een complete competitie van 
vier wedstrijden gehouden. Om verenigingen voldoende ruimte te geven om stapsgewijs kennis te 
maken met Athletics Champs is besloten om de volledige implementatie van Athletics Champs 
met een jaar op te schuiven naar 2016. Om die reden is ook de 4-daagse competitie nog niet naar 
zes dagen uitgebreid. 

 
2. De jeugdvisie is in 2013 definitief gemaakt. Deze jeugdvisie geeft een goede basis voor de 

jeugdatletiek, het schetst de kaders hoe we als Atletiekunie de jeugdatletiek willen uitdragen. Een 
praktische uitwerking van deze visie is beschreven in het document Leerlijnen. Hierin is per 
discipline en categorie uitgewerkt wat je op welke leeftijd aanleert, waarbij het kind en zijn/haar 
mogelijkheden centraal staan. In 2013 is de jeugdvisie in alle jeugdprojecten van de Atletiekunie 
doorgevoerd. 

 
3. In het najaar van 2013 is in samenwerking met sportmarketingbureau 2Basics het 

schoolatletiekprogramma Athletics Movements uitgezet in het land. Verenigingen en scholen 
werken in Athletics Movements samen door met atletiek een bijdrage te leveren aan de 
motorische ontwikkeling van de jeugd in het basisonderwijs. Movements is enthousiast ontvangen 
door de jeugd, scholen, verenigingen en ook provincies die hierin hun bijdrage leveren. In 2013 
zijn er 20 programma’s georganiseerd. Per programma wordt een school met twee groepen van 
30 leerlingen bediend. In 2013 hebben in totaal 1437 kinderen deelgenomen aan Athletics 
Movements. 

 
4. In 2013 is een start gemaakt met het verbeteren van de communicatie omtrent jeugdatletiek en de 

verschillende betrokken doelgroepen. Er is met name voorwerk gedaan voor de kaders van een 
website en er is een marketing en communicatieplan ontwikkeld.  
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3.6. Kaderontwikkeling  
 
Activiteiten 
1. Het opleidingsaanbod voor 2013 omvat:  

 10 Assistent Baanatletiektrainer 2 opleidingen (ABAT2) 

 30 Assistent Looptrainer 2 opleidingen (ALT2) 

 4 Basis Baanatletiektrainer 3 opleidingen (BBAT3) 

 20 Basis Looptrainer 3 opleidingen (BLT3) 

 1 Prestatie Looptrainer 4 (PLT4) 

 1 Prestatie Baanatletiektrainer 4 (PBAT4) 
Het aantal trainers dat een bijscholing volgt stijgt in 2013 vermoedelijk tot 900 (circa 850 in 2012). 

2. Aan de hand van de resultaten van de in 2011 uitgevoerde enquête worden inhoudelijke 
aanpassingen in de trainersopleidingen doorgevoerd, om daarmee beter aan te sluiten op de 
behoefte van verenigingen en loopgroepen; 

3. De communicatie over de trainersopleidingen en overige opleidingsactiviteiten wordt verbeterd en 
geïntensiveerd; 

4. Er worden opleiders geworven en bijgeschoold om in de nieuwe kwalificatiestructuur actief te 
kunnen worden en blijven; 

5. Binnen de kwalificatiestructuur worden de mogelijkheden benut om gecertificeerde opleiders 
zelfstandig opleidingen te laten verzorgen; 

6. Het uitzetten van zoveel mogelijk niveau 2 opleidingen die laagdrempelig door de 
atletiekvereniging zelf kunnen worden verzorgd;  

7. Er worden samenwerkingsverbanden aangegaan met al dan niet commerciële opleidings-
instituten, om daarmee het totale aanbod en de diversiteit van het aanbod te vergroten. 

 
Toelichting  
1. In 2013 zijn de volgende opleidingen gegeven:  

 25 Assistent Baanatletiektrainer 2 opleidingen (ABAT2) 

 45 Assistent Looptrainer 2 opleidingen (ALT2) 

 8 Basis Baanatletiektrainer 3 opleidingen (BBAT3) waarvan er 6 nog lopen 

 17 Basis Looptrainer 3 opleidingen (BLT3) waarvan er 12 nog lopen 

 0 Prestatie Looptrainer 4 (PLT4) 

 0 Prestatie Baanatletiektrainer 4 (PBAT4) 
Het aantal trainers dat in 2013 een door de Atletiekunie georganiseerde bijscholing heeft gevolgd  
was 458.  
De geschatte aantallen bij de bijscholing zijn helaas niet behaald. Bijscholingen en niveau 2 en 
niveau 3 opleidingen organiseren wij op aanvraag van de vereniging. De daling in bijscholingen is 
te koppelen aan de stijging van aantallen op niveau 2 en niveau 3. De vereniging kiest in 2013 
duidelijk voor opleiden in plaats van bijscholen. De voor oktober 2013 geplande niveau 4 
opleidingen PBAT4 en PLT4 zijn verschoven naar januari 2014.  
 

2. De evaluaties van cursisten, opleiders en organisatie zijn verwerkt. Op basis daarvan is in een 
tweetal werkgroepen (bestaande uit actieve opleiders) gewerkt aan: 

a. Inhoud van de opleiding (aantal workshops en inhoud van de workshops); 
b. Verscherpen van de opdrachten, instructies voor opleiders/praktijkbegeleiders en 

werkdocumenten; 
c. Bijscholen van de opleiders. 

In het najaar van 2013 zijn alle opleidingen in aangepaste vorm gestart. 
 

3. In overleg met de afdelingen Marketing & Communicatie en Accountmanagement zijn er gerichte 
acties ondernomen om de opleidingsbehoefte vanuit de vereniging in beeld te krijgen. Daarnaast 
is de afdeling opleidingen vertegenwoordigd bij het Atletiekcongres, Looptrainersdag en Wandel-
TrainersDag. Er zijn factsheets en informatiefolders opgesteld die via de website worden 
verspreid.  

 
4. De bestaande opleiders hebben via de werkgroepen intervisie gevoerd en zijn nauw betrokken bij 

het aanpassen van de opleidingen. Daarnaast is 80% van het actieve korps aanwezig geweest bij 
de Opleidersdag, waar scholing op vaardigheden heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn in het jaar 
2012-2013 drie opleiders in opleiding geweest van wie nu één opleider volledig inzetbaar is en 
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één gedeeltelijk. In 2013-2014 zijn drie nieuwe opleiders actief, van wie één in een totaal 
scholingstraject en twee op basis van een buddy systeem. 

 
5. Er is een samenwerkingsverband aangegegaan met een tweetal oud-opleiders waarbij zij zelf 

trainers opleiden en hen via een rechtstreeks examen laten toetsen. Het kwalificeren van 
opleiders (het toetsen aan de hand van reeds opgestelde criteria) heeft als gevolg van de grote 
vraag naar opleidingen in 2013 minder prioriteit gekregen.  

 
6. De relatief “nieuwe” opleiding niveau 2 is in 2013 definitief doorgebroken. Er zijn ruim 650 trainers 

met behulp van de toolkit door de eigen vereniging opgeleid, waarvan 2/3-deel op het gebied van 
lopen en 1/3-deel binnen de atletiek. 

 
7. Met name op het gebied van de loopsport wordt ook vanuit commerciële aanbieders veel 

diversiteit in opleidingen aangeboden. Daar waar andere aanbieders van opleidingen en 
bijscholingen (bijvoorbeeld ROC’s met mbo-opleidingen in de sport) kunnen bijdragen aan het 
verhogen van de kwaliteit en de kwantiteit van het bestaande kader wordt nadrukkelijk 
samenwerking gezocht, die waar mogelijk kan leiden tot certificering. Gecertificeerde 
opleidingsinstituten leiden vervolgens zelfstandig trainers op, die naadloos kunnen instromen in de 
verenigingen. Er zijn inmiddels samenwerkingsverbanden gesloten met:  

 Running Holland & Wim Schoots advies (looptrainers) 

 ALO Amsterdam (atletiektrainers) 

 Koninklijke Mariniers (looptrainers) 

 Landstede Zwolle (looptrainers) 

 MBO college Hilversum (atletiektrainers) 
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4. Loopsport 

 
 

4.1. Inleiding 
In het meerjarenbeleid wordt voor Loopsport het volgende strategische doel geformuleerd: 
 
Het ontwikkelen en promoten van een pakket aan diensten en producten op het gebied van de 
loopsport, zowel voor lopers binnen de aangesloten verenigingen en loopgroepen als voor de 
loopsportconsumenten en de verschillende doelgroepen die daarbinnen zijn te onderscheiden. 
 
Vanuit deze doelstelling is er een tweetal aandachtsgebieden waarop de afdeling Loopsport haar 
activiteiten met name zal richten 
 

 Regierol loopsport  
Het aanbieden van een volwaardig aanbod aan (kant en klare) producten en diensten voor 
verenigingen, aangesloten loopgroepen en individuele lopers, met als doel het boeien en binden 
van deze doelgroepen. 

 

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

 
In onderstaande paragrafen wordt meer gedetailleerd ingegaan op de activiteiten die ten behoeve van 
de aandachtsgebieden zijn uitgevoerd.  
 
 

4.2. Projecten loopsport 
 
Activiteiten 
1. In maart 2013 wordt in samenwerking met de KNBLO-NL de derde WandelTrainersDag 

georganiseerd;  
2. In november 2013 wordt de 18

e
 Looptrainersdag georganiseerd; 

3. In maart en september wordt een nieuwe cyclus Start to Run georganiseerd; 
4. Onder de titel Run to the Start worden in samenwerking met en ter voorbereiding op grote 

loopevenementen verschillende trainingen aangeboden;  
5. Voor het opzetten van vervolgtrainingen op Start to Run conform het Run to the Start format wordt 

voor verenigingen een hand- / draaiboek ontwikkeld; 
6. Op het gebied van bedrijfssport worden producten en diensten ontwikkeld die door verenigingen 

kunnen worden uitgevoerd; 
7. In samenwerking met de Stichting IRun2Bfit wordt de stimulering van de loopsport onder jongeren 

(vanaf 12 jaar) opgepakt. Het streven is om in 2013 tien nieuwe scholen te laten participeren;  
8. Ten behoeve van zowel individuele lopers als verenigingen en evenementen wordt in 2013 een 

app ontwikkeld met de volledige kalender van loopevenementen;  
9. Het kenniscentrum als onderdeel van de website van de Atletiekunie wordt vanuit de loopsport 

verder ingevuld; 
10. Met de Hockeybond wordt verdergaande samenwerking gezocht in het verzorgen van 

loopscholing voor leden van de hockeybond en het aanzetten tot bewegen door ouders van 
hockeyleden.  

 
Toelichting 
 
1. De derde WandelTrainersDag in samenwerking met de KNBLO-NL was wederom succesvol en is 

organisatorisch goed verlopen. De 320 deelnemers (50% met trainerslicentie) en 25 presentatoren 
waren onverdeeld positief; deze ‘eigen’ dag voor wandeltrainers voorziet duidelijk in een behoefte. 
De trainers konden kiezen uit 40 workshops en de dag werd beoordeeld met een 8,1 (schaal 1 t/m 
10). De wandelsportmarkt kende 20 standhouders. 

 
2. De Looptrainersdag zat voor het zesde opeenvolgende jaar vol met 1000 looptrainers (waarvan 

725 met een trainerslicentie), die konden kiezen uit ruim 100 workshops. Daarnaast was er een 



Jaarverslag 2013   - 34 - 

uitgebreide loopsportmarkt met 35 partners, aanverwante organisaties en bedrijven die hun 
activiteiten en producten konden demonstreren en aanbieden. Uit de evaluatie-enquête (65% 
respons) blijkt dat de dag hoog gewaardeerd wordt met een 8,4 (op een schaal van 1 t/m 10). 
Tijdens de Looptrainersdag vond voor de 5

e
 maal een separate bijeenkomst voor organisaties van 

grote en middelgrote loopevenementen plaats waarbij 35 organisaties aanwezig waren. 
 
3. Start to Run werd zoals gebruikelijk georganiseerd in het voorjaar en in het najaar, en was ook in 

2013 een succes. De voorjaarscyclus scoorde met 4.400 deelnemers op 132 locaties het 2
e
 

hoogste deelnemersaantal ooit maar liet desondanks een daling van 15% zien ten opzichte van 
het deelnemersrecord in 2012. Ook het najaar bleef met 3.260 deelnemers iets achter ten 
opzichte van het najaar 2012 en liet een daling van 13% zien. De deelnemers beoordeelden Start 
to Run in z’n geheel met een 8,4. De trainers deden het nog beter: zij kregen een 8,6 in het 
voorjaar en zelfs een 8,7 (schaal 1 t/m 10) in het najaar, wat ongekend hoog is en het belang van 
de rol van de looptrainer onderstreept. Aan de 6-weekse trainingscyclus (incl. een aantal Start to 
Run bedrijfstrajecten) namen in heel 2013 ruim 8.000 startende lopers deel. Bij zo’n 80% van de 
locaties was een vereniging of aangesloten loopgroep betrokken. Uit gehouden enquêtes (voor- 
en najaar) onder de deelnemers geeft 95% aan door te willen gaan met hardlopen. 53% wil 
gebruik maken van een vervolgaanbod op de eigen locatie en 16% wil zich aansluiten bij een 
vereniging of loopgroep. 30% geeft aan op individuele basis verder te willen gaan met hardlopen. 
Bij Atletiekvereniging Climax in Ede werd in 2013 in zowel het voor- als het najaar met succes 
Start to Run XL georganiseerd, specifiek bestemd voor mensen met (ernstig) overgewicht.  
Voor de Start to Run-trainers is in februari 2013 een afzonderlijke bijeenkomst georganiseerd 
waar 200 (van de 400) Start to Run trainers bij aanwezig waren. Voor deze doelgroep is het 
trainershandboek vernieuwd en uitgebreid en op de Start to Run trainersbijeenkomst uitgereikt. 
 

4. In 2013 is Run to The Start in voorbereiding op de Marikenloop en de Zevenheuvelenloop 
georganiseerd. Met opnieuw bijna 300 deelneemsters in voorbereiding op de Marikenloop en 
meer dan 500 deelnemers in voorbereiding op de Zevenheuvelenloop bewijst Run to The Start 
opnieuw in een behoefte te voorzien. Er is in 2013 een drietal nieuwe evenementen 
gecontracteerd waar in het voorjaar van 2014 trajecten mee worden opgezet, de Zandvoort Circuit 
Run, FLOW Eindhoven en de Ladiesrun Rotterdam.  
 

5. Het handboek “De vervolgcursus is afgelopen, wat nu?” is in augustus opgeleverd en 
gepubliceerd in de Bestuurders Nieuwsbrief. Met het handboek kunnen lopers na een 
beginnerscursus binnen een vereniging op een veilige en verantwoorde wijze doorgaan met 
hardlopen. 

 
6. In 2013 is de samenwerking met Stichting Sport & Zaken gecontinueerd met als doel bedrijfssport 

vanuit de Atletiekunie op te zetten in samenwerking met verenigingen en trainers. Er zijn vijf 
nieuwe lokale Run to The Start trajecten voor ABN AMRO ontwikkeld en uitgevoerd. In totaal zijn 
er via deze lokale trajecten ruim 50 hardlopers voorbereid op lokale evenementen. Het Run to The 
Start aanbod voor bedrijven is op de menukaart komen te staan van bedrijfssport. Voor Start to 
Run zijn aanpassingen gedaan om de aantrekkingskracht voor bedrijven te vergroten. 

 
7. De samenwerking met IRun2BFit staat nog altijd in de steigers: de meerwaarde voor en de inzet 

van alle individuele partijen in deze samenwerking (atletiekverenigingen, scholen, Atletiekunie, 
IRun2BFit, lopers) is tot op heden onvoldoende gebleken voor een succesvolle samenwerking. Er 
zijn in 2013 geen nieuwe scholen bijgekomen, er wordt wel veelvuldig met scholen gesproken 
over nog te starten projecten. 

 
8. De Hardloopkalender (Dutch Runners Guide) is in 2013 (verder) ontwikkeld en in eigendom van 

de Atletiekunie gekomen. Dit heeft geleid tot een cosmetische verandering in de huisstijl van de 
Atletiekunie. Door de samenwerking met Runner’s World Magazine, waar maandelijks de 
aangesloten hardloopevenementen in worden gepubliceerd, is het gebruik van de 
Hardloopkalender App verhoogd. Voor evenementen geldt opname in de kalender en de binding 
met de Atletiekunie op deze wijze als toegevoegde waarde. 

 
9. Met de publicatie van wekelijkse tips, het publiceren van adviezen in Runner’s World Magazine en 

een social media beleid gericht op veilig en verantwoord hardlopen, is er een 2013 een goede 
stap gemaakt in het verbeteren van het kenniscentrum. 

http://www.atletiekunie.nl/upload/File/Teamboekjes/130801%20Handboek.pdf
http://www.atletiekunie.nl/index.php?page=3661
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10. De getekende samenwerking met de Hockeybond heeft geleid tot een aantal (circa 10) projecten 
tussen hockeyverenigingen en atletiekverenigingen/loopgroepen met twee hoofddoelen: bewegen 
van ouders van hockeyleden en betere loopscholing van hockeyers, zowel tijdens het seizoen als 
in voorbereiding daarop. De samenwerkingen die zijn aangegaan, zijn veelal ontstaan en 
uitgewerkt op lokaal niveau tussen de verenigingen onderling, zonder bijsturing vanuit de 
Atletiekunie. In 2014 wordt gekeken naar de mogelijkheid om een landelijk project uit te rollen op 
basis van de ervaringen van de reeds gedane activiteiten.  

  
 

4.3. Dutch Runners 

 
Activiteiten 
1. Ten behoeve van de werving en het behoud van Dutch Runners worden nieuwe producten en 

diensten en nieuwe digitale toepassingen ontwikkeld zoals interactieve functionaliteiten op de 
website, social media en de Running-Coach. De informatievoorziening op het online platform 
wordt uitgebreid met basisinformatie voor de hardloper op het gebied van trainingsopbouw, 
voeding, schoeisel en kleding, blessures en dergelijke; 

2. Ongebonden loopgroepen worden benaderd en via een introductieaanbod aan de Atletiekunie 
verbonden. In samenwerking met grote loopevenementen worden acties opgezet met als doel 
ledenwerving, dan wel de promotie van activiteiten van de Atletiekunie zoals Start to Run en Run 
to the Start; 

3. Er wordt samenwerking met derden gezocht ten behoeve van verdere uitbreiding van de 
faciliteiten voor Dutch Runners. 

 
Toelichting 
1. In 2013 zijn geen nieuwe producten en diensten ontwikkeld. Wel is verder gewerkt aan de 

doorontwikkeling van de Hardloopkalender en is een meer logische inrichting van het platform 
gerealiseerd. 

2. Via Accountmanagement zijn in 2013 een kleine 10 ongebonden loopgroepen benaderd naar 
aanleiding van een informatieverzoek. Met loopevenementen zijn samenwerkingen opgestart voor 
het integreren van Run to The Start. In november is het Dutch Runners aanbod onder de 
aandacht gebracht via de Le Champion ledendag met medewerking van ambassadrice Renate 
Wennemars; 

3. Met Sportzorg.nl en Veiligheid.nl zijn meer intensieve samenwerkingen aangegaan op het gebeid 
van informatie uitwisseling. Ook met Runner’s World Magazine is het uitwisselen van informatie 
op het Dutch Runners platform en via social media opgepakt. 
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5. Algemeen en infrastructuur 
 
 

5.1. Inleiding 
Ondanks diverse inspaningen en uitgebreide marktverkenningen is het in 2013 niet gelukt een nieuwe 
hoofdsponsor voor de Atletiekunie aan te trekken. De inspanningen hebben wel geleid tot een nieuwe 
mediapartner Runner’s World en een in 2014 te starten samenwerking met de Nederlandse 
Spoorwegen inzake Start to Run. Zilveren Kruis werd per 2013 verbonden als supplier.  
 
Het kostenreductieprogramma dat in samenwerking met Ingenion in 2013 is uitgevoerd heeft op tal 
van plaatsen tot aanzienlijke besparingen geleid. De effecten zullen ook in de komende jaren 
merkbaar blijven.  
 
De personeelsformatie heeft in 2013 aanzienlijke veranderingen ondergaan, maar werd eind 2013 ook 
weer op juiste sterkte ingevuld. Vanaf 2014 zijn vrijwel alle ontstane vacatures opnieuw ingevuld. 
 
Hieronderstaand wordt een nadere toelichting gegeven op de verschillende aandachtsgebieden.  
 
 

5.2. Sponsoring, marketing en communicatie 
 
Activiteiten 
1. Er wordt één hoofdsponsor, één nieuwe partner en een mediapartner voor vier jaar aangetrokken; 
2. Er worden vijf voordeelacties voor leden aangeboden; 
3. Het concept van 2Basics (Sport2School) wordt aangeboden aan het basisonderwijs; 
4. Er wordt een atletiekpromotieformat voor vier jaar opgesteld;  
5. De wijziging van de huisstijl wordt volledig doorgevoerd; 
6. Alle atletencontracten (selectieatleten) worden herzien en voorzien van een promotieparagraaf; 
7. De communicatiemix wordt opgesteld en uitgevoerd; 
8. Vanuit een proactief mediabeleid wordt iedere twee weken een nieuwsartikel naar de media 

verstuurd; 
9. Marketing en communicatie wordt meer verankerd binnen de directie en de sectoren.  
 
Toelichting 
1. Het sponsorhuis en de basis sponsorpropositie zijn ontwikkeld en in 2013 zijn na een grote 

marktverkenning met circa 30 bedrijven gesprekken geweest. Het resultaat in 2013 is het 
aantrekken van een nieuwe mediapartner (Runner’s World) en een per 2014 gestarte 
samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen in het kader van Start to Run. Zilveren Kruis 
Achmea is per 2013 toegevoegd als supplier. 

 
2. In 2013 is een viertal (voordeel)acties voor leden verzonden via de St>rt Nieuwsflits (email) en 

een per Direct Mail. Dit is een combinatie van voordeel op eigen evenementen (NK indoor en NK 
outdoor),  een aanbod in samenwerking met andere sportbonden op andersoortige evenementen, 
een aantrekkelijk abonnement op Runner’s World of een aanbieding in samenwerking met 
Zilveren Kruis Achmea voor collectieve zorgverzekering. Het betrekken van onze partners AA 
Drink en ASICS hierin, is nog niet gelukt. 
 

3. Het programma Athletics Movement, gecreëerd door sportmarketingbureau 2Basics en vanuit de 
afdeling Marketing & Communicatie ondersteund, is ondergebracht bij Jeugdatletiek en wordt daar 
toegelicht (zie § 3.5). 

 
4. In 2013 is gestart met de ontwikkeling van één nationale multimediale publiekscommunicatie-

campagne voor vier jaar. Deze campagne had als voornaamste doel sportfans tot atletiekfans te 
maken. Binnen de campagne dienen de helden binnen de sport een grote rol te spelen. Het 
ontwikkelde concept is wegens gebrek aan financiële middelen in 2013 niet in de praktijk 
gebracht. 
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5. De huisstijl is in 2013 helemaal doorgevoerd. De Atletiekunie communiceert derhalve alleen nog in 
de kleur oranje en in een herkenbare vormgeving. De huisstijl van de projecten Start to Run, Run 
to The Start en Dutch Runners zijn afwijkend gehandhaafd. 

 
6. De afspraken die gemaakt worden met de selectieatleten (atletencontracten) moeten een balans 

weergeven tussen prestaties aan beide zijden. In 2013 is het niet gekomen tot een wijziging in 
deze afspraken. In 2014 wordt dit proces alsnog ingezet.  

 
7. In 2013 is gekeken naar de effectiviteit van de communicatie naar verenigingen, individuele leden 

en andere doelgroepen. Voor iedere doelgroep en ieder project is een afweging gemaakt voor de 
juiste inzet van communicatiemiddelen. Vervolgens zijn deze middelen ook ingezet. In de praktijk 
betekende dit een keuze voor print, mondelinge, schriftelijke, digitale of sociale media. Voor social 
media zijn richtlijnen opgesteld om dit op een goede manier voor de hele organisatie in te kunnen 
zetten. Naar aanleiding van een budgetverlaging is gekozen om de nieuwsvoorziening over de 
Atletieksport niet langer tot de kerntaken van de Atletiekunie te rekenen, en daar niet meer in te 
investeren. Deze nieuwsvoorziening wordt in de praktijk overgenomen door (commerciële) 
marktpartijen. 

 
8. Op relevante momenten zijn de media geïnformeerd over belangrijke atletiek- en 

loopsportaangelegenheden zoals afvaardigingen voor toernooien, aangegane 
samenwerkingsovereenkomsten met partners, congressen, jeugdatletiek, informatie over selectie-
atleten, persconferenties enzovoorts. Anno 2013 gebeurt het informeren van de pers niet alleen 
meer via persberichten, maar houden zij zichzelf daarnaast steeds meer up-to-date via 
bijvoorbeeld sociale media. 

 
9. In 2013  is gestart met een verdere professionalisering van de afdeling Marketing & 

Communicatie. Naast een herverdeling van prioriteiten, taken en advisering zijn de bestaande 
functieprofielen herzien. Ook heeft Marketing, Communicatie & Sponsoring wederom een vaste 
plek binnen het directie-overleg gekregen.  
Er is gestart met een professionele communicatie-adviesfunctie voor de complete Atletiekunie die 
wordt ingevuld door twee communicatieadviseurs. Dit betekent dat vanuit afdelingen en projecten 
de rol en verantwoordelijkheid voor marketing en communicatie wordt gedelegeerd aan de 
stafafdeling, en uiteindelijk zullen ook de budgeten hiervoor verantwoord worden door deze 
afdeling. Door de benoeming van een communicatieadviseur zal de afdeling per 1 maart 2014 
weer op volle sterkte zijn. 

 
 

5.3. Financiële administratie 

 
Activiteiten 
1. Binnen de reguliere bedrijfsvoering wordt een kostenreductie gerealiseerd, onder meer door een 

selectievere inkoop van diensten door derden; 
2. In relatie tot het bovenstaande wordt het inzicht in en de controle op de financiën van de 

Atletiekunie aangescherpt; in de reguliere rapportages zal hierop worden ingespeeld; 
3. Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke andere vormen van inkomsten die, aanvullend op de 

contributie, voor een vaste bron van inkomsten kunnen zorgen;     
4. De collectieve overeenkomsten en regelingen zoals de BUMA, SENA, de teruggaafregeling 

ecotaks worden volgens de richtlijnen uitgevoerd; de verzekeringsportefeuille wordt gecontroleerd 
en waarnodig aangepast aan de huidige behoefte. 

 
Toelichting 
1. In samenwerking met organisatie en adviesbureau Ingenion is in 2013 gestart met een breed 

kostenreductieprogramma. Op verschillende gebieden (waaronder mobiele telefonie, drukwerk, 
postverzending en de inkoop van vliegreizen) zijn besparingen gerealiseerd. Het 
kostenreductieprogramma wordt ook in 2014 gecontinueerd.  

2. De analyse en daaruit voortvloeiende strakkere regulering omtrent inkoop van diensten en 
producten heeft het inzicht in de financiën verder verhoogd. 

3. Het onderzoek naar mogelijke neveninkomsten is als gevolg van personeelswisselingen en 
tijdelijke onderbezetting niet opgestart.   
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4. De collectieve regelingen zijn in 2013 volgens de richtlijnen uitgevoerd. De volledige 
verzekeringsportefeuille is onderdeel van het hierboven genoemde traject voor kostenreductie. 
Het huidige contract loopt in 2014 af, waarmee de mogelijkheid ontstaat nieuwe prijsafspraken te 
maken.  
 
    

5.4.  Personeel en organisatie 
 
Activiteiten 
1. De personeelsformatie wordt zodanig afgestemd en ingericht dat doelen en ambities, binnen de 

marges van de beschikbarre middelen, gerealiseerd kunnen worden. Desgewenst worden 
coachingstrajecten gestart om de gewenste omslag in attitude op weg naar een sportieve 
onderneming te bewerkstelligen en te borgen; 

2. Het kenniscentrum als onderdeel van de website van de Atletiekunie wordt verder doorontwikkeld 
en aangevuld met beschikbare informatie; 

3. In samenwerking met andere partijen participeert de Atletiekunie in onderzoek onder leiding van 
diverse onderzoeksbureaus;    

4. De werkprocessen binnen de Atletiekunie worden verdergaand geautomatiseerd. 
 
Toelichting 
1. In 2013 hebben diverse factoren geleid tot wisselingen in de personeelsformatie (waaronder 

ziekte en vertrek technisch directeur, aanstelling interim technisch directeur, afscheid interim 
algemeen directeur en benoeming algemeen directeur, vertrek bondscoach mila, vertrek 
communicatieadviseur, accountmanager). Alle ontstane vacatures zijn in 2013 opnieuw ingevuld, 
waardoor per 1 januari 2014 de personeelsformatie weer vrijwel geheel op sterkte is gebracht. 
Enkele personeelsleden hebben een persoonlijk coachingstraject gevolgd.  

 

Personeelsformatie Atletiekunie 
per sector 

FTE’s 2013 
Realisatie 

FTE’s 2013 
Begroot  

FTE’s 2012 
Realisatie 

    

Topatletiek 11,46 11,69 14,11 

Wedstrijdatletiek en verenigingszaken 12,44 12,52 12,84 

Loopsport   3,63   3,62   3,86 

Algemeen en infrastructuur   9,12   9,22   9,33 

    

Totaal: 36,65 37,05 40,14 

 
Eind 2013 was de gemiddelde leeftijd van de bureaumedewerkers 44,8 jaar, met een gelijke 
man/vrouw-verdeling. Eind 2012 bedroeg de gemiddelde leeftijd 44,0 jaar, met eveneens een 
geheel gelijke verdeling tussen manen en vrouwen. Vijf jaar geleden (2008) was dat nog 43,5 jaar, 
met 53,5% manen en 46,5% vrouwen.  
Eind 2013 bedroeg de gemiddelde lengte van het arbeidsverband 9,2 jaar. In 2012 was dat 8,6 
jaar. In 2008 bedroeg de gemiddelde lengte 8,0 jaar.  
Bij de berekening van de gemiddelde leeftijd en de lengte van het dienstverband is geen 
onderscheid gemaakt tussen parttimers en fulltimers).  
 

2. De doorontwikkeling van het kenniscentrum is in 2013 gecontinueerd. Er is een aantal 
rapportages, factsheets en onderzoeksresultaten aan het kenniscentrum toegevoegd. 

 
3. Het onderzoek dat in 2013 samen met het LOSO (het Landelijk Overlegorgaan Sportgezondheids- 

Onderzoek) tijdens twee Start to Run-cycli is gestart, is nog niet afgerond. De resultaten worden 
zodra beschikbaar in het Kenniscentrum opgenomen. 
 

4. Automatisering 
 

Kantoorautomatisering  
Op 1 maart 2013 is de werkorganisatie van de Atletiekunie overgegaan op cloudcomputing. 
Hierdoor beschikken de medewerkers veelal over de nieuwste software en is het daarnaast 
mogelijk overal (waar internet beschikbaar is) bij de benodigde bestanden en programma’s te 
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komen, waarmee ook ‘het nieuwe werken’ zijn intrede doet binnen de Atletiekunie. Met het oog op 
bereikbaarheid, het kunnen delen van informatie en het terugdringen van ruimtebeslag is in 2013 
extra aandacht besteed aan het digitaliseren van bestanden.  
 
Automatisering van verenigingen  
In het 2

e
 kwartaal van 2013 zijn de eerste atletiekverenigingen “gekoppeld” aan de 

bondsapplicatie. Hierdoor vervalt de dubbele invoer wat aan beide zijden (zowel bij verenigingen 
als bij de bond) een tijdsbesparing oplevert en de kwaliteit van de gegevens doet verbeteren. Het 
doel om in 2013 minimaal 50 verenigingen aan te sluiten op deze Standaard koppeling is niet 
gehaald. Eind 2013 zijn er 31 Atletiekverenigingen waarbij de koppeling in gebruik is. Er zijn in 
2013 vier verenigingspakketten gecertificeerd door de Atletiekunie, te weten AllUnited, Club 
Webware, Club-Assistent en Sportlink Club. Dit houdt onder meer in dat zij voldoen aan de 
minimale eisen die aan een verenigingsapplicatie gesteld worden. Daarnaast voldoen zij 
(aantoonbaar) aan de technische specificaties van de Standaard koppeling. Door de komst van 
deze pakketten is de afhankelijkheid binnen de vereniging van één of (enkele) vrijwilliger(s) 
verleden tijd, de pakketten kennen een multi-user opzet. 

 
3

e
 generatie ICT 

De ontwikkeling van een centrale sportersdatabase is opgeschort. Eerst zal worden gekeken wat 
het beleid/de visie wordt, met name t.a.v. van loopsport. Als dat is vastgesteld zal gekeken 
worden of de ontwikkeling van een centrale sportersdatabase daar in past. Dan kan eventueel de 
stap gemaakt worden deze te ontwikkelen.  
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6. Financiën 

 
Aanvullende toelichting op de Balans 
 
Materiële vast activa 
Er is in 2013 geïnvesteerd in nieuwe computers die geschikt zijn voor het werken ‘in de cloud’. 
Daarnaast is er geïnvesteerd in Renflex modules, met name ten behoeve van de invoering van Ideal. 
De desinvestering heeft betrekking op de oude computers en servers.  
 
Overige vorderingen 
Conform de richtlijnen van NOC*NSF voor de subsidies van de huidige Olympische periode (2013-
2016) wordt nu 100% van het toegekende bedrag als voorschot uitbetaald, om die reden is er in 2013 
geen subsidievordering meer. 
 
Overlopende activa 
De post interest is lager dan in 2012. In 2013 heeft de Atletiekunie vanwege compatibiliteit met het 
zakelijk online bankieren nieuwe spaarrekeningen gekregen (onder gelijke condities) waardoor er 
tussentijds al interest is uitbetaald.  
Aan het eind van het boekjaar stond nog een grote vordering op de Provincie Limburg open. Inmiddels 
is hiervan in 2014 reeds 90% ontvangen. 
De vordering uit 2012 op de Stichting EK Atletiek Amsterdam 2016 is in 2013 afgewikkeld. In overleg 
is circa 95% van de totale vordering voldaan. 
 
Overige reserves 
De continuïteitsreserve kon, conform de formule ‘half jaar huur en salarislasten’, met € 35.000 
verlaagd worden. Bij deze formule zijn bij de salarislasten de in 2013 betaalde ontslagvergoedingen 
niet meegenomen. Deze verlaging komt ten gunste van de Algemene Reserve. 
 
Overlopende passiva 
De reservering voor cursuskosten is toegenomen door een hoger aantal gestarte cursussen in het 
najaar 2013 (die doorlopen in 2014). 
In 2013 zijn subsidieaanvragen bij diverse provincies gedaan (ten behoeve van Athletics Movements, 
Athletics Champs en het NK Indoor 2014). Voor een aantal toekenningen is in 2013 al een 
bevoorschotting ontvangen. 
Voor de LOTTO-subsidies ten behoeve van Topatletiek 2013 is een reallocatie aangevraagd en 
toegekend van € 140.000.De coaches van deze goedgekeurde programma’s streven naar een 
oplopend budget richting de Olympische spelen van Rio de Janeiro in 2016. 
 
Belastingen 
De loonheffingen zijn lager dan in 2012, met name door een eenmalige teruggave van de basispremie 
voor WAO/WIA over 2013. 
 
 
Aanvullende toelichting op de Winst- en verliesrekening 

 De stijging van de contributie-inkomsten ten opzichte van 2012 valt tegen. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door lagere deelnemersaantallen voor Run to the Start en Start to Run, in vergelijking 
met het recordjaar 2012. 

 De subsidies zijn substantieel lager dan in 2012 als gevolg van een generieke korting van de 
LOTTO- subsidies met 5% en een nieuwe toekenningssystematiek voor de topsport waardoor niet 
alle aangevraagde programma’s zijn goedgekeurd en toegekend. De subsidies van VWS zijn sterk 
afgenomen omdat deze sinds 2013 via NOC*NSF worden toegekend. 

 De sponsorbijdragen zijn hoger dan in 2012 door de aanschaf (eens in de vier jaar) van de nieuwe 
nationale wedstrijdkleding van Asics.  

 De overige inkomsten zijn lager dan in 2012 voornamelijk door lagere provinciale subsidies en 
minder bedrijfssporttrajecten. De deelnemersbijdragen zijn daarentegen toegenomen door een 
flink hoger aantal cursisten. 

 De overige baten en lasten bestaan voornamelijk uit de teruggaaf pro rata btw, boekverlies op de 
desinvestering in computers en de vordering op de Stichting EK Atletiek Amsterdam 2016. 

 Van de overige bedrijfskosten is nu een nadere specificatie opgenomen in de jaarrekening. De 
post honoraria bestaat uit uurvergoedingen voor met name ingehuurde (regio-)trainers, coaches, 
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medisch begeleiders en docenten. De daling ten opzichte van 2012 komt vrijwel geheel voor 
rekening van de topatletiek, wegens minder activiteiten op de niet goedgekeurde topsport-
programma’s en lagere inzet van medische begeleiders. De reis-en verblijfkosten zijn om 
diezelfde reden lager dan in 2012. 

 De kantoorkosten bestaan uit huur-en servicekosten, telefoon-en portikosten, verzekeringen en 
ICT. De inkoop van materiaal/kleding is hoger door met name de inkoop van de nieuwe nationale 
wedstrijdkleding van Asics. 

 
Toelichting op de Staat van baten en lasten 
Het resultaat van 2013 is € 27.683 negatief (dat is 0,38% van de omzet), met name veroorzaakt door 
het niet kunnen realiseren van de beoogde sponsorbijdrage van € 250.000. Dit gat in de begroting is 
op verschillende manieren opgevangen. Enerzijds zijn waar mogelijk activiteiten tegen lagere kosten 
uitgevoerd. Daarnaast zijn enkele activiteiten doorgeschoven naar 2014 (zoals aanpassing van de 
website voor jeugdzaken, uitvoering van het kaderweekend voor officials), of zijn activiteiten 
gedeeltelijk of geheel komen te vervallen. Zo werd het budget voor verenigingssubsidies verlaagd, 
werd geen vijfde wedstrijd aan het LOTTO crosscircuit toegevoegd, en werd de vijfde wedstrijd van 
het LOTTO Baancircuit door de organisatie afgelast. Daarnaast heeft het kostenreductieprogramma 
dat in samenwerking met Ingenion is opgezet in 2013 voor een besparing op diverse kosten gezorgd.  
 
Naast het terugdringen van de kosten is ook gezocht naar verhoging van de inkomsten, waarbij vooral 
enkele subsidies werden verkregen die niet begroot waren. Daarnaast werden onder meer extra 
inkomsten verkregen door een hoger aantal deelnemers aan het Atletiekcongres, werd een 
sponsorbijdrage van MONDO ontvangen, en werd een eenmalige teruggave vanuit de belastingdienst 
ontvangen (inzake basispremie voor WAO/WIA).     
 
Topatletiek 
De subsidie-inkomsten zijn hier (§ 2.3) circa € 40.000 hoger dan begroot. Enerzijds zijn deze 
inkomsten hoger door de toekenning van een extra ‘maatwerk’ LOTTO-subsidie voor het 
paralympische programma en een eenmalige bijdrage voor de niet-toegekende programma’s van 
VWS. Anderzijds is er voor € 140.000 aan subsidie gerealloceerd naar 2014 en volgende jaren, dit 
omdat de coaches van de goedgekeurde topsportprogramma’s streven naar een oplopend budget 
richting de Olympische spelen van Rio de Janeiro. De gerichte bijdragen zijn fors hoger door een 
bijdrage van CTO-Papendal ten behoeve van de (para-)medische ondersteuning. Daarnaast werd een 
niet begrote subsidie ontvangen van de Provincie Limburg ten behoeve van een beperkt 
trainingsprogramma voor het RTC in Sittard. De aanschaf van de nieuwe nationale wedstrijdkleding, 
die gesponsord wordt door Asics, leidde ook tot hogere kosten en een hogere gerichte bijdrage.  
De genoemde extra baten hebben ook tot hogere uitvoeringslasten binnen de betreffende 
programma’s geleid. Deze hogere uitvoeringslasten worden mede veroorzaakt door ontslag-
vergoedingen en de inzet van een interim technisch directeur.  
 
Wedstrijdatletiek en verenigingszaken 
Bij de Nederlandse Kampioenschappen (§ 3.2) wordt een hoger beroep op de algemene middelen 
gedaan. De huur van de indoorhal en het gebruik maken van een andere timing-service hebben geleid 
tot hogere kosten dan begroot. Bij wedstrijdzaken zijn de lasten lager dan begroot, onder meer omdat 
bij het crosscircuit de geplande vijfde wedstrijd niet is toegevoegd. Bij het baancircuit zijn de Eef 
Kamerbeek Games in Eindhoven door de organisatie geannuleerd. De ontwikkeling  van een nieuw 
jurymodel gaat meer tijd kosten dan van tevoren gedacht. In verband hiermee is het geplande 
Kaderweekend voor officials doorgeschoven naar 2014. De gerichte bijdragen zijn hoger, onder 
andere doordat de competitieopbrengsten hoger zijn en een niet begrote bijdrage van MONDO is 
ontvangen. 
 
Bij internationale evenementen (§ 3.3) zijn de kosten en de opbrengsten hoger dan begroot in verband 
met de (aanloopkosten 2013 van de) organisatie van het EK 2016 in Amsterdam. Deze kosten zijn 
doorbelast aan en ontvangen van de opgerichte Stichting EK Atletiek Amsterdam 2016.  
Bij Verenigingszaken (§ 3.4) is enerzijds bewust bezuinigd, anderzijds vallen de kosten voor de 
gehandicaptenatletiek lager uit doordat het programma later is gestart dan oorspronkelijk gepland. 
Bovendien kon een deel van het programma (talentherkenning) worden uitgevoerd binnen het budget 
van aangepaste atletiek (topatletiek). De gerichte bijdragen zijn hoger dan begroot, als gevolg van het 
hogere aantal deelnemers aan het Atletiekcongres. 
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In de paragraaf Jeugdatletiek (§ 3.5) is het project Athletics Movements toegevoegd. De kosten van 
deze paragraaf vallen wel lager uit dan begroot doordat een herziening van de jeugdwebsite is 
doorgeschoven naar 2014. Bovendien was het door lagere verkopen niet nodig nieuwe 
schoolatletiekdiploma’s te laten drukken. Ook de opbrengsten zijn lager doordat de verkoop van 
lessenmappen tijdelijk is stopgezet om Athletics Movements geen eigen concurrentie aan te doen. 
Daarnaast valt de verkoop van diploma’s voor schoolatletiek lager uit. 
 
Bij kaderontwikkeling (§ 3.6) doen de nieuwe cursussen het erg goed, de deelnemersaantallen zijn 
hoog en er worden meer cursussen gegeven dan begroot. De kosten voor de cursussen basis-
looptrainer 3 en basis-baanatletiektrainer 3 hebben dan ook een hoger kostenniveau dan begroot. Er 
hoefde minder uitgegeven te worden aan ontwikkelkosten omdat het materiaal voor de meeste 
cursussen al bleek te voldoen. Omdat de cursussen van de Atletiekunie in opzet afwijken van de 
kwalificatiestructuur komen zij niet meer in aanmerking voor outputsubsidie. De toegekende subsidie 
heeft echter nog betrekking op het aantal geslaagden in 2012.  
 
Loopsport 
Bij loopsport (hoofdstuk 4) is het beroep op de algemene middelen lager dan begroot. Dit hangt 
voornamelijk samen met een lager deelnemersaantal bij Start to Run en Run to the Start. De lagere 
opbrengst zien we bij de contributie-inkomsten terug. De aangeschafte trainerskleding voor de Start-
to-Run-trainers kon deels gefinancierd worden uit de kledingbarter met Asics, waardoor de gerichte 
bijdragen hoger uitvallen. Ook waren er meer inkomsten dan begroot bij Bedrijfssport. Bij Dutch 
Runners werden minder kosten gemaakt. Samen met adviesbureau ATOS is in 2013 een aanzet 
gedaan voor een nieuwe aanpak van individuele lidmaatschappen, en in het licht van dit project zijn 
uitgaven voor ledenwerving en dergelijke niet gedaan. 
 
Algemeen 
Bij Marketing en Communicatie (§ 5.2) is bezuinigd op de publicaties van de Atletiekunie, zo komt er 
geen glossy uitgave van het jaarplan. Ook op de kostenpost fotografie kon bezuinigd worden. 
 
Bij ‘Organisatie overig’ (§ 5.5) ontstaat een fors hoger beroep op de algemene middelen. In deze 
paragraaf waren sponsorinkomsten begroot die niet zijn gerealiseerd. De kosten zijn hier lager 
doordat de leasekosten lager uitvallen dan begroot, en omdat het budget voor werving & selectie niet 
volledig is benut. 
 
Algemene middelen 
Met name door lagere deelnemersaantallen voor Run to the Start en Start to Run zijn de contributie-
inkomsten € 80.000 lager dan begroot. Het rentepercentage is erg laag waardoor de begrote rente-
inkomsten bijna halveerde. 
 
Ledenontwikkeling 
De Atletiekunie is in 2013 in ledenaantal gegroeid naar 142.669, een toename met 2.797 leden 
(2,0%). In 2012 werd een groei van 1,6% behaald. De groei werd vrijwel geheel gerealiseerd door een 
toename van het aantal verenigingsleden (van 122.781 in 2012 naar 125.293 in 2013).  
 
Het totaal aantal deelnemers aan Start to Run kwam dit jaar op ruim 8.000, en lag daarmee bijna 1000 
deelnemers onder het recordaantal van 2012. 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 over 2013 bedraagt 147.602.  
 
Kengetallen 
Bij de vergelijking van de cijfers op enkele rubrieken gedurende een aantal opvolgende jaren worden 
tendensen en ontwikkelingen zichtbaar. Hieronder worden in de eerste tabel enkele essentiële cijfers 
weergegeven, in de tweede tabel worden dwarsverbanden in kaart gebracht via enkele kengetallen. 
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 Cijfers Atletiekunie 
 

Aantal leden 
(bruto) 

Totale 
lasten 

in € 

Contributies 
in €  

Totale 
baten 
in € 

FTE’s 
(gemiddeld) 

      

2009 137.287 7.590.555 2.762.563 7.459.543 38,05 

2010 138.420 7.869.130 2.894.583 8.147.172 40,29 

2011 142.013 8.187.801 3.044.024 8.019.181 41,71 

2012 145.763 7.647.649 3.331.862 7.627.051 40,14 

2013 147.602 7.394.698 3.381.161 7.367.015 36,65 

      

 
 

Kengetallen 
Atletiekunie 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 

 
2013 

      

1. Kosten per lid in €  55,29 56,85 57,66 52,47 50,10 

2. Contributie per lid in €  20,12 20,91 21,43 22,85 22,91 

3. Multiplier contributies   2,70   2,81   2,63   2,29   2,18 

4. Leden per FTE 3.608 3.435 3.405 3.631 4.027 

      

 
Bij de vaststelling van de eerste twee van bovenstaande kengetallen is gewerkt met de bruto 
ledenaantallen. Het kengetal ‘Multiplier contributies’ geeft de verhouding weer tussen de totale baten 
en de ontvangen contributies.  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 - KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEKUNIE 

 

Totale Subsidies Gerichte Beroep op Algemene 
 

 

Lasten   bijdragen alg.midd. middelen 
 

2.2 Olympische Spelen, Wereld- en EK 355.283 87.500 125.925 141.858    

2.3 Toptrainingsplan 2.185.040 1.338.275 323.498 523.268    

2.7 Topatletiek overig 76.260 0 0 76.260    

Totaal Topatletiek 2.616.583 1.425.775 449.422 741.386    

3.2 Nederlandse kampioenschappen 493.733 0 236.405 257.328    

3.2 Wedstrijdzaken 336.330 0 164.994 171.335    

3.3 Internationale evenementen 158.007 0 100.210 57.797    

3.4 Verenigingszaken 477.276 92.555 64.380 320.341    

3.5 Jeugdatletiek 138.591 27.000 26.912 84.679    

3.7 Kaderontwikkeling 387.041 65.700 281.905 39.436    

3.9 WA en VZ overig 156.157 0 0 156.157    

Totaal Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 2.147.135 185.255 874.806 1.087.073    

4.2 Loopsportprojecten 592.126 36.500 183.144 372.482    

4.3 Dutch Runners 137.859 0 995 136.864    

4.4 Loopsport overig 24.594 0 0 24.594    

Totaal Loopsport 754.579 36.500 184.139 533.940    

5.2 Marketing & Communicatie 445.605 45.404 21.483 378.718    

5.3 Financiële administratie 258.413 0 147.365 111.048    

5.4 Huisvesting en organisatie 922.630 569.600 0 353.030    

5.5 Organisatie overig 249.753 0 0 249.753    

Totaal Algemeen en Infrastructuur 1.876.401 615.004 168.848 1.092.549    

6.2 Contributies         3.381.161  

6.2 Interest         16.900  

6.2 Diverse baten en lasten         29.205  

Totaal der algmene middelen         3.427.266  

      
 

TOTALEN 7.394.698 2.262.534 1.677.215   3.427.266  

      
 

Totaal der lasten     7.394.698 

  
 

        

  
 

Totaal der subsidies     2.262.534 

  
 

Totaal der gerichte bijdragen     1.677.215 

  
 

Totaal der algemene middelen     3.427.266 

  
 

Totaal der baten     7.367.015 

  
 

        

  
 

Resultaat 2013     -27.683 
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BEGROTING 2013 

Totale 
lasten 

Subsidies 
Gerichte 
bijdragen 

Beroep 
op 

alg.midd. 

Algemene 
middelen 

2.1 Inleiding en algemene doelstellingen           

2.2 Olympische Spelen, WK en EK 372.600 87.500 135.000 150.100   

2.3 Toptrainingsplan en Talentontwikkeling 1.911.700 1.297.500 172.000 442.200   

2.4 Topatletiek overig 92.700 0 0 92.700   

  Totaal Topatletiek 2.377.000 1.385.000 307.000 685.000   

3.1 Inleiding en algemene doelstellingen           

3.2 Nederlandse kampioenschappen 448.000 0 236.000 212.000   

3.3 Wedstrijdzaken 361.500 0 126.600 234.900   

3.3 Internationale evenementen 56.900 0 4.000 52.900   

3.4 Verenigingszaken 540.800 90.600 40.500 409.700   

3.5 Jeugdatletiek 164.700 27.000 62.300 75.400   

3.6 Kaderontwikkeling 329.900 58.000 144.700 127.200   

3.7 WA en VZ overig 152.400 0 0 152.400   

  Totaal Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 2.054.200 175.600 614.100 1.264.500   

4.1 Inleiding en algemene doelstellingen           

4.2 Loopsportprojecten 666.600 48.000 140.600 478.000   

4.3 Dutch Runners 173.200 0 3.000 170.200   

4.4 Loopsport overig 21.700 0 0 21.700   

  Totaal Loopsport 861.500 48.000 143.600 669.900   

5.1 Inleiding en algemene doelstellingen           

5.2 Marketing en Communicatie 499.700 50.000 22.500 427.200   

5.3 Financiële administratie 243.100 0 129.500 113.600   

5.4 Huisvesting en organisatie 913.500 569.600 0 343.900   

5.5 Organisatie overig 277.900 0 250.000 27.900   

  Totaal Algemeen en Infrastructuur 1.934.200 619.600 402.000 912.600   

6.2 Contributies         3.462.000 

6.2 Interest         30.000 

6.2 Diverse baten en lasten         40.000 

  Totaal Financiën         3.532.000 

              

  TOTALEN 7.226.900 2.228.200 1.466.700   3.532.000 

 

            

Totaal der lasten       7.226.900 
           
 Totaal der subsidies     2.228.200   
 Totaal der gerichte bijdragen     1.466.700   
 Totaal der algemene middelen     3.532.000   
 Totaal der baten       7.226.900 
           
 Begroot resultaat 2013       0 
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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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WINST-EN-VERLIESREKENINGEN 2009 t/m 2013 - ATLETIEKUNIE 

       

       

 
Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Realisatie 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2013 

       

       Contributies en wedstrijdlicenties 2.762.593 2.894.583 3.044.024 3.331.862 3.462.000 3.381.161 

Subsidies 2.556.343 3.067.700 2.901.917 2.529.762 2.228.200 2.262.534 

Sponsorbijdragen 821.560 671.599 504.205 271.122 540.000 415.508 

Interest 45.680 36.464 31.882 26.572 30.000 16.900 

Overige inkomsten 1.235.523 1.443.045 1.444.231 1.423.539 926.700 1.261.707 

Overige baten 37.843 33.780 92.921 44.194 40.000 29.205 

       Som der baten 7.459.543 8.147.172 8.019.181 7.627.051 7.226.900 7.367.015 

       Personele lasten 2.350.581 2.533.926 2.576.994 2.586.369 2.496.000 2.744.709 

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 47.317 48.948 41.937 47.323 66.000 60.030 

Overige bedrijfskosten 5.192.657 5.286.256 5.568.870 5.013.958 4.664.900 4.589.959 

       Som der lasten 7.590.555 7.869.130 8.187.801 7.647.649 7.226.900 7.394.698 

       Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -131.012 278.042 -168.621 -20.598 0 -27.683 

       Onttrekkingen bestemmingsreserves 150.000 0 0 0 0 0 

       Resultaat 18.988 278.042 -168.621 -20.598 0 -27.683 
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