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Aan de unieraad van de  
Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Betreft Jaarverslag 2015 Arnhem 28 april 2015 
 Ons Kenmerk -  Uw Kenmerk - 

 
 
Dames en heren, 
 
In overeenstemming met artikel 18 lid 2a sub 2 en artikel 21 lid 4 van de statuten van de Koninklijke 
Nederlandse Atletiek Unie, bieden wij u hierbij het Jaarverslag 2015 van het uniebestuur aan, met daarin 
opgenomen de jaarrekening 2015 van de Atletiekunie voorzien van de controle-verklaring van Accon 
avm Controlepraktijk B.V. 
 
Hiermee legt het uniebestuur rekening en verantwoording af over het in het boekjaar 2015 gevoerde 
(financiële) beleid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur en directie van de  
KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE, 
 
T.M.M. Hoex, voorzitter  
J.M. Bos, vicevoorzitter 
P. Konijnenburg, penningmeester 
mw S.J.M. Barlag, ex-officio  
R. Kok  
mw E. van Langen 
mw L. Schreve 
mw A. Wierenga 
 
J.W. Landré, algemeen directeur 
 

 
 

Papendallaan 7 
6816 VD  Arnhem 
T +31(0)26 483 48 00 
 
Postbus 60100 
6800 JC  Arnhem 
info@atletiekunie.nl 
www.atletiekunie.nl  
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 Bestuursverslag 2015   
 
 
Het jaar 2015 is een jaar geweest met in het oog springende sportieve prestaties. Na een knallend begin 
in Praag tijdens het EK Indoor 2015 met verschillende medailles, is deze lijn verder doorgetrokken. 
Nederland presteerde zeer goed op het EK 23 in Tallinn. Het Nederlandse team promoveerde weer 
naar de superleague en speelde de sport prachtig in de kijker.  
 
Op het WK 2015 in Beijing werd een hoge verwachting in klinkende munt omgezet. Dafne Schippers 
behaalde goud en zilver op respectievelijk de 200 en 100 meter. In haar spoor veroverde Sifan Hassan 
brons op de 1500 meter. Beide dames hebben hun namen voor altijd gevestigd in het collectieve 
geheugen. Daarnaast was de ploeg gehandicapte atleten zeer succesvol op hun WK in Doha. Sportief 
gezien was het een fantastisch atletiekjaar met veel welverdiende aandacht voor onze sport en atleten.  
 
Mede door deze aandacht blijft atletiek aantrekkelijk voor jeugd. De groei in het aantal kinderen dat als 
pupil of junior aan atletiek doet, zet door. Dit brengt voor verenigingen wel de nodige uitdagingen met 
zich mee. Het aantal trainers en de grootte van accommodaties blijven aandachtspunten. We werken 
hard om het succes van de sport bij te kunnen benen. Want een groei die uitdagingen met zich mee 
brengt, is nog altijd te verkiezen boven een daling van jeugdleden bij verenigingen. 
 
Met verschillende programma’s blijven we er met elkaar aan werken om atletiek bij kinderen onder de 
aandacht te brengen. Het begint met de Jeugdvisie. Het programma Athletics Movements brengt atletiek 
onder de aandacht op scholen. Met Athletics Champs als nieuwe competitievorm bieden we een 
alternatief voor andere manieren van atletiek bedrijven. 
 
Met Yakult en de NS zijn er twee belangrijke partners bijgekomen. Yakult heeft zich verbonden aan het 
programma Start to Run. De NS richt zich op de NS Kids Club voor de jongste jeugd en ondersteunt het 
vrouwelijke estafetteteam. Ook hebben we diverse suppliers gerekruteerd. 
 
Promotie van de sport blijft een belangrijk aandachtspunt. Door de sportieve prestaties hebben we 
uitgebreide media aandacht ontvangen. Ook scoorden we met de in 2015 vernieuwde website met twee 
subsites van de Atletiekunie. Subsite atletiek.nl richt zich op de atleten en sportliefhebbers en 
atletiekunie.nl biedt informatie voor verenigingen. Beide zijn in vergelijking met de vorige site meer 
beeldend en beter te gebruiken op alle verschillende apparaten. “Wij zijn Atletiek” is de slogan waarmee 
we overal aangeven dat de sport van ons allemaal is en veel beoefenaars kent. 
 
In 2016 vindt het EK in Amsterdam plaats: een onvergetelijk toernooi voor alle atletiekliefhebbers in 
Nederland. Het zal niet snel meer voorkomen dat we Nederlandse toppers in eigen land op een 
internationaal podium kunnen zien schitteren. De organisatie is op volle kracht en we werken er hard 
aan om dit toernooi te gebruiken voor vernieuwing van onze sport op verenigings- en nationaal niveau. 
We kijken ook al verder. In 2015 is gewerkt aan de voorbereiding van drie bids. Het eerste is het EK 
Indoor voor masters in 2018 in Apeldoorn: een toernooi voor grote aantallen masters uit heel Europa. 
Het tweede bid is voor het EK Cross in 2018 in Tilburg, i.s.m. de organisatoren van de Warandeloop. 
En tot slot het bid voor het EK Indoor in Apeldoorn 2019. 
 
Ondanks alle sportieve prestaties, kende het jaar 2015 ook uitdagingen. In 2015 is de mondiale doping 
problematiek in de atletiek pijnlijk naar buiten gekomen. Zo zeer zelfs dat de IAAF Rusland voorlopig 
heeft geschorst van deelname aan en organisatie van internationale toernooien. De IAAF is hierbij 
negatief in het nieuws gekomen. De antidopingprogramma’s zijn weliswaar goed beoordeeld, er is 
tevens naar buiten gekomen dat de vorige president corruptie rondom dopingzaken in de hand heeft 
gewerkt. Het is nu aan Sebastian Coe, in 2015 gekozen als nieuwe president van de IAAF, om een 
nieuwe weg in te slaan. Dit volgen we nauwgezet. In Nederland heeft dit veel negatieve publiciteit over 
mondiale atletiek tot gevolg gehad. De Nederlandse atletiek is hier niet in meegezogen. De Atletiekunie 
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heeft samen met VWS, NOC*NSF en drie andere bonden het initiatief genomen voor het programma 
“Samen voor een Schone Sport”. Met als onderdeel daarvan het programma “Atletiek, gewoon schoon!” 
 
Hardlopen in Nederland blijft populair. Wel nemen de groeicijfers af en de concurrentie van zelfstandige 
trainers, nieuwe initiatieven en hardloopspeciaalzaken, neemt sterk toe. Dit zien we terug in het aantal 
deelnemers aan programma’s als Start to Run en Dutch Runners.  
 
Financieel is dit effect ook merkbaar en zijn de inkomsten achtergebleven bij de begroting. De daling zit 
voornamelijk in loopsport en het lukte niet om deze volledig op te vangen met reductie van kosten. 
Daardoor is er een verlies over 2015 gerealiseerd. De Atletiekunie blijft financieel gezond, maar deze 
ontwikkeling vraagt wel om een antwoord. In het jaarplan 2016, zoals vastgesteld door de Unieraad d.d. 
26 november 2015, is een begroot resultaat van € 0 opgenomen. 
 
Atletiek staat er goed voor. Aansprekende prestaties, sterke en vitale verenigingen en een groeiend 
aantal kinderen dat de weg naar onze mooie sport weet te vinden. Stap voor stap anticiperen we op de 
steeds nieuwe uitdagingen die onze sport ontmoet. 
 
In 2015 keken we al reikhalzend uit naar het EK in eigen land. Laten we hier met z’n allen een geweldig 
feest van maken zodat we daar nog jaren plezier van kunnen hebben. 
 
Wij zijn Atletiek! 
 
 
 
Arnhem, april 2016 
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I.1  BALANS PER 31 DECEMBER 2015 - KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE 

(na resultaatbestemming)        

        

   31-12-15    31-12-14 

        

        

VASTE ACTIVA        

        

Immateriële vaste activa 364.781    193.309   

        

Materiële vaste activa 117.115    135.275   

        

Financiële vaste activa 3.420    3.420   

          

        

SOM DER VASTE ACTIVA   485.316    332.004 

        

VLOTTENDE ACTIVA        

        

Debiteuren 349.550    162.641   

Overige vorderingen  6.461    0   

Overlopende activa 170.729    92.614   

 526.739    255.255   

        

Liquide middelen 1.442.589    2.129.001   

        

SOM DER VLOTTENDE ACTIVA   1.969.328    2.384.256 

          

TOTAAL ACTIVA   2.454.644    2.716.260 
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   31-12-15    31-12-14 

        

        

EIGEN VERMOGEN        

        

Overige reserves        

Continuïteitsreserve 1.395.000    1.346.000   

Algemene reserve 228.062    340.508   

        

 1.623.062    1.686.508   

        

        

   1.623.062    1.686.508 

        

KORTLOPENDE SCHULDEN        

        

Crediteuren 204.153    216.248   

Overige schulden 181.263    179.613   

Overlopende passiva 328.809    559.789   

Stichting Atletiekerfgoed 8.029    1.827   

Belastingen 109.329    72.275   

        

        

   831.582    1.029.752 

          

TOTAAL PASSIVA   2.454.644    2.716.260 
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I.2 WINST- EN VERLIES-REKENING 2015 - KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE 

        

  2015    2014  

        

        

Contributies en wedstrijdlicenties 3.297.356   3.322.343    

Subsidies 2.365.944   1.969.483    

Sponsorbijdragen 378.649   275.097    

Interest 10.111   16.178    

Overige inkomsten 1.513.073   1.370.354    

Overige baten en lasten 44.259   34.077    

        

        

Som der baten  7.609.392    6.987.532  

        

        

Salarissen 2.173.636   2.076.710    

Sociale lasten 308.587   311.869    

Pensioenlasten 192.614   190.419    

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 88.503   76.866    

Overige bedrijfskosten 4.909.497   4.329.382    

        

        

Som der lasten  7.672.838    6.985.245  

        

        

Resultaat voor resultaatbestemming  -63.446    2.287  

        

Resultaatbestemming:        

        

Dotatie/onttrekking continuïteitsreserve  -49.000    -28.000  

Dotatie/onttrekking algemene reserve  112.446    25.713  

        

Resultaat na resultaatbestemming  0    0  
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I.3  TOELICHTING OP DE JAARREKENING EN WAARDERINGSGRONDSLAGEN  
 
 

I.3.1 ALGEMEEN  
 

ACTIVITEITEN  
De activiteiten van vereniging Koninklijke Nederlandse Atletiekunie, statutair gevestigd te Arnhem 
bestaan voornamelijk uit: inzet voor de georganiseerde wedstrijdatletiek en de loopsport in Nederland. 
 
 

I.3.2 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING  
 
De jaarrekening 2015 is opgesteld conform Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine 
rechtspersonen, Hoofdstuk C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’.  
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische lasten, tenzij anders vermeld.  
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 

SCHATTINGSWIJZIGINGEN 
Bij de totstandkoming van de jaarrekening maakt de directie bepaalde schattingen. Deze schattingen 
kunnen van invloed zijn op de gerapporteerde activa en passiva, de vermelding van niet uit de balans 
blijkende activa en passiva op balansdatum en/of op de baten en lasten in de periode waarover wordt 
gerapporteerd. 
 
Belangrijke schattingen zijn, met name, die zijn vereist met betrekking tot ingeschatte levensduur van 
de (im)materiële vaste activa, de waardering van debiteuren en verplichting bijdragen cursisten 
gepresenteerd onder de overlopende passiva. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 
schattingen. 
 

FINANCIËLE INSTRUMENTEN  
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten 
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De vereniging maakt geen gebruik van afgeleide 
financiële instrumenten (derivaten). 
 

OMREKENING VAN VREEMDE VALUTA’S  
Transacties in vreemde valuta’s gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen 
de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende 
koersverschillen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Vorderingen, schulden en 
verplichtingen in vreemde valuta’s worden indien aanwezig omgerekend tegen de koers per 
balansdatum. 
 

VERGELIJKENDE CIJFERS 
Waar van toepassing zijn de vergelijkende cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. Dit heeft 
geen effect op het vermogen en het resultaat. 
 
 

I.3.3 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA  
 

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA  
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 
jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten. Het 
afschrijvingspercentage voor websites en software bedraagt 20%.   
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MATERIËLE VASTE ACTIVA  
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Het afschrijvingspercentage voor inventaris 
bedraagt 10%, voor hardware 20%. 
 

FINANCIËLE VASTE ACTIVA  
De onder de financiële vaste activa opgenomen waarborgsommen worden gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs.  
  

VORDERINGEN  
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. 
 

LIQUIDE MIDDELEN  
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet vrij ter 
beschikking staan van de vereniging wordt dit toegelicht. 
 

EIGEN VERMOGEN 
 
Algemene reserve 
Behoudens toe- of afname als gevolg van het jaarresultaat en de mutatie in de continuïteitsreserve 
wordt uitsluitend een beroep gedaan op de algemene reserve ten behoeve van bijzondere of 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 van de salaris- en huurlasten, behoudens incidentele lasten. Deze reserve 
zal niet worden aangewend voor activiteiten. 
 

PENSIOEN 
De pensioenregeling van de Atletiekunie classificeert als toegezegde bijdrageregeling en deze is 
ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn. De voor het personeel geldende pensioenregelingen 
worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als 
last in de staat van baten en lasten verantwoord.  
 
Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere 
opgenomen als overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van 
verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.  
 

KORTLOPENDE SCHULDEN  
Opgenomen schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  
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I.3.4 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT  
 

BATEN 
De baten van de Atletiekunie bestaan uit contributies, subsidies en andere inkomsten. De subsidies van 
NOC*NSF zijn tot en met 2014 vastgesteld. 
 

LASTEN 
Lasten zijn uitgaven voor de in het boekjaar door de Atletiekunie uitgevoerde activiteiten. 
 
De afschrijvingen op de immateriële en materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste 
percentages van de aanschaffingswaarde verminderd met bijbehorende restwaardes, op basis van de 
verwachte economische levensduur. 
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I.3.5  TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015   

      

Immateriële vaste activa      

  Software Websites  Totaal 

      

Aanschafwaarde t/m 2014  284.117 57.024  341.141 

Afschrijvingen t/m 2014  -147.832 0  -147.832 

Boekwaarde ultimo 2014  136.285 57.024  193.309 

Desinvesteringen 2015  -5.712 0  -5.712 

Investeringen 2015  70.222 155.432  225.654 

Cum. afschrijving desinvestering 2015 5.712 0  5.712 

Afschrijving 2015  -49.347 -4.835  -54.182 

Boekwaarde ultimo 2015  157.160 207.621  364.781 

      

Materiële vaste activa      

  Hardware Inventaris  Totaal 

      

Aanschafwaarde t/m 2014  90.646 248.275  338.921 

Afschrijvingen t/m 2014  -54.019 -149.627  -203.646 

Boekwaarde ultimo 2014  36.627 98.648  135.275 

Desinvesteringen 2015  -29.913 -9.444  -39.357 

Investeringen 2015  11.603 4.607  16.210 

Cum. afschrijving desinvestering 2015 29.913 9.395  39.308 

Afschrijving 2015  -13.739 -20.582  -34.321 

Boekwaarde ultimo 2015  34.491 82.624  117.115 

      

   31-12-15  31-12-14 

Financiële vaste activa      

Waarborgsommen      

PostNL   3.420  3.420 

   3.420  3.420 

      

Vlottende activa      

Debiteuren      

Debiteuren derden   272.876  69.380 

Debiteuren verenigingen   78.943  98.261 

Totaal debiteuren   351.819  167.641 

af: voorziening voor dubieuze      

Debiteuren   -2.269  -5.000 

   349.550  162.641 

      

Overige vorderingen      

Voorschotten   6.461  0 

   6.461  0 
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   31-12-15  31-12-14 

Overlopende activa      

Vooruitbetaalde wedstrijdkosten   65.188  3.750 

Vooruitbetaalde kantoorkosten  0  9.054 
Vooruitbetaalde 
ledenpassen   56.042  0 

Vooruitbetaald loopsport   0  424 

Interest   3.339  16.066 

Provinciale bijdragen Athletics Movements & Champs 14.160  12.470 

Nog te factureren   0  15.600 

Johan Cruijff Foundation t.b.v. gehandicaptenatletiek 13.000  18.000 

Overig   19.000  17.251 

   170.729  92.614 

      

Liquide middelen      

ING bonusspaarrekening   1.373.968  2.060.129 

Banken rekeningen courant   65.251  68.044 

Kassen   3.370  828 

   1.442.589  2.129.001 

      

Overige reserves      

Continuïteitsreserve      

Saldo vorig boekjaar   1.346.000  1.318.000 

Resultaatbestemming   49.000  28.000 

Saldo ultimo boekjaar   1.395.000  1.346.000 

      

Algemene reserve      

Saldo vorig boekjaar   340.508  366.221 

Resultaatbestemming   -112.446  -25.713 

Saldo ultimo boekjaar   228.062  340.508 
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   31-12-15  31-12-14 

Kortlopende schulden      

Overige schulden      

Vakantiegelden en vakantiedagen  138.281  151.217 

Accountantskosten   7.020  7.020 

Nog te betalen kosten stages  13.990  0 

PGGM   2.678  2.375 

Overige schulden   19.294  19.001 

   181.263  179.613 

      

Overlopende passiva      

Bijdragen cursisten    92.600  82.700 

Vooruitontvangen provinciale subsidies  118.863  132.000 

Reallocatie LOTTO subsidie topatletiek  0  300.000 

Opbrengst licentiesysteem voor 2016 e.v. jaren 42.113  41.839 

Vooruitgefactureerd   70.550  0 

Overig   4.683  3.250 

   328.809  559.789 

      

St. Atletiekerfgoed      

Rekening-courant verhouding     

met de Stichting Atletiekerfgoed  8.029  1.827 

   8.029  1.827 

Belastingen      

Loonheffingen   84.807  78.878 

BTW   24.522  -6.603 

   109.329  72.275 

      

      

Niet uit de balans blijkende verplichtingen    

Er zijn tien lease-overeenkomsten voor personenauto's afgesloten, met een jaarcontractwaarde 
van € 97.123 incl. BTW. De gemiddelde looptijd is nog 2,11 jaar. 

Voor het bondsbureau is een huurovereenkomst afgesloten met een resterende looptijd van 6 jaar. 

(huurwaarde € 114.664 per jaar, bijkomende leveringen diensten € 75.337 per jaar) 
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I.3.6 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIES-REKENING 2015     

        

  2015    2014  

Subsidies        

1.1 Basisbijdrage Sportparticipatie  145.417    139.477  

1.2.1 Sporttechnisch  0    10.300  

1.2.3 Bestuurlijk  4.000    5.000  

1.3.2 VSK - bewustwording en communicatie  0    1.200  

1.3.3 VSK - verenigingen en bestuurders  0    3.000  

2.1 Top 10  1.271.187    1.297.130  

2.1 Top 10 reallocatie naar 2014  0    140.000  

2.1 Top 10 reallocatie naar 2015  300.000    -300.000  

3.1 Algemeen functioneren  463.340    526.113  

4.1 Afbouwregeling talentontwikkeling  0    58.813  

4.2 Maatwerkfinanciering Top 10  182.000    35.000  

4.9 Compensatie marketingrechten LOTTO  0    71.764  

4.9 Marketingrechten t.b.v. FBK/Flame Games 0    -18.314  

  2.365.944    1.969.483  

Overige inkomsten        

Verkoop overige publicaties  3.439    20.517  

Deelnemersbijdragen   361.653    392.960  

Entree- en inschrijfgelden NK's  60.243    35.433  

Inschrijfgeld competitie   133.508    125.380  

Verkoop schoolatletiekmaterialen  2.928    694  

EA/IAAF inzake wedstrijden  118.582    29.118  

Trainerslicenties  27.676    25.515  

Eigen bijdragen jurykleding  3.102    5.535  

NOS TV-rechten  32.500    32.500  

Bedrijfssport (Running Business)  15.278    15.705  

Giften  8.500    5.500  

Subsidies provincies/gemeenten  215.569    216.504  

Verhuur atletenkamers  78.279    58.100  

Bijdragen Athletics Arena  13.575    5.800  

Advertenties St>rt en website  0    604  

Detachering  25.351    31.389  

VWS ecotaks  132.818    115.232  

Overige  280.072    253.869  

  1.513.073    1.370.354  

Overige baten        

Baten voorgaande jaren  -678    5.835  

Overige  44.937    28.242  

  44.259    34.077  
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  2015    2014 

Overige bedrijfskosten       

Honoraria  922.838    817.810 

Reis- en verblijfkosten  1.173.257    814.736 

Kantoorkosten  644.389    656.377 

Huur accommodaties & wedstrijdapparatuur  574.162    479.802 

Inkoop materialen/kleding  235.661    256.792 

Bijdragen aan organisaties  279.593    361.208 

Overig  1.079.596    942.657 

  4.909.497    4.329.382 

Teruggaafregeling Ecotaks       

Ontvangen teruggaaf ecotaks van VWS  132.818    115.232 

Doorbetaalde ecotaks aan verenigingen  -131.710    -114.034 

  1.108    1.198 

       

       

Het gemiddeld aantal werknemers in 2015 bedroeg 39,12 fte's (2014 37,95 fte's).   
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Specificatie ledencontributies en wedstrijdlicenties 

     

Basiscontributie 
aantallen algemene  aantallen algemene  

2015 middelen 2014 middelen 

          

Jeugdleden tot en met 19 jaar 35.547   33.740   

Leden vanaf 20 jaar 93.280   93.007   

          

Basiscontributie 128.827  €    1.927.503  126.747  €    1.869.626  

          

Individuele leden 11.364  €       454.183  13.279  €       554.019  

Persoonlijke leden 80  €           1.706  90  €           1.923  

          

  140.271  €    2.383.392  140.116  €    2.425.568  

          

Buitengewone leden 95  €         33.440  95  €         32.009  

          

Wedstrijdlicenties 
        

        

          

Wedstrijdlicenties 53.227  €       741.850  51.645  €       720.483  

          

Administratiekosten 
        

        

          

Administratiekosten    €       139.474     €       146.005  

Startsubsidies nieuwe verenigingen    €             800-    €           1.722- 

          

     €    3.297.356     €    3.322.343  

     

     

De stijging van de contributie-inkomsten t.o.v. 2014 betreft:     

Toename basiscontributie door meer leden en contributieverhoging met 1,40%  €         57.877  

Toename door meer licenties en verhoging wedstrijdlicenties met 1,40%  €         21.367  

Afname door administratiekosten nieuwe leden / korting administratiekosten  €           6.531- 

Afname door Start to Run en individuele/buitengewone lidmaatschappen  €         98.622- 

Toename door minder startsubsidies      €           1.444  

Totaal        €         24.465- 
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III Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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1. Inleiding 
 
 
Het Activiteitenverslag 2015 is een beknopte samenvatting van de activiteiten op diverse 
beleidsgebieden. In dit document vinden leden, verenigingen, vrijwilligers, werknemers, partners, 
sponsorrelaties en bestuurlijke geledingen informatie over hoe de in het Jaarplan 2015 voorgenomen 
activiteiten zijn uitgevoerd. Een andere belangrijke functie van het Activiteitenverslag 2015 is het 
verantwoorden van de subsidies die de Atletiekunie ontvangen heeft van VWS, LOTTO, NOC*NSF en 
overige subsidiegevers. 
 
De in 2015 uitgevoerde activiteiten zijn gebaseerd op het door de unieraad vastgestelde Jaarplan 2015 
en het meerjarenbeleid 2013 t/m 2016 getiteld “Athletics like never before!”. In het Jaarplan 2015 zijn 
ook de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) opgenomen. Deze dienen in de beleidsperiode tot en met 
2016 als richtlijn voor de te behalen resultaten. Sommige KPI’s kunnen per kwartaal worden opgemaakt, 
andere KPI’s worden slechts eens per jaar gemeten. De totale voortgang op de KPI’s wordt aan de hand 
van een afzonderlijke rapportage aan de unieraad gepresenteerd.   
 
Leeswijzer 
Het Activiteitenverslag 2015 kent dezelfde indeling als het Jaarplan 2015, waarbij per werkveld op 
hoofdlijnen wordt gerapporteerd. De werkvelden zijn ingedeeld naar de vier beleidsterreinen: 
Topatletiek, Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken, Loopsport en Algemeen.  
 
In het afsluitende hoofdstuk 6 Financiën wordt een nadere toelichting gegeven op de balans, op de 
winst- en verliesrekening en op de staat van baten en lasten. Per werkveld worden, indien van 
toepassing, de belangrijkste afwijkingen in de realisatie ten opzichte van de begroting verklaard. Ook 
staan er enkele kengetallen die inzicht geven in de ontwikkeling van de organisatie en bedrijfsvoering. 
De staat van baten en lasten over 2015, de begroting 2015 en, ter vergelijking, de staat van baten en 
lasten over 2014 zijn opgenomen. Tot slot volgt een overzicht van de winst- en verliesrekeningen over 
de jaren 2010 t/m 2015.  
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2. Topatletiek  
 
 

Inleiding  
 
De Nederlandse atleten hebben in 2015 van zich doen spreken! De Wereldkampioenschappen atletiek 
in Beijing en de Wereldkampioenschappen paralympische atletiek in Doha zorgden voor grote 
successen. De resultaten van beide evenementen hebben veel media aandacht getrokken en scheppen 
verwachtingen richting de Olympische en paralympische spelen. In onderstaande paragrafen gaan we 
in op de belangrijkste resultaten uit 2015. 
 
 

Olympische Spelen, wereld- en Europese kampioenschappen 

 
Activiteiten 
Internationale kampioenschappen en interlands in 2015 waar Nederlandse atleten aan deelnamen: 

 Indoor interland meerkamp, Apeldoorn 

 EK Indoor, Praag (CZE) 

 EC Winter Throwing Challenge, Leiria (POR) 

 World Relays, Nassau (BAH) 

 EC Teams, Heraklion (GRE) 

 EC Meerkamp, Aubagne (FRA) 

 EYOF, Tbilisi (GEO) 

 EJK, Eskilstuna (ZWE)  

 EK U23, Tallinn (EST) 

 WK, Beijing (CHN) 

 EK Cross, Toulon-Hyeres (FRA) 
 
Dutch Parathletics Team: 

 Swiss Series, Arbon (SUI) 

 Al Ain en FAZAA international, Dubai (VAE) 

 International Meeting, Barcelona (ESP) 

 Berlin Open, Berlijn (GER) 

 Grand Prix Final, Londen (GBR) 

 WK IPC, Doha (QAT) 
 
Toelichting op de belangrijkste wedstrijden en resultaten 
 
Europese Kampioenschappen Indoor 
Tijdens het eerste toernooi van 2015 kwamen 16 Nederlandse atleten aan de start. Dafne Schippers 
werd Europees Kampioene op de 60m sprint en scoorde behalve haar persoonlijke recordtijd ook de 
beste Wereldprestatie van dat moment. Jamile Samuel was ook finaliste en werd, ook in een 
persoonlijke recordtijd, zevende. Sifan Hassan eiste als regerend outdoor kampioene op de 1500m 
onbedreigd de indoortitel voor zich op. Eelco Sintnicolaas moest als titelverdediger dit keer genoegen 
nemen met het brons op de meerkamp. Verrassende podiumplaatsen werden behaald door Maureen 
Koster (brons 3000m dames) en Thijmen Kupers (800m mannen). Beiden vielen op door hun 
aanvallende stijl van racen. Daar waar Wereldindoorkampioene Nadine Broersen uitviel, zorgde Anouk 
Vetter (achtste) op de meerkamp voor de zesde top 8 positie tijdens dit EK indoor. 
 
World Relay 
De deelname van de 4x100m en 4x400m mannenteams bracht helaas geen succes. Het 4x100m team 
kwam niet verder dan de serie en het 4x400m team finishte niet. 
  
EK Teams 
Na de degradatie in 2014 van Super League naar de First League slaagde het Nederlandse Team er 
opnieuw in te promoveren naar de hoogste afdeling. Na Tsjechië en gastland Griekenland werd een 
derde plaats behaald. Individueel werden er eerste plaatsen behaald door Dafne Schippers (100m en 
200m), Nicky van Leuveren (400m), Jip Vastenburg (5000m) en de beide 4x100m teams.  
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EK Teams Meerkamp 
Nederland nam niet haar sterkste meerkamp atleten mee naar deze wedstrijd. De tweede plaats van 
het jaar daarvoor, met individuele overwinningen van Nadine Broersen en Eelco Sintnicolaas, kwam 
dan ook niet in beeld. Ondanks vele verbeteringen van persoonlijke records kwam het team niet verder 
dan de zevende plaats, waarmee degradatie naar de First League een feit was.  
 
EYOF Tbilisi 
NOC*NSF zond alle 21 door de Atletiekunie voorgedragen atleten uit naar het EYOF. Jasmijn Bakker 
(2000m steeple), Diane van Es (3000m) en Merel van de Marel (1500m) sliepen niet alleen bij elkaar 
op de kamer, maar wonnen ook alle drie een gouden medaille. Zilver was er voor Jessica Schilder bij 
het kogelstoten. Dara Obot (discuswerpen) en Bryan Pronk  (200m) veroverden brons. Laatstgenoemde 
werd ook zesde op de 100m en maakte deel uit van het 4x100m jongensteam dat de finale behaalde, 
maar daar eindigde met een DQ. Dicht bij het podium kwamen Bram Anderiessen (vierde op de 1500m) 
en Jurgen van der Zwet (vierde op de 400m). 
 
Europese Junioren Kampioenschappen 
Twaalf meisjes en negen jongens maakten deel uit van het EJK team. Inge Drost wist als enige een 
podiumplaats te behalen. Zij werd tweede op de 400m horden en verbeterde in elk van de ronden haar 
persoonlijk record. Een knappe prestatie! Een vierde plaats was er voor meerkamper Sybren Blok en 
voor Veerle Bakker. Top 8 plaatsen behaalden Lieke Klaver (zesde op 200m), Tasa Jiya (zevende op 
200m), Dominique Esselaar  (achtste bij polshoog) en de 4x100m meisjes (DNF in finale). 
 
Europese Kampioenschappen U23 
Dit gaat niet alleen onze geschiedenisboeken in als het toernooi van de vierde plaatsen, maar ook van 
twee kampioenen! Jip Vastenburg (10.000m) en Pieter Braun (meerkamp) werden beiden kampioen op 
hun onderdeel. Nadine Visser voegde daar met haar derde plaats op de 100m horden nog een 
podiumplaats aan toe. Naomi Sedney (100m), Tessa van Schagen (200m) Femke Pluim (polshoog), 
Hensley Paulina (100m), Bart van Nunen (10.000m) en het 4x100m team vrouwen grepen met hun 
vierde plaatsen net naast de medailles. Eefje Boons (zesde op de 100m), Richard Douma (achtste op 
de 1500m) en Menno Vloon (achtste bij polshoog) behaalden een top 8 positie. Het mannenteam 
4x100m behaalde ook de finale, maar werd daar gediskwalificeerd. 
 
Wereld Kampioenschappen 
Met een gedegen voorbereiding in Japan op zak, reisde de groep van 22 atleten (inclusief twee 4x100m 
teams) naar Beijing. Daar schreef Dafne Schippers sporthistorie met haar tweede plaats op de 100m 
en vooral door haar eerste plaats op de 200m. Beide afstanden leverden een Nederlands record op; 
haar tijd op de 200m was zelfs een Europees record en beste Wereldjaarprestatie. Sifan Hassan won 
haar eerste mondiale medaille met een derde plaats op de 1500m. Nadine Broersen werd nipt vierde 
op de meerkamp. Nadine Visser werd daar achtste en Anouk Vetter twaalfde. Pieter Braun werd 
twaalfde bij de mannen op de meerkamp (daar waar Eelco Sintnicolaas zich na een goede eerste dag 
wegens een blessure moest terugtrekken). 
Susan Kuijken werd achtste op de 5000m en daarnaast tiende op de 10.000m. Jip Vastenburg werd 
elfde op de 10.000m. Liemarvin Bonevacia liep in zijn serie 400m een Nederlands record en dook als 
eerste Nederlander (ruim) onder de 45 seconden. Het vrouwenteam 4x100m behaalde de finale maar 
werd door een foute wissel gediskwalificeerd. 
 
EK Cross 
Het jaar 2015 werd in stijl afgesloten. Sifan Hassan won de race bij de vrouwen en Jip Vastenburg werd 
tweede bij de vrouwen U23. Stan Niesten liep bij de junioren naar een verdienstelijke vijfde plaats en 
Maureen Koster eindigde bij de vrouwen ook nog in de top 10 (negende). Het mannenteam eindigde 
als vijfde in het teamklassement. 
 
IPC Wereld Kampioenschappen  
Twaalf vrouwen en zes mannen namen deel aan het WK. Marlou van Rhijn won de 100m en 200m in 
de T44 klasse. Kenny van Weeghel (T54) won goud op de 200m, zilver op de 100m en 800m en tenslotte 
nog brons op de 400m. Tweede plaatsen waren er voor Marlene van Gansewinkel (verspringen T40), 
Lara Baars (kogelstoten F40) en Ronald Hertog (verspringen T44). Brons was er voor Margriet v.d.Broek 
(400m en 800m T54), Amy Siemons (100m T34), Fleur Jong (200m T44), Shirley Kerkhove (800m T20) 
en Ranki Oberoi (hinkstapsprong T20). 
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Toptrainingsplan 

 
In het voor-olympische jaar 2015 stabiliseerden we de topsportprogramma’s zodat we in het Olympische 
seizoen niet voor verrassingen komen te staan. De ondersteuning door sportscience (trainings- en 
wedstrijdanalyses) is verder versterkt door buitenlandse expertise te importeren. 
 
Verlaagde subsidies vingen we dit jaar deels op met verschoven investeringen in de Olympische 
voorbereiding. Ook werden middelen eerder gereserveerd voor investering in het voor- Olympische en 
Paralympische seizoen. Het Mila-programma profiteerde van de verschuiving van financiering door het 
gestegen niveau van de topatleten. 
 
Antidoping 
In totaal voerde de Dopingautoriteit in 2015 bij atleten 164 controles uit, waarvan 74 out-of-competition 
en 90 in-competition. Daarnaast zijn vanuit de IAAF bij Nederlandse atleten in totaal 99 controles 
uitgevoerd, waarvan 52 out-of-competition en 47 in-competition. Het totaal aan dopingcontroles komt 
daarmee op 263 (in 2014 was dit 223).  
 
Evenals voorgaande jaren zijn de leden van de nationale selecties, technische staf, coaches en 
begeleiders geïnformeerd over de uitvoering van de WADA-code en kregen zij specifieke informatie 
over het antidopingbeleid. 
 
 

Talentherkenning en talentontwikkeling 
 
Aan talenten in alle vakgroepen is een ondersteuningsprogramma aangeboden voor het invullen van 
hun loopbaan. Waar nodig werden coaches en ouders in de begeleiding daarvan geadviseerd. 
 
Aan toptalenten (High Potentials) uit de vier clusters meerkamp/werpen/springen, sprint/horden, Mila 
en Para atletiek zijn fulltime trainingsprogramma’s op het Olympisch Trainingscentrum Papendal 
aangeboden. 
 
In 2015 is het proactief scouten van talenten, zowel binnen als buiten de atletiekverenigingen, verder 
uitgebouwd. De Regionale Trainingscentra of RTC’s vormen in toenemende mate een zeer belangrijke 
aanvulling op de verenigingstrainingen. Voor de volgende beleidscyclus is de financieringsstructuur een 
punt van zorg. 

De Nationale programma’s voor talenten zijn voor een deel van de vakgroepen verder uitgebreid. Er is 
veel aandacht voor de opbouw van intensievere trainingsprogramma’s, de belastbaarheid en 
voorbereiding op het vak van topatleet. Er komt meer aandacht voor bewustwording en kennis rondom 
het onderwerp doping(preventie) in de vorm van de actie ‘Atletiek, gewoon schoon’. 
 
De Johan Cruijff Foundation leverde als partner van de Atletiekunie opnieuw een structurele bijdrage 
aan de promotie van sportdeelname, talentidentificatie en talentontwikkeling in de para-Atletiek.  
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3. Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 
 
 

Verenigingsondersteuning 
 
In 2015 vonden zowel in het voorjaar als in het najaar in de diverse regio’s van het land voorzitters-
overleggen plaats. Hierbij waren in het voorjaar 164 verenigingen aanwezig en in het najaar 154. Een 
opkomstpercentage van bijna 60% is in de sportwereld enorm hoog. Deze regionale overleggen 
bevorderen zowel het contact tussen bondsbureau en verenigingen, als de onderlinge contacten tussen 
verenigingen. Daarnaast levert het input op voor nieuw beleid en worden producten en diensten van de 
Atletiekunie onder de aandacht van verenigingen gebracht. 
 
De nieuwsbrief voor bestuurders is in 2015 maandelijks aan ongeveer 1.500 bestuurders van 
atletiekverenigingen en loopgroepen verstuurd. 
 
Verspreid over het land waren er circa 20 regionale themabijeenkomsten over diverse onderwerpen. De 
meest voorkomende: ‘Besturen met een visie’, ‘Meer vrijwilligers in korte tijd’, het inzetten van social 
media bij verenigingen en kennisuitwisseling op het gebied van jeugdbeleid. Op het gebied van de 
maatschappelijke rol en open houding van de vereniging zijn in samenwerking met NOC*NSF 15 
bijeenkomsten georganiseerd met als titel ‘open club’. Deze helpen verenigingen zich bewust te worden 
van hun positie in de lokale samenleving en hun rol daarin te versterken. Uit deze bijeenkomsten vloeien 
regelmatig vervolgacties voort waarbij verenigingen nader gaan samenwerken met zorg, onderwijs, 
oudereninstanties en overige welzijnsorganisaties. 
 
De Atletiekunie hielp verschillende verenigingen die zich in 2015 bezighielden met beleidsontwikkeling. 
Dit is enerzijds gebeurd door de inzet (van uren) van accountmanagers. Anderzijds is in sommige 
gevallen ook een externe procesbegeleider ingezet, waarbij de Atletiekunie een deel van de kosten 
droeg. 
 
In maart 2015 vond er een succesvolle Dag van de Atletiek plaats. Op Papendal boden we een 
programma aan voor leden, trainers, bestuursleden van atletiekverenigingen en loopgroepen. Meer dan 
625 deelnemers werden verwelkomd, die de dag gemiddeld met minimaal een acht waardeerden.  
 
 

Wedstrijdatletiek 
 
De NK Atletiek kende in het samenbrengen van drie kampioenschappen (NK individueel, NK estafette, 
NK meerkamp) in een vierdaage opzet een geslaagde eerste editie. Ten opzichte van 2014 deden er 
25% meer atleten aan mee. Een mooie stijging. 
 
De competitie, baan- en crosscircuit, zijn in volle omvang uitgevoerd en geëvalueerd. Dit leidde tot een 
aanpassing: per 2016 staan er meer onderdelen in wisselende samenstelling op het programma. Aan 
de competitie hebben 1351 teams deelgenomen, ongeveer gelijk aan het aantal van 2014. In 2015 
hebben we samen met atletiek.nu uitgebreid de mogelijkheden verkend tot automatische 
uitslagenverwerking en het opmaken van statistieken en ranglijsten. Als gevolg daarvan werd de 
wedstrijdadministratie van alle competitiewedstrijden in 2015 volledig geautomatiseerd. In 2016 verloopt 
de publicatie via de website van de Atletiekunie.    
 
In 2015 voerden accommodatieadviseurs van de Atletiekunie in totaal 43 inspecties van 
wedstrijdaccommodaties uit.  
 
De doorontwikkeling van de juryopleidingen in lijn met het competentiegericht opleiden liep vertraging 
op door ziekte van de projectmedewerkster. Wel zijn in 2015 de opnames voor de ondersteunende 
filmpjes gemaakt. Ook zijn de cursussen Wedstrijdleider, Scheidsrechter, Starter en Jury algemeen 
zodanig voorbereid dat de pilots hiervoor in het voorjaar van 2016 kunnen starten. De cursus 
Wedstrijdleider/Scheidsrechter Wegatletiek werd speciaal voor de loopsport ontwikkeld en startte op 
twee plaatsen in 2015.  
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Er zijn officials- en juryteams voor de EK Atletiek 2016 geformeerd. Door deel te nemen aan diverse 
NK’s stomen zij zich klaar voor de EK Atletiek. We hopen dat deze aanpak vruchten afwerpt.  
 
We hebben een bid voorbereid voor de organisatie van de EK indoor 2019. Dit brengen we in het 
voorjaar van 2016 uit. Het opzetten van een permanente organisatiestructuur voor de NK’s indoor vraagt 
meer tijd en hangt mede af van de besluitvorming over de EK indoor 2019. 
 
 

Jeugdatletiek  
 
Vanuit het project Veilig Sport Klimaat (VSK), kunnen verenigingen een ‘Sportief Coachen’ traject 
volgen. Hierin stellen bestuur en trainers met elkaar het beleid vast betreffende de benadering van en 
de omgang met jeugd. 
 
De pupillencompetitie Athletics Champs coördineren we sinds najaar 2015 vanuit het bondsbureau. 
Voor de competitie van 2016 nemen hier vier regio’s aan deel. Verdere ondersteuning vanuit het 
bondsbureau betreft de opleiding van juryleden en trainers, subsidiering van de aanschaf van materiaal, 
het aanbieden van het administratieprogramma Atletiek.nu, en het verstrekken van startnummers, 
diploma’s en medailles.Op de website zijn ondersteunende middelen beschikbaar om een indoor 
wedstrijd Athletics Champs te organiseren. 
 
Het atletiekprogramma voor basisscholen genaamd Athletics Movements is in 2015 gegroeid. Inmidels 
is Athletics Movements in 21 gemeenten met in totaal 127 scholen en 8610 deelnemende leerlingen 
georganiseerd. Een positieve ontwikkeling! 
 
In 2014 en 2015 hebben we onderzoeken binnen de juniorenatletiek verricht. Het doel was te 
achterhalen waarom junioren stoppen en wat zij belangrijk vinden bij wedstrijden, trainingen en 
activiteiten. Met deze informatie op zak zoeken we in 2016 naar goede juniorenwedstrijden en dragen 
we good practices uit.  
 

Opleidingen  
 
De jurycursussen zijn als onderdeel van de herziening van het jury opleidingsmodel in 2015 opgenomen 
in de opleidingsacademie van de Atletiekunie. Verder gebeurde er in 2015 het volgende op het gebied 
van opleidingen en bijscholingen voor jeugd: 

 Er zijn 231 assistent atletiektrainers (niveau 2) opgeleid, waarvan het merendeel actief is bij 
jeugdgroepen. In 2014 waren dit er 167.  

 Op niveau 3 (zelfstandig trainer) zijn er 50 trainers opgeleid (in 2014 waren dit er 91). Oorzaak van 
de daling waren minder aanvragen vanuit de verenigingen.  

 Er zijn twee high potential coaches (niveau 4) gekwalificeerd. 

 Er zijn in totaal 34 bijscholingen georganiseerd, waarvan tien rondom het thema ‘jeugd’.   

 Het project Werf de Jeugdtrainer startte, waarbij verenigingen hulp kregen bij het werven en 
ondersteunen van de jeugdtrainers. Dit project wordt in 2016 afgerond met de oplevering van een 
toolkit. 

 De samenwerkingsverbanden met het onderwijs en verschillende opleidingsinstanties (die ook 
BBAT3 opleverde) stopten. De vele maatwerktrajecten vroegen veel begeleiding maar leverden te 
weinig resultaat op. Het voor 2015 geplande trainerscongres vond niet plaats bij gebrek aan een 
geschikte datum.  

 In 2015 zijn vier aspirant-opleiders gestart met hun opleidingstraject dat in het voorjaar van 2016 
wordt afgerond. 

 De herziening van het opleidingsmodel voor juryopleidingen liep vertraging op door ziekte van de 
projectmedewerkster, maar is in de tweede helft van 2015 alsnog gestart. In het najaar vond de 
nieuw ontwikkelde cursus wedstrijdleider/scheidsrechter voor de wegatletiek tweemaal plaats. 
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4. Loopsport 

 
De visie op loopsport kreeg in 2015 meer handen en voeten: samen laten we Nederland beter, leuker 
en langer lopen. Bij de Atletiekunie zien we de loopsport als een duurzame sport in de vorm van 
langdurige sportbeoefening. Deze komt het best tot zijn recht: 

 in een sociale omgeving (groep); 

 met een deskundige begeleider (opgeleide trainer); 

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

 en gesteund door optimale randvoorwaarden (tijd, plaats). 
De bij de Atletiekunie aangesloten loopgroepen, atletiekverenigingen en Dutch Runners-loopgroepen 
zijn dé plekken voor lopers om deze manier van hardlopen te ervaren. We zien dit motto vaker terug in 
diverse communicaties. Door dit eenduidig als Atletiekunie, met aangesloten clubs, te blijven uitdragen 
maken we de boodschap impactvoller en sterker. 
 
Door o.a. Lopende Zaken-overleggen in de regio en een nieuwe op loopsportkader gerichte nieuwsbrief, 
willen we de belangrijke rol van clubs benadrukken en hen meenemen in onze ontwikkeling. Door deze 
updates, het delen van best practices, het toelichten van trends en het bespreken van mogelijke lokale 
samenwerking of andere kansen laten we nog beter zien dat we samen de Atletiekunie zijn. Met het 
opzetten van een campagne rondom de Nationale Sportweek (“ik neem je mee”), het flexibiliseren van 
Start to Run, het ontwikkelen van Hardlopen.nl met een etalagefunctie voor onze clubs (“zoek een club”) 
en met de 20e Looptrainersdag hebben we de toegevoegde waarde van het Atletiekunie-lidmaatschap 
verduidelijkt. De Looptrainersdag was nog weer succesvoller dan eerdere jaren in aantallen deelnemers 
en beoordeling, bijkomstigheid was dat deze voor het eerst sinds jaren weer op ‘ons Papendal’ 
plaatsvond: het Olympische Trainingscentrum.  
 
Onze toegevoegde waarde tonen we ook richting evenementen, georganiseerd door aangesloten clubs 
of stichtingen, met een tweetal evenementenbijeenkomsten, met de populaire hardloop-
evenementenkalender op Hardlopen.nl en services als parcoursmetingen. Ook is in 2015 de cursus 
Wedstrijdleider/Scheidsrechter voor de wegatletiek ontwikkeld en op twee plaatsen georganiseerd.  
 
Naast de Nationale Sportweek ging het concept Parklopen in het eerste weekend van 2016 ‘live’ in Park 
Sonsbeek in Arnhem. Na de lokale pilot moet dit concept beschikbaar zijn voor andere clubs als flexibel 
aanbod voor lopers. Parklopen is een manier om vrijblijvend samen hard te lopen en gebruik te maken 
van de openbare ruimte binnen een gemeente of stad. Deze flexibele manier van samen hardlopen sluit 
aan bij de ambitie op impact in plaats van alleen ledenaantallen. Aan het einde van 2015 startte ook 
“Samen verder” in een pilot in samenwerking met Le Champion, met als doel clubs een vervolgaanbod 
te bieden voor evenementenlopers. Samen met Zilveren Kruis riepen we het vitaliteitsconcept Actify in 
het leven, waar de Atletiekunie-clubs een onderdeel van zijn. Beide initiaiteven moeten zich nog verder 
doorontwikkelen, maar geven positieve signalen.   
  
De belangrijke ontwikkeling van de website Hardlopen.nl was vertraagd, maar is bij publicatie van dit 
jaarverslag inmiddels gerealiseerd. De doorontwikkeling van dit platform, nadrukkelijk verbonden met 
het individueel lidmaatschap Dutch Runners, is daardoor opgeschoven naar 2016. In gesprekken met 
stakeholders klinken positieve geluiden als het gaat over de positie van de Atletiekunie in de 
ontwikkeling van dit platform: voor commerciële partners biedt dit platform perspectief. Maar ook voor 
aangesloten clubs gaat Hardlopen.nl nadrukkelijk kansen bieden voor profilering en promotie. De 
ondernemende stappen die we hier zetten betekenen een nieuwe rol voor de Atletiekunie. Het 
zorgvuldig zetten van die stappen vergde meer tijd dan verwacht.   
 
Het aantal recreatieve loopleden en het aantal afgenomen producten en diensten staan onder druk. Het 
jaar 2015 stond in het teken van transitie en het opstarten van een aantal kleinschalige pilots. In 2016 
willen we deze optimaliseren zodat we samen met de clubs een grotere impact creëren in het leven van 
de lopers. Samen laten we Nederland beter lopen! 
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5. Algemeen en infrastructuur 
 
 

Marketing, communicatie en sponsoring 
 
Op het gebied van communicatie was de realisatie van de nieuwe websites in het najaar van 2015 een 
mijlpaal. Om de verschillende doelgroepen nog beter te kunnen bereiken en informeren, kozen we voor 
de verdeling in drie websites: Atletiekunie.nl voor verenigingen, bestuur en kader, Atletiek.nl voor 
atleten, sporters en fans, en Hardlopen.nl voor heel hardlopend Nederland. Elke vernieuwing gaat 
gepaard met ups & downs, maar bezoekcijfers en reacties laten zien dat we op de goede weg zijn. De 
samenwerking met Atletiek.nu zorgt op Atletiek.nl voor up-to-date en complete wedstrijddata en 
resultaten. Dit is een belangrijk proces dat nog gaande is. Hardlopen.nl is begin 2016 gelanceerd in 
bèta en is vóór zomer 2016 gereed. De doorontwikkeling van een vernieuwde app, gekoppeld aan het 
platform, is hiervan een belangrijk onderdeel. 
  
De ‘nieuwe’ identiteit wordt zichtbaarder en consistenter doorvertaald in alles wat we doen. Met meer 
dan honderd atletiekfans gingen we naar de EK Indoor in Praag. Op het gebied van digitale 
communicatie zorgen topsportsucces en consistente communicatie voor een viraal effect. We zijn 
gestart met de kaartverkoop voor de EK Atletiek in Amsterdam. Eerst exclusief voor verenigingen en 
later voor leden. We deden sponsoractivaties met het AA Drink Talententeam om de jeugd kans te 
geven op mooie prijzen. Of alle activiteiten leiden tot een (betere) herkenning van de Atletiekunie met 
genoemde identiteit, meten we in 2016. 
  
We werkten in 2015 ook hard om de propositie van de Atletiekunie bij vele partijen onder de aandacht 
te brengen. De ingezette weg van inhoudelijke partnerbijeenkomsten leidde tot een gezamenlijk bezoek 
aan de EK indoor en de AA Drink FBK Games. 
  
In 2015 lukte het om twee partnerships te sluiten. Met Yakult is een hoofdsponsor gevonden voor het 
programma Start to Run, dat zichtbaar wordt vanaf januari 2016. In 2015 is ook een uitgebreide 
partnerovereenkomst gesloten met de Nederlandse Spoorwegen (NS). Met de NS gaan we als ‘partner 
in bewegen’ een impuls geven aan jeugdatletiek. Vanaf 2016 hopen we hiervan effecten te verwachten. 
Daarnaast zijn er met Polman Opticiens en Tamminga Sports twee nieuwe supplierships gesloten.  
 
 

Financiën 

 
De Ecotaks-regeling voor verenigingen is in 2015 voor de laatste keer uitgevoerd. Er werd een bedrag 
van ruim € 130.000 als subsidie van VWS uitbetaald aan verenigingen. Vanaf 2016 komt er in plaats 
van deze regeling een subsidie op energie-beperkende maatregelen.  
 
Het kostenreductieprogramma leidde in 2015 tot een versobering van de leaseregeling. Met het oog op 
verscherpte budgetbewaking gingen we het softwareprogramma Sumatra gebruiken. Hierdoor kregen 
budgethouders snel en actueel inzicht in de uitputting van hun budget. 
    

 
Huisvesting en organisatie 
 
Eind 2015 hadden 141 atletiekverenigingen een gecertificeerde verenigingsapplicatie aangeschaft, 
waarvan er 127 zijn gekoppeld met de Atletiekunie. Daarmee vindt inmiddels 62% van de 
ledenverwerking automatisch plaats. De invoer en mutaties van alle individuele leden (Dutch Runners) 
verloopt al geautomatiseerd. Om ook eventuele financiële drempels weg te nemen en dit percentage te 
verhogen, heeft de Atletiekunie de vier leveranciers gevraagd een light versie op de markt te brengen.  
AllUnited en Club-assistent gaven vervolgens gehoor aan dit verzoek. 
 
Het Kenniscentrum op de website (onderwerpen A t/m Z) ging in 2015 op in de nieuwe opzet van de 
websites www.atletiek.nl en www.atletiekunie.nl. De verwachting is dat de informatie daar beter tot zijn 
recht komt.  

Nieuwe wetgeving inzake personeel en consequenties van de nieuwe CAO-sport zijn in goed overleg 
met de PVT ingevoerd.  

http://www.atletiek.nl/
http://www.atletiekunie.nl/


Jaarverslag 2015 - 32 - 

Personeelsformatie 
 

Personeelsformatie Atletiekunie 
per sector 

FTE’s 2015 
Realisatie 

FTE’s 2015 
Begroot  

FTE’s 2014 
Realisatie 

Topatletiek 11,28 11,16 11,14 

Wedstrijdatletiek en verenigingszaken 12,68 11,81 12,59 

Loopsport    5,03   4,08   3,79 

Algemeen en infrastructuur  10,13  10,22  10,43 

    

Totaal:  39,12  37,27   37,95 

 
De personeelsformatie groeide in 2015 naar 39,12 fte. Ten opzichte van de begroting is een uitbreiding 
van de afdeling loopsport te zien. De doelen hiervan waren het opzetten van meer commerciële 
activiteiten, het leggen van verbindingen met nieuwe doelgroepen en het creëren van meerwaarde voor 
recreatieve lopers van verenigingen. De toename van de personeelsformatie wordt verder veroorzaakt 
door het toevoegen van een projectmedewerker voor de ondersteuning van NK’s en evenementen 
(wedstrijdzaken). 
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6. Financiën 

 
Aanvullende toelichting op de balans 
 
Vaste activa 
Er is in 2015 verder geïnvesteerd in onze nieuwe websites. Atletiekunie.nl ging in 2015 live en de 
lancering van hardlopen.nl staat gepland voor het eerste kwartaal van 2016. Bij de software 
investeerden we in de nieuwe uitslagendatabase en Renflex module aanpassingen voor de nieuwe 
websites. De investeringen in hardware betroffen alleen vervangingsinvesteringen. 
 
Vlottende activa 
De post debiteuren is flink hoger door facturering in december aan sponsoren/partners en bijbehorende 
overeenkomsten in het vierde kwartaal. De voorziening voor dubieuze debiteuren achtten we op basis 
van ervaringen uit het verleden voldoende. De post overlopende activa steeg flink door vooruitbetalingen 
voor de Olympische Spelen en een stage in de Verenigde Staten. Daarnaast werden er in 2015 weer 
voor vier jaar ledenpassen gekocht. 
 
Overige reserves 

De continuïteitsreserve kon, conform de formule ‘half jaar huur en salarislasten’, met € 49.000 worden 
opgehoogd. Deze verhoging gaat ten laste van de algemene reserve. 
 
Passiva 
De post overlopende passiva nam ten opzichte van 2014 behoorlijk af, voornamelijk doordat de topsport 
subsidiegelden in 2015 volledig besteed zijn. Er vindt dus geen reallocatie naar 2016 plaats. 
 
Aanvullende toelichting op de Winst- en verliesrekening 

 De daling van de contributie inkomsten ten opzichte van 2014 werd veroorzaakt door een daling 
in het aantal Dutch Runners en lagere deelnemersaantallen bij Start to Run en Run to the Start.  

 De subsidies waren in 2015 hoger dan in 2014, voornamelijk door een reallocatie van de 
topsportsubsidies 2014 naar 2015. 

 De sponsorbijdragen namen toe door een nieuwe partner (NS) en een hogere kledingbijdrage 
van Asics. 

 De overige inkomsten stegen door o.a. een fors hogere bijdrage van de IAAF, met name voor 
het WK in Beijing. 

 De overige baten en lasten bestaan voornamelijk uit een teruggaaf pro rata BTW van de 
Belastingdienst. 

 De salarislasten stegen ten opzichte van 2014 door een CAO indexatie van 1,0% en meer fte. 
De sociale lasten/pensioenlasten bleven ongeveer gelijk door een lagere WW premie.  

 Bij de overige bedrijfskosten zijn de honoraria en de reis-en verblijfkosten gestegen doordat met 
name topatletiek in 2015 meer geld te besteden had. De huur van accommodaties/ 
wedstrijdapparatuur steeg doordat er in 2015 voor het eerst een vierdaags NK was. De bijdrage 
aan organisaties daalde door tegenvallende deelnemersaantallen bij Start to Run en Run to the 
Start. Lokale uitvoerders kregen hierdoor minder doorbetaald. 

 
Toelichting op de Staat van baten en lasten 
In de Staat van baten en lasten heeft elke sector/activiteit in onze begroting eigen lasten en inkomsten. 
Het saldo hiervan wordt weergegeven als het ‘beroep op de algemene middelen’. Dit beroep wordt 
vervolgens afgezet tegen de werkelijk verkregen algemene middelen (hoofdzakelijk contributie-
inkomsten) waaruit het resultaat van de Atletiekunie als geheel volgt. Dit resultaat is in 2015 uitgekomen 
op € 63.446 negatief (0,83% van de omzet). 
 
Topatletiek 
Door een reallocatie van subsidiegelden van de LOTTO van 2014 naar 2015 (300k) namen de subsidie-
inkomsten van topatletiek toe ten opzichte van de begroting. Daarnaast kwam er een extra toekenning 
vanuit de LOTTO voor het aannemen van een buitenlandse topcoach. De lasten stegen met hetzelfde 
bedrag waardoor het beroep op de algemene middelen conform de begroting was. 
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Wedstrijdatletiek en verenigingszaken 
Bij wedstrijdzaken en NK’s namen de personele lasten ten opzichte van de begroting toe door inzet van 
extra fte. Hiermee vingen we de toegenomen drukte richting het EK van 2016 op. Deze extra inzet werd 
deels gefactureerd aan de Stichting EK Atletiek Amsterdam 2016. Ook namen, door voor het eerst een 
vierdaags NK te organiseren, de reiskosten van vrijwilligers toe. Daarnaast waren er extra kosten door 
een samenwerking met het bedrijf Atletiek.nu voor het creëren en gebruiken van een centrale 
uitslagendatabase. Ook de inkomsten namen toe, voornamelijk door een prijsverhoging van de 
entreetickets. Per saldo resteerde er een hoger beroep op de algemene middelen van circa 45k. 
 
In de paragraaf Internationale evenementen namen de lasten toe door een uitgevoerd 
haalbaarheidsonderzoek voor het EK Indoor Apeldoorn 2019. Dit onderzoek werd mede gefinancierd 
door de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland.  
 
Bij verenigingszaken leidde een succesvolle Dag van de Atletiek tot een toename van zowel baten als 
lasten van circa 10k. De baten en lasten namen ook toe door de toevoeging van accommodatiezaken 
aan deze paragraaf. De kosten voor onze EK 2016 ambassadeurs waren naar beneden bijgesteld en 
de lasten van de ledenadministratie daalden door te kiezen voor een andere verzender. Verder werd 
bespaard op diverse kostenposten binnen deze paragraaf. 
 
De baten en lasten bij Opleidingen namen af door het annuleren van het Trainerscongres. Door een 
betere bezettingsgraad van de cursussen op niveau 3, tezamen met meer inkomsten op niveau 2 en de 
bijscholingen, nam het beroep op de algemene middelen af. 
 
Loopsport 
De lasten van Start to Run en Run to the Start namen af door een daling van deelnemers. De contributie 
inkomsten namen daardoor eveneens af. De gerichte bijdragen namen toe door een partner in het 
nieuwe platform Hardlopen.nl, dat in het eerste kwartaal van 2016 van start gaat. Bij de Dutch Runners 
namen de lasten toe door te investeren in het project ‘value for money’ voor loopgroepen. 
 
Algemeen 
Bij de paragraaf Huisvesting was de LOTTO-subsidie ‘algemeen functioneren’ flink lager dan begroot. 
Dit kwam doordat NOC*NSF de generieke 8% subsidiekorting (op breedtesportsubsidies en algemeen 
functioneren samen) alleen op deze subsidie heeft toegepast en niet op de subsidies van breedtesport. 
De subsidie van breedtesport (Verenigingszaken) is dan ook hoger dan begroot.  
 
Bij Marketing & Communicatie namen de inkomsten toe door toevoeging van de NS als sponsor voor 
de NS Kids Cup. 
 
Ledenontwikkeling 
Na een verlies van leden in 2014 is het ledental van de Atletiekunie in 2015 met 155 gestegen (+ 0,1%). 
Positief is dat het aantal verenigingsleden opnieuw toenam met 2.080 leden, ofwel 1,6%. De toename 
van verenigingsleden in 2014 bedroeg nog 1,2%. Net als in 2014 daalde het aantal individuele lopers 
(Dutch Runners) in 2015 met bijna 2.000 leden.  
 
Opvallend was de stijging van het aantal Dutch Runners Loopgroepen, van 66 in 2014 naar 80 in 2015. 
Als gevolg van het wegvallen van enkele grote groepen nam de gemiddelde omvang van deze 
loopgroepen af, van 78 naar 66 leden. Het aantal buitengewone leden (evenementenorganisatoren) 
nam in 2015 opnieuw toe en is nu 102. Drie jaar geleden lag dat aantal nog op 79. 
 
Kengetallen 
Door de vergelijking van de cijfers op enkele rubrieken gedurende een aantal opeenvolgende jaren, 
worden tendensen en ontwikkelingen zichtbaar. Hieronder staan in de eerste tabel enkele essentiële 
cijfers. In de tweede tabel brengen kengetallen dwarsverbanden in kaart. 
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 Cijfers Atletiekunie 
 

Aantal leden 
(bruto) 

Totale 
lasten 

in € 

Contributies 
in €  

Totale 
baten 
in € 

FTE’s 
(gemiddeld) 

      

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 

2014 143.900 6.985.245 3.322.343 6.987.532 37,95 

2015 143.505 7.672.838 3.297.356 7.609.392 39,12 

 
 

Kengetallen 
Atletiekunie 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

       

1. Kosten per lid in €  56,85 57,66 52,47 50,10 48,54 53,47 

2. Contributie per lid in €  20,91 21,43 22,85 22,91 23,09 22,98 

3. Multiplier contributies   2,81   2,63   2,29   2,18 2,10 2,31 

4. Leden per FTE 3.435 3.405 3.631 4.027 3.792 3.668 

 
Bij de vaststelling van de eerste twee van bovenstaande kengetallen, is gewerkt met het bruto 
ledenaantal. Dat is de ledenstand per 31 december plus de deelnemers aan de voorjaarscyclus van 
Start to Run. 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 2015 - KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEKUNIE

Totale Subsidies Gerichte Beroep op Algemene

Lasten bijdragen alg.midd. middelen

2.2 Olympische Spelen, Wereld- en EK 572.213 0 188.267 383.946

2.3 Toptrainingsplan 2.282.552 1.753.188 291.368 237.996

2.7 Topatletiek overig 77.068 0 0 77.068

Totaal Topatletiek 2.931.833 1.753.188 479.635 699.011

3.2 Wedstrijdzaken en NK's 907.637 0 467.005 440.632

3.3 Internationale evenementen 76.870 0 14.968 61.902

3.4 Verenigingszaken 478.453 100.617 83.989 293.848

3.5 Jeugdatletiek 182.375 23.000 132.132 27.242

3.7 Kaderontwikkeling 289.522 0 213.940 75.583

3.9 WA en VZ overig 158.842 0 0 158.842

Totaal Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 2.093.699 123.617 912.033 1.058.049

4.2 Loopsportprojecten 524.127 25.800 251.650 246.678

4.3 Dutch Runners 198.745 0 801 197.944

4.4 Loopsport overig 34.621 0 0 34.621

Totaal Loopsport 757.493 25.800 252.450 479.243

5.2 Marketing & Communicatie 418.113 0 68.152 349.960

5.3 Financiële administratie 301.283 0 172.992 128.291

5.4 Huisvesting en organisatie 897.011 463.340 744 432.926

5.5 Organisatie overig 273.407 0 5.715 267.692

Totaal Algemeen en Infrastructuur 1.889.813 463.340 247.603 1.178.869

6.2 Contributies 3.297.356

6.2 Interest 10.111

6.2 Diverse baten en lasten 44.259

Totaal der algmene middelen 3.351.725

TOTALEN 7.672.838 2.365.944 1.891.722 3.351.725

Totaal der lasten 7.672.838

Totaal der subsidies 2.365.944

Totaal der gerichte bijdragen 1.891.722

Totaal der algemene middelen 3.351.725

Totaal der baten 7.609.392

Resultaat 2015 -63.446
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BEGROTING 2015
Totale

lasten
Subsidies

Gerichte

bijdragen

Beroep op

alg.midd.

Algemene

middelen

2.1 Inleiding en algemene doelstellingen

2.2 Olympische Spelen, WK en EK 488.800 0 169.000 319.800

2.3 Toptrainingsplan en Talentontwikkeling 1.901.300 1.305.500 288.000 307.800

2.4 Topatletiek overig 73.400 0 0 73.400

Totaal Topatletiek 2.463.500 1.305.500 457.000 701.000

3.1 Inleiding en algemene doelstellingen

3.2 Wedstrijdatletiek en NK's 841.400 0 447.000 394.400

3.3 Internationale evenementen 42.000 0 0 42.000

3.4 Verenigingszaken 461.900 89.100 44.300 328.500

3.5 Jeugdatletiek 191.500 23.000 129.500 39.000

3.6 Opleidingen 331.600 0 219.800 111.800

3.7 WA en VZ overig 153.400 0 0 153.400

Totaal Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 2.021.800 112.100 840.600 1.069.100

4.1 Inleiding en algemene doelstellingen

4.2 Projecten loopsport 617.700 25.800 218.000 373.900

4.3 Dutch Runners 168.600 0 5.000 163.600

4.4 Loopsport overig 27.600 0 0 27.600

Totaal Loopsport 813.900 25.800 223.000 565.100

5.1 Inleiding en algemene doelstellingen

5.2 Marketing, Communicatie en Sponsoring 411.500 0 40.000 371.500

5.3 Financiën 261.400 0 139.000 122.400

5.4 Huisvesting en organisatie 888.700 484.000 0 404.700

5.5 Organisatie overig 296.800 0 0 296.800

Totaal Algemeen 1.858.400 484.000 179.000 1.195.400

6.2 Contributies 3.485.000

6.2 Interest 15.000

6.2 Diverse baten en lasten 30.600

Totaal Financiën 3.530.600

TOTALEN 7.157.600 1.927.400 1.699.600 3.530.600

Totaal der lasten 7.157.600

Totaal der subsidies 1.927.400

Totaal der gerichte bijdragen 1.699.600

Totaal der algemene middelen 3.530.600

Totaal der baten 7.157.600

Begroot resultaat 2015 0

Jaarplan 2015
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 - KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEKUNIE

Totale Subsidies Gerichte Beroep op Algemene

Lasten bijdragen alg.midd. middelen

2.2 Olympische Spelen, Wereld- en EK 331.822 83.100 43.815 204.907

2.3 Toptrainingsplan 1.849.954 1.147.842 233.074 469.039

2.7 Topatletiek overig 53.244 0 11.526 41.718

Totaal Topatletiek 2.235.020 1.230.942 288.414 715.664

3.2 Nederlandse kampioenschappen 472.522 0 289.664 182.858

3.2 Wedstrijdzaken 353.609 0 137.770 215.839

3.3 Internationale evenementen 74.220 0 22.076 52.145

3.4 Verenigingszaken 494.073 95.677 99.670 298.726

3.5 Jeugdatletiek 236.819 25.000 175.489 36.329

3.7 Kaderontwikkeling 307.286 10.300 250.705 46.281

3.9 WA en VZ overig 159.588 0 0 159.588

Totaal Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 2.098.117 130.977 975.374 991.766

4.2 Loopsportprojecten 587.495 28.000 179.061 380.434

4.3 Dutch Runners 139.183 0 731 138.451

4.4 Loopsport overig 38.986 0 0 38.986

Totaal Loopsport 765.664 28.000 179.792 557.871

5.2 Marketing & Communicatie 471.079 53.451 41.421 376.207

5.3 Financiële administratie 280.928 0 154.189 126.738

5.4 Huisvesting en organisatie 846.031 526.113 6.261 313.657

5.5 Organisatie overig 288.407 0 0 288.407

Totaal Algemeen en Infrastructuur 1.886.445 579.564 201.871 1.105.010

6.2 Contributies 3.322.343

6.2 Interest 16.178

6.2 Diverse baten en lasten 34.077

Totaal der algmene middelen 3.372.598

TOTALEN 6.985.246 1.969.483 1.645.451 3.372.598

Totaal der lasten 6.985.246

Totaal der subsidies 1.969.483

Totaal der gerichte bijdragen 1.645.451

Totaal der algemene middelen 3.372.598

Totaal der baten 6.987.532

Resultaat 2014 2.287
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WINST-EN-VERLIESREKENINGEN 2010 t/m 2015 - ATLETIEKUNIE 

        

        

 Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Realisatie 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 

        

        

Contributies en wedstrijdlicenties 2.894.583 3.044.024 3.331.862 3.381.161 3.322.343 3.485.000 3.297.356 

Subsidies 3.067.700 2.901.917 2.529.762 2.262.534 1.969.483 1.927.400 2.365.944 

Sponsorbijdragen 671.599 504.205 271.122 415.508 275.097 410.000 378.649 

Interest 36.464 31.882 26.572 16.900 16.178 15.000 10.111 

Overige inkomsten 1.443.045 1.444.231 1.423.539 1.261.707 1.370.354 1.289.600 1.513.073 

Overige baten 33.780 92.921 44.194 29.205 34.077 30.600 44.259 

        

Som der baten 8.147.172 8.019.181 7.627.051 7.367.015 6.987.532 7.157.600 7.609.392 

        

Personele lasten 2.533.926 2.576.994 2.586.369 2.744.709 2.578.997 2.607.400 2.674.838 

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 48.948 41.937 47.323 60.030 76.866 93.000 88.503 

Overige bedrijfskosten 5.286.256 5.568.870 5.013.958 4.589.959 4.329.382 4.457.200 4.909.497 

        

Som der lasten 7.869.130 8.187.801 7.647.649 7.394.698 6.985.245 7.157.600 7.672.838 

        

Resultaat 278.042 -168.621 -20.598 -27.683 2.287 0 -63.446 
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