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Aan de unieraad van de  
Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Betreft Jaarverslag 2016 Arnhem 16 mei 2017 
 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 2016 van het uniebestuur aan, met daarin 
opgenomen de jaarrekening 2016 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 2016 gevoerde 
(financiële) beleid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur en directie van de  
KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE, 
 
T.M.M. Hoex, voorzitter  
J.M. Bos, vicevoorzitter 
C.A. Goosen, penningmeester 
mw. S.J.M. Barlag, ex-officio  
mw. L. Schreve 
H. Slager   
C. Verheijen 
mw. A. Wierenga 
 
mw. M.J. Staps, algemeen directeur ad interim 
 

 
 

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 2016   
‘Athletics like never before’ 

 
2016 is in vele opzichten een opzienbarend jaar geworden. Het absolute hoogtepunt voor de atletiek in 
Nederland waren de EK in Amsterdam. Van 6 tot en met 10 juli was Amsterdam het centrum van de 
Europese atletiek. En hoe!  
 
De atletieksport kwam zowel in het Olympisch Stadion als op het Museumplein en de historische route 
tijdens de EK Halve Marathon door het centrum van de stad tot volle bloei. De EK boden uitstekende 
sportieve prestaties van atleten in een vol en bruisend stadion, een eigentijdse vorm van event 
presentation en victory ceremonies op het voorplein waar atleten letterlijk en figuurlijk in het zonnetje 
stonden. Ook de talrijke side events voor jong en oud en de integratie van de International Para-Athletics 
Challenge in het compacte programma van de EK Atletiek spraken aan.  
 
De atletieksport heeft hier onmiskenbaar  stappen gezet die ook internationaal tot de verbeelding 
spreken. De stad Amsterdam toonde zich daarbij een waardige, en sportieve gastheer samen met de 
ruim 1.700 vrijwilligers. Vrijwilligers die op alle bezoekers, atleten en coaches veel indruk maakten.  
 
De Nederlandse atleten waren met vier gouden, één zilveren en twee bronzen medailles heel succesvol. 
Dafne Schippers loste de belofte met twee maal goud volledig in. En met haar het estafette team op de 
100 meter. Naast Dafne deden Jamile Samuel, Tessa van Schagen en Naomi Sedney mee in de finale. 
Marije van Hunenstijn liep de halve finale. Churandy Martina won op de 100 meter in een bloedstollende 
finish goud en dacht één ereronde ook goud op de 200 meter te hebben veroverd. Helaas volgde 
diskwalificatie. Anouk Vetter blonk uit en veroverde de gouden medaille op de meerkamp. Sifan Hassan 
liet met een zilveren medaille op 1.500 meter zien dat ze na een periode vol blessure leed weer op de 
weg terug was. Liemarvin Bonafacia (400m) en Ignisious Gaisah (ver) veroverden brons. Door deze 
prestaties en de perfecte organisatie vonden veel mensen de weg naar het stadion. Met een swingend 
en compact programma werden ze daar uitstekend vermaakt. Voor velen een eerste kennismaking met 
atletiek.  
 
Op het Museumplein werden voor de eerste keer in de geschiedenis van de EK Atletiek kwalificaties 
voor speerwerpen en discuswerpen buiten het stadion afgewerkt. Atleten en coaches waren 
nieuwsgierig en wisten niet zo goed wat ze konden verwachten. Het werd een groot succes. Gevulde 
tribunes, veel mensen langs de hekken en prachtige beelden van speren en discussen met als 
achtergrond het Museumplein en het Rijksmuseum. Het ging niet alleen om deze vijf dagen atletiek in 
Amsterdam. In 2013 is gestart met een gevarieerd programma met randactiviteiten. Speerpunten waren 
ambassadeurs bij verenigingen, kennismaken met atletiek op scholen en een gevarieerd 
kennisprogramma tijdens de EK. In de vorm van Athletics Movements hebben bijna 30.000 kinderen in 
spelvorm tijdens zes lessen op school kennis gemaakt met atletiek, waarbij de trainer van de 
atletiekvereniging samen met de docent de lessen verzorgde. Verenigingsambassadeurs hebben met 
uiteenlopende initiatieven de atletieksport lokaal in het zonnetje gezet. 
 
Sportief gezien begon het jaar in maart in Portland met de WK Indoor. Sifan Hassan veroverde goud op 
de 1.500 meter en Dafne Schippers zilver op de 60 meter. Maureen Koster eindigde net naast het 
podium op de 3.000 meter.  
 
Na de EK volgden de Olympisch Spelen in Rio. Een grote overgang. Nederland reisde af met hoge 
verwachtingen. Zou er voor het eerst in 24 jaar weer een gouden medaille kunnen worden gehaald? 
Het werd zilver: Dafne Schippers werd 2e op de 200 meter. Sifan Hassan had sterke optredens richting 
de finale, maar miste snelheid in de finale zelf. Churandy imponeerde op de 200 meter, maar viel net 
buiten het podium. Er was ook drama. Pieter Braun en Eelco Sintnicolaas vielen beiden al op de eerste 
dag van de tienkamp geblesseerd uit. Het 100 meter vrouwen estafette team overleefde de halve finale 
niet door een foutieve wissel. Nederland behaalde op de Paralympische Spelen zeven medailles. 
Tweemaal goud voor Marlou van Rhijn, goud en brons voor Kenny van Weeghel, zilver voor Ronald 
Hertog en brons voor Lara Baars en Marlene van Gansewinkel. 
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Na het succes van de EK in Amsterdam is het besef nog meer doorgedrongen dat grote internationale 
toernooien kunnen bijdragen aan de promotie van de atletieksport. In 2016 zijn twee bids uitgebracht. 
In het voorjaar is een bid uitgebracht voor de EK Indoor in 2019 met Apeldoorn en Gelderland. Dit bid 
hebben we verloren aan Glasgow. In november is, samen met Tilburg, Noord-Brabant en de 
Warandeloop een bid uitgebracht voor de EK Cross in 2018. Dit toernooi is toegewezen aan Nederland.  
 
In 2016 heeft de Atletiekunie wederom grootschalige kaderdagen georganiseerd. In maart is de Dag 
van de Atletiek gehouden. Voor de tweede keer in een nieuwe opzet. Deze opzet slaat aan, het aantal 
deelnemers nam wederom toe en zij beoordeelden de dag met een 7,8. Voor de eerste keer was ook 
de kaderdag voor jury geïntegreerd. Ook de looptrainersdag in november trok weer veel enthousiaste 
trainers, die hun kennis kwamen opfrissen in de vele workshops.  
 
Goed opgeleide trainers vormen één van de pijlers van een gezonde sport. Inmiddels maakt 82% van 
de atletiekverenigingen in meer of mindere mate gebruik van het opleidingsaanbod van de Atletiekunie 
bij het ontwikkelen van hun kader. Dit kan nog verder groeien, maar toont al wel dat verenigingen goed 
opgeleid kader serieus nemen. In 2016 hebben 863 trainers een diploma ontvangen en zijn 561 trainers 
bijgeschoold. 
 
De ledenontwikkeling bij verenigingen is positief, met name bij de jeugd. Aangezien het aantal 
deelnemers aan Start to Run en het aantal abonnementen van Dutch Runners onder druk blijft staan, 
laat het totale aantal leden een lichte daling van 0,4% zien. De groei aan jeugdleden bij verenigingen 
vertaalt zich ook in een hogere deelname aan de competitie. Waren er in 2015 nog 1.344 teams van 
162 verenigingen, in 2016 is dit gegroeid naar 1.513 teams van 170 verenigingen.   
 
In het voorjaar van 2016 is het platform hardlopen.nl live gegaan. Op dit platform kunnen lopers 
informatie vinden over evenementen, loopgroepen, voeding, trainingsschema’s en allerlei andere 
looponderwerpen. Alle atletiekverenigingen en loopgroepen zijn hier op aanwezig. In 2016 is het 
programma Samen voor een Schone Sport van start gegaan. Dit programma, dat op initiatief van VWS 
is opgezet, richt zich op voorlichting over doping en preventie van gebruik. De Atletiekunie speelt hierin 
een actieve rol. 
 
Het jaar 2016 is met een verlies van € 86k afgesloten, vooral door achterblijvende contributie-inkomsten 
uit de loopsport, en daarnaast door een groot aantal kleinere oorzaken aan zowel de baten- als 
lastenkant. Met name de inkomsten staan steeds meer onder druk. Om hier een goed antwoord op te 
kunnen geven is in 2016 begonnen met de voorbereiding van een reorganisatie. De invoering hiervan 
is voorzien in 2017. De unieraad heeft de begroting voor 2017, met een beoogd resultaat van € 0  
vastgesteld. De te maken kosten voor de reorganisatie zijn daarin niet meegenomen.  
  
In 2016 traden bestuursleden Ruud Kok, Ellen van Langen en penningmeester Peter Konijnenburg aan 
het eind van hun bestuursperiode af, en werd Carl Verheijen als nieuw bestuurslid verwelkomd. Na het 
vetrek van Peter Konijnenburg werd de functie van penningmeester tijdelijk waargenomen door Carl 
Verheijen (t/m januari 2017).  
 
Onder het motto “Wij zijn Atletiek” is in 2016 de richting naar 2024 geschetst. En ‘wij’ staat hier voor 
iedereen die aan atletiek doet of op een andere manier actief in de atletiek is. In dit traject zijn 
verschillende inspirerende brainstormsessies gehouden, waarbij verenigingen, loopgroepen, 
wedstrijdorganisatoren, jeugdleden, trainers en externe stakeholders enthousiast input hebben geleverd 
voor het beleidsdocument 2024. De uitval van de directeur in november 2016 leidde, met het oog op 
het vaststellen van het nieuwe beleidsplan 2024 en het jaarplan 2017, tot een onrustige periode voor 
bestuur en unieraad.  
 
2016 was een jaar “like never before”. In sportief opzicht en vooral door het fantastische EK-feest in 
Amsterdam. De stichting EK Amsterdam 2016, de stad Amsterdam en vele vrijwilligers hebben dit 
mogelijk gemaakt. Er zijn sportieve successen gevierd. Tegelijkertijd zijn we tot de slotsom gekomen 
dat veranderingen nodig zijn om ook de komende jaren succesvol te blijven.  
 
Het bestuur is al diegenen die in 2016 hebben bijgedragen aan de organisatie en doorontwikkeling van 
de atletiek bijzonder erkentelijk voor hun inzet en heeft daar grote bewondering voor! 
 
Arnhem, april 2017 
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I.1  BALANS PER 31 DECEMBER 2016 - KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE 

(na resultaatbestemming)        

        

   31-12-16    31-12-15 

        

        
VASTE ACTIVA        

        
Immateriële vaste activa 426.930    364.781   

        
Materiële vaste activa 93.555    117.115   

        
Financiële vaste activa 0    3.420   

          

        
SOM DER VASTE ACTIVA   520.485    485.316 

        
VLOTTENDE ACTIVA        

        
Debiteuren 286.483    349.550   
Overige vorderingen  4.266    6.460   
Overlopende activa 163.594    170.729   

 454.343    526.739   

        
Liquide middelen 1.266.852    1.442.589   

        
SOM DER VLOTTENDE ACTIVA   1.721.195    1.969.328 

          

TOTAAL ACTIVA   2.241.680    2.454.644 
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   31-12-16    31-12-15 

        

        
EIGEN VERMOGEN        

        
Overige reserves        
Continuïteitsreserve 1.441.000    1.395.000   
Algemene reserve 95.733    228.062   

        

 1.536.733    1.623.062   

        

        

   1.536.733    1.623.062 

        
KORTLOPENDE SCHULDEN        

        
Crediteuren 179.091    204.153   
Overige schulden 184.446    181.263   
Overlopende passiva 263.342    328.809   
Stichting Atletiekerfgoed 8.379    8.029   
Belastingen 69.690    109.329   

        

        

   704.947    831.582 

          

TOTAAL PASSIVA   2.241.680    2.454.644 
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I.2 WINST- EN VERLIES-REKENING 2016 - KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE 

       
 

  2016    2015  

       
 

       
 

Contributies en wedstrijdlicenties 3.288.724   3.297.356   
 

Subsidies NOC*NSF 2.057.272   2.365.944   
 

Sponsorbijdragen 434.660   378.649   
 

Interest 4.982   10.111   
 

Overige inkomsten 1.501.511   1.513.073   
 

Overige baten en lasten 19.653   44.259   
 

       
 

       
 

Som der baten  7.306.802    7.609.392  

       
 

       
 

Salarissen 2.285.348   2.173.636   
 

Sociale lasten 329.778   308.587   
 

Pensioenlasten 197.122   192.614   
 

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 120.635   88.503   
 

Overige bedrijfskosten 4.460.248   4.909.497   
 

       
 

       
 

Som der lasten  7.393.131    7.672.838  

       
 

       
 

Resultaat voor resultaatbestemming  -86.329    -63.446  

       
 

Resultaatbestemming:       
 

       
 

Dotatie/onttrekking continuïteitsreserve  -46.000    -49.000  

Dotatie/onttrekking algemene reserve  132.329    112.446  

       
 

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, KvK-nummer 40342383 en 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 2016 is opgesteld conform Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine 
rechtspersonen, Hoofdstuk C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’. Vanwege het feit dat de 
Vereniging Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie geen begroting opstelt die een gelijke indeling kent 
als de winst-en verliesrekening, is in deze jaarrekening geen begroting opgenomen. In het 
activiteitenverslag zijn de werkelijke lasten per activiteit en de begroting volgens het jaarplan 2016 
uiteengezet. 
 
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. 
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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 afschrijvings-
percentage voor websites en software bedraagt 20%.   
 

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 2015 vastgesteld. Gegeven het feit dat de looptijd of verantwoordingsmoment 
van de subsidieprojecten van gemeenten en provincies in 2017 en verder ligt, zijn deze op balansdatum 
nog niet vastgesteld. 
Voor de inkomsten uit contributies geldt dat de Atletiekunie afhankelijk is van hetgeen de atletiek-
verenigingen aan ledenmutaties doorgeven. 
 

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 2016   

      
Immateriële vaste activa      

  Software Websites  Totaal 

      
Aanschafwaarde t/m 2015  348.627 212.456  561.083 

Afschrijvingen t/m 2015  -191.467 -4.835  -196.302 

Boekwaarde ultimo 2015  157.160 207.621  364.781 

Desinvesteringen 2016  0 0  0 

Investeringen 2016  14.520 140.283  154.803 

Cum.afschrijving desinvestering 2016 0 0  0 

Afschrijving 2016  -57.236 -35.418  -92.654 

Boekwaarde ultimo 2016  114.444 312.486  426.930 

      
Ten aanzien van de post websites is een bedrag per 31 december 2016 van € 197.000 voor hardlopen.nl 

opgenomen. Tevens is onder de post debiteuren een vordering van € 74.000 opgenomen, dit betreft een 

vordering op de partner waarmee de website wordt geëxploiteerd. De waardering van deze posten wordt 

als volwaardig beschouwd ervan uitgaande dat de opgestelde plannen gerealiseerd kunnen worden. 

      
Materiële vaste activa      

  Hardware Inventaris  Totaal 

      
Aanschafwaarde t/m 2015  72.336 243.438  315.774 

Afschrijvingen t/m 2015  -37.845 -160.814  -198.659 

Boekwaarde ultimo 2015  34.491 82.624  117.115 

Desinvesteringen 2016  -2.417 -3.775  -6.192 

Investeringen 2016  0 4.421  4.421 

Cum.afschrijving desinvestering 2016 2.417 3.775  6.192 

Afschrijving 2016  -12.236 -15.745  -27.981 

Boekwaarde ultimo 2016  22.255 71.300  93.555 

      

   31-12-16  31-12-15 

Financiële vaste activa      
Waarborgsommen      
PostNL   0  3.420 

   0  3.420 

      
Vlottende activa      
Debiteuren      
Debiteuren derden   215.887  272.876 

Debiteuren verenigingen   73.339  78.943 

Totaal debiteuren   289.227  351.819 

af: voorziening voor dubieuze      
  debiteuren   -2.744  -2.269 

   286.483  349.550 

      
Overige vorderingen      
Voorschotten   4.266  6.461 

   4.266  6.461 
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   31-12-16  31-12-15 

Overlopende activa      
Vooruitbetaalde wedstrijdkosten   54.045  65.188 

Vooruitbetaalde ledenpassen  37.362  56.042 

Vooruitbetaalde kantoorkosten  4.517  0 

Interest   4.982  3.339 

Bijdragen Athletics Champs   4.689  14.160 

VWS subsidie St. EK Atletiek 2016 Amsterdam 45.000  0 

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

Overig   0  19.000 

   163.594  170.729 

      
Liquide middelen      
ING bonusspaarrekening   1.224.306  1.373.968 

Banken rekeningen courant   41.584  65.251 

Kassen   962          3.370 

   1.266.852  1.442.589 

      
Overige reserves      
Continuïteitsreserve      
Saldo vorig boekjaar   1.395.000  1.346.000 

Resultaatbestemming   46.000  49.000 

Saldo ultimo boekjaar   1.441.000  1.395.000 

      

De continuïteitsreserve per 31 december 2016 is als volgt berekend: 

Salariskosten 2016 € 2.812.000 minus € 45.000 incidentele last             € 2.767.000 

Huurlasten kantoorpand (excl. servicekosten)                                          €    114.000 

Totaal:                                                                                                       € 2.881.000 x 50% = € 1.441.000 

      
Algemene reserve      
Saldo vorig boekjaar   228.062  340.508 

Resultaatbestemming   -132.329  -112.446 

Saldo ultimo boekjaar   95.733  228.062 
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   31-12-16  31-12-15 

Kortlopende schulden      
Overige schulden      
Vakantiegelden en vakantiedagen  134.760  138.281 

Accountantskosten   7.020  7.020 

Nog te betalen kosten stages  0  13.990 

PGGM   9.223  2.678 

Overige schulden   33.443  19.294 

   184.446  181.263 

      
Overlopende passiva      
Bijdragen cursisten    78.150  92.600 

Vooruit ontvangen subsidies   81.270  118.863 

Opbrengst licentiesysteem voor 2016 e.v. jaren 42.404  42.113 

Vooruit gefactureerd   55.650  70.550 

Overig   5.868  4.683 

   263.342  328.809 

      
St. Atletiekerfgoed      
Rekening-courant verhouding     
met de Stichting Atletiekerfgoed  8.379  8.029 

   8.379  8.029 

Belastingen      
Loonheffingen   83.160  84.807 

BTW   -13.470  24.522 

   69.690  109.329 

      

      
Niet uit de balans blijkende verplichtingen    
Er zijn negen lease-overeenkomsten voor personenauto's afgesloten, met een jaarcontractwaarde 
van € 82.159 incl. BTW. De gemiddelde looptijd is nog 2,25 jaar. 

 
Voor het bondsbureau is een huurovereenkomst afgesloten met een resterende looptijd van 5 jaar. 
(huurwaarde € 114.664 per jaar, bijkomende leveringen diensten € 75.336 per jaar) 
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I.3.6 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIES-REKENING 2016     

       
 

  2016    2015  

Subsidies NOC*NSF       
 

1.1 Basisbijdrage Sportparticipatie  144.931    145.417  

1.2.3 Bestuurlijk  0    4.000  

2.1 Top 10  1.268.734    1.271.187  

2.1 Top 10 reallocatie  0    300.000  

2.5 Host Broadcasting  400.000    0  

2.5 Doorbetaald aan St. EK 2016 Amsterdam  -400.000    0  

3.1 Algemeen functioneren  430.607    463.340  

4.2 Maatwerkfinanciering TD  204.200    182.000  

4.4 Maatwerkfinanciering PS  8.800    0  

  2.057.272    2.365.944  

Overige inkomsten       
 

Verkoop overige publicaties  13.782    3.439  

Deelnemersbijdragen   367.507    361.653  

Entree- en inschrijfgelden NK's  70.558    60.243  

Inschrijfgeld competitie   145.889    133.508  

Verkoop schoolatletiekmaterialen  0    2.928  

EA/IAAF inzake wedstrijden  25.704    118.582  

Trainerslicenties  26.979    27.676  

Eigen bijdragen jurykleding  2.911    3.102  

NOS TV-rechten  33.500    32.500  

Bedrijfssport (Running Business)  13.212    15.278  

Giften  15.500    8.500  

Subsidies provincies/gemeenten  362.433    215.569  

Verhuur atletenkamers  86.654    78.279  

Bijdragen Athletics Arena  15.194    13.575  

Detachering  92.323    25.351  

VWS ecotaks  0    132.818  

Overige  229.365    280.072  

  1.501.511    1.513.073  

Overige baten       
 

Baten voorgaande jaren  -12.907    -678  

Overige  32.560    44.937  

  19.653    44.259  
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  2016    2015 

Overige bedrijfskosten       
Honoraria  1.091.717    922.838 

Reis- en verblijfkosten  785.336    1.173.257 

Kantoorkosten  787.558    644.389 

Huur accommodaties & wedstrijdapparatuur  620.554    574.162 

Inkoop materialen/kleding  236.942    235.661 

Bijdragen aan organisaties  296.971    279.593 

Overig  641.170    1.079.596 

  4.460.248    4.909.497 

Teruggaafregeling Ecotaks       
Ontvangen teruggaaf ecotaks van VWS  0    132.818 

Doorbetaalde ecotaks aan verenigingen  0    -131.710 

  0    1.108 

       

       
Het gemiddeld aantal werknemers in 2016 bedroeg 39,28 fte's (2015 39,12 fte's).   
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Specificatie ledencontributies en wedstrijdlicenties 

     

Basiscontributie 
aantallen algemene  aantallen algemene  

2016 middelen 2015 middelen 

          

Jeugdleden tot en met 19 jaar 36.800   35.547   

Leden vanaf 20 jaar 92.047   93.280   

          

Basiscontributie 128.847  €    1.956.420  128.827  €    1.927.503  

          

Individuele leden 10.738  €       410.029  11.364  €       454.183  

Persoonlijke leden 69  €           1.500  80  €           1.706  

          

  139.654  €    2.367.949  140.271  €    2.383.392  

          

Buitengewone leden 96  €         34.249  95  €         33.440  

          

Wedstrijdlicenties 
        

        

          

Wedstrijdlicenties 54.157  €       747.845  53.227  €       741.850  

          

Administratiekosten 
        

        

          

Administratiekosten    €       146.220     €       139.474  

Startsubsidies nieuwe verenigingen    €           7.539-    €             800- 

          

     €    3.288.724     €    3.297.356  

     

     

De daling van de contributie-inkomsten t.o.v. 2015 betreft:     

Toename basiscontributie door meer leden en contributieverhoging met 1,10%  €         28.917  

Toename door meer licenties en verhoging wedstrijdlicenties met 1,10%  €           5.995  

Toename door administratiekosten nieuwe leden  €           6.746  

Afname door Start to Run en individuele/buitengewone lidmaatschappen  €         43.551- 

Afname door meer startsubsidies  €           6.739- 

Totaal        €           8.632- 
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II   Ondertekening van de Jaarrekening 
 
-was getekend 14 mei 2017-  
 
 
 
 
T.M.M. Hoex 
Voorzitter 
  
 
 
 
J.M. Bos 
Vice-voorzitter 
 
 
 
 
C.A. Goosen 
Penningmeester 
 
 
 
 
L. Schreve 
Bestuurslid 
 
 
 
 
H. Slager 
Bestuurslid 
 
 
 
 
C. Verheijen 
Bestuurslid  
 
 
 
 
A. Wierenga 
Bestuurslid 
 
 
 
 
M.J. Staps          
Algemeen directeur ad interim   



Jaarverslag 2016 - 21 - 

III Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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1. Inleiding 
 
 
Het Activiteitenverslag 2016 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 2016 voorgenomen 
activiteiten zijn uitgevoerd. Een andere belangrijke functie van het Activiteitenverslag 2016 is het 
verantwoorden van de subsidies die de Atletiekunie ontvangen heeft van VWS, LOTTO, NOC*NSF en 
overige subsidiegevers. 
 
De in 2016 uitgevoerde activiteiten zijn gebaseerd op het door de unieraad vastgestelde Jaarplan 2016 
en het meerjarenbeleid 2013 t/m 2016 getiteld “Athletics like never before!”. In het Jaarplan 2016 zijn 
ook Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) opgenomen. Deze dienden in de beleidsperiode tot en met 
2016 als richtlijn voor de te behalen resultaten. Nu deze beleidsperiode ten einde is gekomen wordt in 
een afzonderlijke rapportage verslag uitgebracht over de behaalde resultaten per KPI.  
 
Leeswijzer 
Het Activiteitenverslag 2016 kent dezelfde indeling als het Jaarplan 2016, 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 2016, de begroting 2016 en, ter vergelijking, de staat van baten en 
lasten over 2015 zijn opgenomen. Tot slot volgt een overzicht van de winst- en verliesrekeningen over 
de jaren 2010 t/m 2016.  
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2. Topatletiek  
 
 
Voor de Nederlandse Atletiek was 2016 in meerdere opzichten een historisch jaar. Voor het eerst sinds 
1992 werd een Olympische atletiekmedaille gewonnen, behaalde een Nederlandse atlete een titel bij 
de WK Indoor en vond er voor het eerst in de geschiedenis een Europees Kampioenschap plaats in 
eigen land. En ook presteerden onze Para-atleten uitstekend tijdens de Paralympische Spelen. 
 
 

Internationale Evenementen. 

Activiteiten 
In 2016 werd door Nederlandse atleten deelgenomen aan de volgende Internationale 
Kampioenschappen en Interlands: 

 WK Indoor, Portland (USA) 

 WKo20, Bydgoszcz (POL) 

 EK, Amsterdam 

 Olympische Spelen, Rio de Janeiro (BRA) 

 Paralympische Spelen, Rio de Janeiro (BRA) 

 EK Cross, Chia (ITA) 
 
Toelichting 
Wereldkampioenschappen Indoor 
Een kleine maar selecte groep atleten werd afgevaardigd naar dit kampioenschap. Sifan Hassan 
behaalde de titel op de 1500m en Dafne Schippers een tweede plaats op de 60m. Maureen Koster 
verraste met een 4e plaats op de 3000m. Jamile Samuel, Hensley Paulina (beiden op de 60m) en ook 
Lisanne de Witte (400m) behaalden een halve finale plaats. 
 
Wereldkampioenschappen onder 20 jaar 
Een groep van 16 individuele atleten aangevuld met vier 4x100m loopsters, kwam niet in de buurt van 
het podium. De beste prestaties leverden meerkampers Rik Taam (7e plaats) en Rody de Wolf (10e 
plaats). B-junioren Jorinde van Klinken en Jessica Schilder behaalden respectievelijk een 10e plaats bij 
het discuswerpen en een 12e plaats bij het kogelstoten. 
 
Europese Kampioenschappen 
Voor het eerst een internationaal senioren titeltoernooi in eigen land, en wat voor toernooi! Naast de 
geweldige sfeer van een vol stadion met enthousiast publiek, was “Amsterdam” een spektakel in sportief 
opzicht. Naast de in het Bestuursverslag (pag 1) al genoemde medailles waren er 4e plaatsen voor 
Jamile Samuel (200m), Solomon Bockarie (200m),  Richard Douma (1500m), Susan Krumins-Kuijken 
(5000m) en het mannenteam 4x100m, en daarnaast nog eens tien top 8 posities. Nederlandse records 
werden gelopen door de damesteams 4x100m en 4x400m en dat laatste team kwalificeerde zich door 
de prestaties tijdens dit EK voor deelname aan de Olympische Spelen. Op een indrukwekkende wijze 
werd tijdens de EK afscheid genomen van Gregory Sedoc, die zijn carrière met deze EK afsloot. 
 
Olympische Spelen 
De Nederlandse Atletiek heeft er lang op moeten wachten, maar voor het eerst sinds 1992 werd een 
Olympische medaille gewonnen. Dafne Schippers nam het zilver mee naar huis op de 200m. Sifan 
Hassan werd 5e op de 1500m. Ook Churandy Martina werd 5e en haalde daarmee voor de 3e  keer in 
successie de Olympische finale op de 200m.  
Top 12 plaatsen waren er verder nog voor Susan Kuijken (8e 5000m), Anouk Vetter (meerkamp) en 
Abdi Nageeye (11e marathon). 
 
Paralympische Spelen 
Na het goud (200m) en zilver (100m) in Londen 2012 won Marlou van Rhijn dit keer beide afstanden 
(klasse T44). Kenny van Weeghel, bezig aan zijn 5e Paralympische Spelen, won ook twee medailles: 
goud op de 400m en brons op de 100m in de klasse T54. Ronald Hertog won een zilveren medaille bij 
het verspringen (T44) en Lara Baars (kogelstoten F40) en Marlѐne van Gansewinkel (verspringen T44) 
namen het brons mee naar huis. Naast de zes medailles werden er door de atleten tien top 8 posities 
behaald. 
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EK Cross 
In de laatste maand van het jaar werd er nog een medaille gewonnen. Het Meisjes Juniorenteam werd 
3e bij het EK Cross, waarbij Jasmijn Lau de beste individuele bijdrage leverde met een 5e plaats. Elizeba 
Cherono werd 10e bij de vrouwen. Het Senioren mannenteam werd 6e. 
 
 

Toptrainingsplan 
De activiteiten waren in 2016 met name gericht op het goed presteren tijdens de Olympische en 
Paralympische Spelen, waarbij het EK in Amsterdam een mooi tussenstation bleek. Daar waar eind 
2015 verstrekt werd ingezet op sportscience, is dat in 2016 geïntensiveerd tijdens de trainingen op 
Papendal, tijdens de buitenlandse stages in onder andere Zuid-Afrika en de USA, maar ook tijdens de 
toernooien zelf.  
 
 

Talentherkenning en talentontwikkeling 
Voor jeugdige talenten is in de winterperiode 2016-2017 een start gemaakt met gezamenlijke Nationale 
Trainingen op Papendal voor alle explosieve onderdelen. De beste junioren atleten van Nederland zijn 
uitgenodigd om samen te trainen, maar met name om via sporttechnische testen, analyse van training 
schema’s en individuele gesprekken meer zicht te krijgen op de ontwikkelmogelijkheden van de 
betreffende sporter. Adviezen op maat zijn verstrekt aan de sporter en diens persoonlijke trainer. 
Tijdens de bijeenkomsten is er extra aandacht geweest voor niet sporttechnische zaken zoals de 
voorbereiding op het vak als topatleet. Ook voor de ouders/verzorgers en de persoonlijke trainers van 
de talenten is er in dit kader voorlichting gegeven. 
 
In 2016 zijn een tiental talenten en topatleten ingestroomd in de programma’s op Olympisch 
Trainingscentrum Papendal waar nu ruim 60 atleten fulltime trainen. Steeds meer coaches en atleten 
maken gebruik van de mogelijkheden om advies van coaches en experts op Papendal in te winnen 
 
De door de Atletiekunie erkende Regionale Trainingscentra (RTC’s) leverden in 2016 een belangrijke 
bijdrage in het identificeren en ontwikkelen van talenten en in het aanbieden van aanvullende trainingen.  
 
Zowel in de Olympische als Paralympische programma’s is deelgenomen aan de open talentendagen 
van NOC*NSF als aan vergelijkbare regionale initiatieven. Dit heeft de instroom van diverse talenten in 
de opleidingsprogramma’s van verenigingen opgeleverd en in het geval van Para atletiek zelfs in het 
talentprogramma op Papendal. Daarnaast zijn er 3 talentdagen door de Atletiekunie zelf georganiseerd. 
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3. Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 
 
 

Verenigingsondersteuning 
In maart 2016 werd opnieuw een succesvolle Dag van de Atletiek georganiseerd, waarbij aan 658 
trainers, juryleden en bestuursleden van atletiekverenigingen en loopgroepen een gevarieerd aanbod 
aan clinics en workshops werd voorgeschoteld. Van zowel trainers, juryleden als bestuurders beveelt 
ruim 97% van de deelnemers de Dag van de Atletiek aan bij anderen.  
 
Ter voorbereiding op de samenstelling van en het verkrijgen van input voor de Ontwikkelagenda 2024, 
het lange-termijn-beleid van de Atletiekunie, zijn in het voorjaar van 2016 enkele bijeenkomsten met 
stakeholders georganiseerd: drie bijeenkomsten met verenigingen, een met de organisatoren van 
loopevenementen, een sessie specifiek voor jeugdleden (tijdens Dag van de Atletiek) en een 
bijeenkomst met externe stakeholders. De bijeenkomsten met verenigingen leverden veel inspirerende 
voorbeelden en good practices op en gaven opnieuw aan hoeveel innovatieve kracht er vanuit 
verenigingen al benut wordt.  
 
Ook in 2016 werden de halfjaarlijkse bijeenkomsten met bestuurders goed bezocht. Om onduidelijkheid 
over de beoogde doelgroep weg te nemen is de naam ‘Voorzittersoverleg’ gewijzigd in 
‘Bestuurdersoverleg’. In aansluiting daarop werd De nieuwsbrief voor bestuurders ook in 2016 weer 
maandelijks uitgegeven.  
 
Met het oog op het zo goed mogelijk benutten van de EK 2016 in Amsterdam is de functie van 
Verenigingsambassadeur in het leven geroepen. Enerzijds om atletiek en de EK 2016 per vereniging 
onder de aandacht te brengen, anderzijds om vanuit de vereniging zoveel mogelijk gegadigden bijeen 
te  brengen voor een bezoek aan de EK. In maar liefst 120 verenigingen is een ambassadeur benoemd. 
Eveneens in de aanloop naar de EK 2016 is vanuit het accountmanagement de Open Dag Atletiek 
gelanceerd, een mogelijkheid voor verenigingen om de EK te benutten als wervingsactiviteit voor de 
eigen vereniging. 40 verenigingen hebben deze Open Dag georganiseerd.   
 
Teneinde vanuit de Atletiekunie meer begeleiding en ondersteuning te kunnen bieden bij renovatie en 
nieuwbouw van accommodaties, is in 2016 een adviestak atletiekaccommodaties benoemd. Deze 
adviestak zal zich ook richten op de begeleiding van de aanleg van indoor trainingsaccommodaties. In 
2016 voerden accommodatieadviseurs van de Atletiekunie in totaal 47 inspecties van met name 
wedstrijdaccommodaties uit. In 26 gevallen daarvan was een herkeuring noodzakelijk.   
 
 

Wedstrijdatletiek 
In 2016 is een begin gemaakt om het goed op elkaar aan laten sluiten van alle wedstrijden, in kaart te 
brengen. In 2017 wordt onderzoek gedaan naar het optimaliseren van de wedstrijdkalender, waarin de 
samenhang van de kalender en activiteiten een belangrijk onderdeel vormt. 
 
In 2016 zijn ruim 70 Athletics Champs of daaraan gerelateerde wedstrijden georganiseerd. Om de 
doorlopende leerlijn te borgen, is het belangrijk dat in competities voor de jongste jeugd tot en met 
senioren en masters, nagenoeg dezelfde onderdelen in de competitie terugkomen. In 2017 wordt 
daarom verder gekeken in hoeverre de competitie voor junioren C/D kan worden aangepast. 
 
Alle informatie rondom de wedstrijdkalender, wedstrijduitslagen, competitiestanden en klassementen is 
in 2016 samengebracht op de websites van de Atletiekunie. Eind 2016 is hier een inschrijfmodule voor 
de NK’s indoor aan toegevoegd. 
 
Het programma van de NK Atletiek is in 2015 uitgebreid van 2 naar 4 dagen. Met de ervaringen is in 
2016 de 4-daagse opzet gehandhaafd, maar zijn er, met als doel om tot een attractiever en compacter 
programma te komen, diverse verbeteringen doorgevoerd. Helaas heeft dit geen positief effect gehad 
op de publieke belangstelling. Hoewel de NK indoor een record aantal toeschouwers kende, was er bij 
de NK Atletiek juist sprake van een forse teruggang. Als mogelijke oorzaken zijn aan te wijzen: het 
ontbreken van een aantal toppers, de ongunstige weersvoorspellingen en de afwijkende datum (midden 
in juni, buiten de zomervakantie). Ook was er veel (media) aandacht rondom de EK Atletiek waardoor 
de NK buiten het zicht bleef. De EK Atletiek zelf kan ook van invloed zijn geweest.  
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EK Indoor 
We hebben een bid uitgebracht voor de organisatie van de EK indoor 2019. Helaas is het toernooi 
toegewezen aan Glasgow. Met de stakeholders, de gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland, wordt 
een herkansing voor 2021 onderzocht. 
 
We hebben ons met succes kandidaat gesteld voor de EK cross 2018. Dit EK wordt in december 2018 
georganiseerd op de Beekse Bergen in Tilburg. De Atletiekunie trekt in de organisatie samen op met de 
Stichting Warandeloop.  
 
 

Jeugdatletiek  
In 2016 is de competitie Athletics Champs voor het eerst meegenomen in de totale organisatie van de 
competitie vanuit het bondsbureau. Vier van de twaalf regio’s die Champs aanbieden hebben van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt. Dit wordt in de komende jaren verder uitgebouwd. Voor een indoor 
competitie van Athletics Champs zijn via de website van de Atletiekunie formats beschikbaar. Voor een 
indoor competitie is het van belang dat eerst kennismakingswedstrijden indoor getest worden. Iedere 
gymzaal heeft een andere afmeting, waardoor niet altijd dezelfde wedstrijdopzet gehanteerd kan 
worden. In 2016 zijn een 5e en 6e wedstrijd voor Athletics Champs ontwikkeld, die eventueel toegevoegd 
kunen worden aan de competitie. Deze opzet wordt in 2017 getest. 
 
In 2016 is overwogen om de overgang in de competitie van pupillen naar junioren te vergemakkelijken 
door aan de pupillenkant aanpassingen te doen. Na analyse is besloten om eerst de juniorenatletiek 
voldoende aan te passen naar de visie op jeugdatletiek om de overgang te vergemakkelijken. 
 
Verschillende clubs zijn geadviseerd omtrent het behoud van junioren. Uit onderzoek is gebleken dat 
wensen en behoeften van junioren divers zijn, en behoud begint door als club met de eigen junioren 
hierover in gesprek te gaan. 
 
Het schoolatletiekprogramma Athletics Movements is in 2016 geëvalueerd. Besloten is om het project 
niet te verlengen vanwege de bewerkelijkheid, de te hoge kosten en de geringe impact. Vervolgens zijn, 
in nauwe samenwerking met een partner, de eerste stappen gezet voor een nieuw laagdrempeliger 
schoolatletiekproject, dat in 2017 geëffectueerd wordt.  
 
 

Opleidingen  
Uit onderzoek blijkt dat al bijna 80% van de verenigingen met een jeugdaanbod structureel hun 
jeugdtrainers opleidt. Wat daaraan vooraf gaat is vinden van gegadigden voor de functie van 
jeugdtrainer, en dat blijkt voor veel verenigingen een probleem. Om die reden zijn er routekaarten voor 
jeugdtrainers ontwikkeld, die via de website van de Atletiekunie beschikbaar zijn. Met deze routekaarten 
kunnen jeugdtrainers in spé vanuit hun eigen achtergrond direct zien welke activiteiten zij binnen de 
club of bij de Atletiekunie kunnen doen om zich te scholen of verder te ontwikkelen als trainer. 
 
In de afgelopen jaren is bij de opleiding van atletiek- en looptrainers regelmatig samengewerkt met 
verschillende reguliere opleidingsinstituten. Gebleken is dat deze samenwerking veel maatwerk per 
instituut vraagt en tegelijkertijd weinig daadwerkelijke impact voor atletiekvereniging oplevert. Om die 
reden is in 2016 besloten om de samenwerking op een andere wijze vorm te geven, waarbij de 
opleidingsinstituten zelf verantwoordelijk worden voor de opleiding, en studenten indien gewenst een 
door de Atletiekunie uitgegeven diploma kunnen verwerven door de proeve van bekwaamheid binnen 
Atletiekverband af te leggen.  
 
Eind 2016 zijn van de in totaal 11 juryopleidingen inmiddels zes opleidingen volledig herschreven naar 
competentiegericht opleiden en ook op die manier in gebruik. De overige vijf opleidingen zijn in 2016 
herschreven, worden in de vorm van pilots getoetst en vervolgens geïmplementeerd, waarna het gehele 
project in het najaar van 2017 wordt afgerond.   
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4. Loopsport 

 
 
Samen Lopen 
In 2016 zijn de activiteiten nog nadrukkelijker onder de titel ‘Samen lopen’ gevoegd. De uitdrukking 
‘Samen laten we Nederland beter, leuker en langer lopen’ is ook steeds vaker teruggekomen in 
activiteiten die onze clubs organiseren op het gebied van hardlopen.  
We deden in 2016 onderzoek onder lopers die lid van een club zijn, om te achterhalen wat de wensen 
en motieven van deze specifieke groep is (https://www.atletiekunie.nl/looponderzoek).  
Tijdens de Lopende Zaken-overleggen in 2016 hebben we alle regio’s bezocht en zijn we met clubs in 
gesprek gegaan over het thema ‘Samen lopen’. 
 
Nieuwe lopers 
Vaste en belangrijke waarde in onze activiteiten was Start to Run, dat in 2016 een sponsor verwelkomde 
in Yakult. Dat partnership stelde ons onder andere in staat een grotere communicatiecampagne neer te 
zetten inclusief TV-spotjes om meer potentiële deelnemers te bereiken. Helaas zorgde deze campagne 
niet voor het gewenste aantal deelnemers. 
 
Verder startten we in 2016 met het concept Parklopen: laagdrempelige evenementen op een vaste 
hardlooproute in het groen van de stad. De eerste editie vond plaats in Park Sonsbeek in Arnhem, 
ondersteund door de Provincie Gelderland en Gemeente Arnhem, en aan het einde van 2016 startte 
een tweede editie in Park Lingezegen in Gemeente Overbetuwe. Uit onderzoek blijkt Parklopen een 
momenteel niet-actieve groep Nederlanders in beweging te krijgen. Een vervolgonderzoek is nodig om 
het structurele effect voor het hardlopen en onze clubs te weten te komen. 
 
Met de ‘Ik neem je mee-campagne’ als onderdeel van de Nationale Sportweek en de Sportspaaractie 
van Albert Heijn in samen werking met NOC*NSF (met een pilot in de regio Utrecht) liften we mee op 
twee landelijke initiatieven en staken we energie in het toepasbaar maken van deze concepten voor de 
loopsport.  
 
Trainers 
De rol van de trainer is en blijft cruciaal voor een goed loopsportaanbod en goede programma’s. In 2016 
zijn de jaarlijkse Looptrainersdag (>1.000 trainers) en Wandeltrainersdag (i.s.m. KWBN, circa 350 
wandel/looptrainers) wederom zeer succesvol georganiseerd. Daarnaast zijn de Yakult Start to Run-
trainersbijeenkomst (circa 180 trainers) en 3 Masterclasses ‘Hoe word ik een betere looptrainer’ (circa 
120 trainers) twee extra uitgevoerde activiteiten voor de ontwikkeling van (recreatieve) looptrainers. 
 
Hardlopen.nl 
Na een eerste lancering eind 2015 werd in 2016 Hardlopen.nl in zijn volledige omvang gerealiseerd. De 
website Dutchrunners.nl, het bijbehorende individueel lidmaatschap, de trainingsapp en alle overige 
onderdelen werden overgezet op het nieuwe platform. Gestaag groeide het platform in bezoekers en in 
leden. De evenementenkalender op Hardlopen.nl is en blijft een van de meest bezochte features van 
het platform. Op het platform werd ook een plek gerealiseerd waar onze clubs een podium kregen. In 
Skyradio werd een belangrijke mediapartner verwelkomd. De gezochte financiering vanuit partners bleef 
achter bij de verwachtingen. 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.atletiekunie.nl/looponderzoek
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5. Algemeen 
 
 

Marketing, communicatie en sponsoring 
 
Identiteit 
Een sportliefhebber kan onze communicatie in 2016 niet gemist hebben. De EK Atletiek en alle aandacht 
die daarbij los kwam, heeft gezorgd voor een enorme impuls in de bereikcijfers van onze mediakanalen. 
Dat begon vroeg in het jaar met de indoorkampioenschappen in februari en de WK indoor in maart en 
liep door tot en met de Olympische en Paralympische Spelen in september. Een eenduidige uitstraling 
en communicatiecampagne heeft gezorgd voor een betere herkenbaarheid. Eens te meer blijkt dat 
sportieve prestaties van grote invloed zijn op het communicatiebereik. 
  
Partners 
In 2016 hebben we met Yakult en Nationaal Sportcentrum Papendal twee nieuwe sponsors gevonden. 
De exposure van de EK Atletiek in eigen land zorgde niet voor een incidenteel succes zoals een 
eenmalige shirtsponsor. Het tweede deel van 2016 heeft in het teken gestaan van verlengingen van 
(meerjarige) contracten met de belangrijkste partners voor de periode 2017-2020. Daarin hebben we 
succesvol contracten kunnen verlengen en onze positie substantieel kunnen verbeteren. 
 
Maatschappelijke rol 
In 2016 is volop uitvoering gegeven aan de reguliere activiteiten die jaarlijks in samenwerking met de 
Johan Cruijff Foundation worden uitgevoerd: het versterken van verenigingen en het stimuleren van 
talenten met een handicap. Van de grote afvaardiging van deelnemers aan de Paralympische spelen 
waren negen atleten afkomstig van dit talentenprogramma. In het kader van de EK 2016 in Amsterdam 
werd voor de verenigingen met een aanbod voor atletiek met een handicap een seminar georganiseerd 
waarin uitwisseling met revalidatiecentra en professionals uit de gehandicaptensport van buiten de 
atletiek centraal stond. Het seminar leverde zes nieuwe verenigingen op die een aanbod voor atleten 
met een handicap gaan verzorgen.  
   
EK 2016 
Naast de sporttechnische successen werden rondom de EK Atletiek ook mooie resultaten geboekt via 
diverse side-events. Zowel in Amsterdam als in de rest van Nederland hebben tienduizenden kinderen 
via schoolatletiekprogramma’s kennisgemaakt met onze sport. Er waren meer dan 2.000 
congresbezoekers die een scholing volgden in de nabij gelegen Vrije Universiteit en aansluitend het 
stadion bezochten. Zo’n 300 docenten lichamelijke opvoeding hebben een atletiek-bijscholing gevolgd. 
Daarnaast zullen de ingezette juryleden, mensen van de event-presentation en de ingezette 
verenigingsambassadeurs hun opgedane ervaringen en kennis blijven inzetten voor de atletieksport 
waardoor ook in de komende jaren nog de vruchten kunnen worden geplukt van dit fantastische 
evenement. 
 
Internationaal 
Met de EK in Amsterdam als instrument werden de contacten met European Athletics verder versterkt. 
De uitstekende organisatie van het EK heeft veel goodwill gekweekt. Via meerdere bidprocedures is 
geprobeerd internationale evenementen naar Nederland te halen. Dat heeft geresulteerd in de 
toewijzing van de EK Cross 2018 aan Tilburg. Het bid voor de EK Indoor 2019 in Apeldoorn werd 
verloren aan Glasgow. Ook de organisatie van het EK indoor voor Masters in 2018 (Apeldoorn) werd 
verkend. Uiteindelijk is vanwege het financiële risico het besluit genomen van deze kandidatuur af te 
zien. 
Bestuurslid John Bos werd benoemd als lid van de European Athletics Development Commission.  
 
Antidoping-beleid 
Op initiatief van VWS, NOC*NSF en de Dopingautoriteit is in 2016 gestart met het project ‘Samen voor 
een schone sport’. Naast de Atletiekunie participeren in dit project drie andere sportbonden: 
voetbalbond, wielrenunie en biljartbond, alsmede Fit!Vak, de koepelorganisatie voor de fitnessbranche. 
In atletiekverband is dit project omgevormd tot Atletiek Gewoon Schoon, en dit richt zich op jonge atleten 
die in aanmerking kunnen komen voor een controle (zoals deelnemers NK-junioren). Het project voorziet 
in voorlichting en bewustwording via e-learning en bijeenkomsten. Voor trainers en begeleiders wordt 
een code of conduct ontwikkeld. Het ptroject loopt tot augustus 2017.  
 



Jaarverslag 2016 - 33 - 

In 2016 werden bij Nederlandse atleten 316 dopingcontroles afgenomen, volgens onderstaande 
verdeling (aantal 2014: 223 controles; 2015: 263 controles). In 2016 testte één Nederlandse atleet 
positief, en werd een uitsluiting van vier jaar opgelegd.    
 
Door de Dopingautoriteit: 

In Competition Mannen 31 

In Competition Vrouwen 19 

Out of Competition Mannen 55 

Out of Competition Vrouwen 95 

Totaal aantal controles M/V 200 

 
Door de IAAF: 

In Competition Mannen 19 

In Competition Vrouwen 26 

Out of Competition Mannen 18 

Out of Competition Vrouwen 53 

Totaal aantal controles M/V 116 

 
 

Huisvesting en organisatie 
Nadat in 2015 zowel de statuten als het algemeen reglement van de Atletiekunie geheel zijn herzien, 
zijn in 2016 de modelstatuten voor vereniging hierop aangepast, en is een begin gemaakt met het 
actualiseren en aanvullen van de onderliggende regelingen bij de Aanbevelingen Goed Sportbestuur. 
In 2017 zullen deze regelingen na advies van de Unieraad door het bestuur worden bekrachtigd.  
 
Eind 2016 zijn er 157 atletiekverenigingen die een van de vier gecertificeerde verenigingsapplicaties in 
gebruik hebben. Hiervan zijn er 149 die gebruik maken van de koppeling met de Atletiekunie. De huidige 
koppeling (maart 2017) omvat 65% van alle leden van de Atletiekunie. Gezien het totaal aantal 
atletiekverenigingen van bijna 300 zijn er blijkbaar (financiële) drempels om een pakket in gebruik te 
nemen. Om het gebruik te stimuleren heeft de Atletiekunie in 2016 besloten de korting op de 
aanmeldkosten per 1 januari 2017 te verhogen naar € 2,-. De voordelen van een gekoppeld pakket zijn 
op diverse momenten in 2016 onder de aandacht van de atletiekverenigingen gebracht. 
Medio 2016 werd de Atletiekunie geïnformeerd over de fusie tussen twee leveranciers van 
ledenapplicaties, AllUnited en Club Webware. Concreet betekent dit dat de atletiekverenigingen die 
Club Webware gebruiken enkele jaren hebben om de overstap naar AllUnited te maken. Hierdoor komt 
het aantal gecertificeerde pakketten op drie.  
 
In 2016 is een eerste verkenning gedaan naar een nieuw IT-systeem voor de Atletiekunie. Er zijn 
uiteindelijk twee opties voor een nieuw systeem, gebaseerd op standaard software in plaats van 
maatwerk: Microsoft Dynamics of Salesforce. Er zijn diverse leveranciers die deze opties, aangevuld 
met specifieke software, kunnen leveren. Met het oog op de door te voeren reorganisatie is besloten de 
vervanging van het IT-systeem pas na de herinrichting op te pakken.  
 
Personeelsformatie 
 

Personeelsformatie Atletiekunie 
per sector 

FTE’s 2016 
Realisatie   

FTE’s 2016 
Begroot 

FTE’s 2015 
Realisatie   

FTE’s 2014 
Realisatie 

Topatletiek 
 
 

11,80 10,32 11,28 11,14 

Wedstrijdatletiek en verenigingszaken 12,89 12,93 12,68 12,59 

Loopsport   5,03   5,03   5,03   3,79 

Algemeen   9,57   8,71  10,13  10,43 

     

Totaal: 39,29  36,99  39,12   37,95 

 
De personeelsformatie kwam in 2016 ruim 2 fte hoger uit dan begroot. Ten opzichte van de begroting 
zijn toenames te zien bij topatletiek en bij Algemeen. De verhoging van de formatie bij Topatletiek komt 
voort uit het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een coach die tot 2016 werd ingehuurd. 
Daarnaast werd het dienstverband met een bewegingswetenschapper met het oog op de Olympische 
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Spelen iets langer aangehouden dan voorzien. Beide mutaties vallen binnen de financiële kaders van 
het topsportbudget. 
De toename van de formatie bij Algemeen komt voort uit het feit dat ten onrechte geen rekening was 
gehouden met het opnieuw invullen van de ontstane vacature op de afdeling marketing / communicatie. 
 
In de uitvoering van alle werkzaamheden steunen de medewerkers van de Atletiekunie jaarlijks op een 
grote groep van circa 80 vrijwilligers die op landelijk niveau activiteiten uitvoeren (waaronder diverse 
coördinatoren, parkoersmeters, technisch gedelegeerden en accommodatie-adviseurs). Daarnaast 
versterken jaarlijks ook circa 5 stagiairs van verschillende sportmanagementopleidingen onze 
personeelsformatie. 
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6. Financiën 

 
 
Aanvullende toelichting op de balans 
 
Vaste activa 
In 2016 bestaan de investeringen voornamelijk uit de laatste termijnen voor hardlopen.nl, de app voor 
hardlopen.nl en een vernieuwing van de Start to Run website. Aangezien er bijna geen zaken meer 
gedaan worden met PostNL is de waarborgsom bij PostNL opgevraagd, waardoor de financiële vaste 
activa nu op nul staan. 
  
Vlottende activa 
De post debiteuren is lager door eerdere facturering aan sponsoren/partners, waardoor de betalingen 
nog in het vierde kwartaal binnen gekomen zijn. De voorziening voor dubieuze debiteuren achten we, 
op basis van ervaringen uit het verleden, voldoende. 
 
Overige reserves 
De continuïteitsreserve diende, conform de formule ‘half jaar huur en salarislasten’, met € 46.000 te 
worden opgehoogd. Deze verhoging gaat, net als het negatieve resultaat over 2016, ten laste van de 
algemene reserve. 
 
Passiva 
De post overlopende passiva nam ten opzichte van 2015 af, voornamelijk doordat er minder vooruit 
gefactureerd is en er minder subsidie vooruitontvangen is. 
 
Aanvullende toelichting op de Winst- en verliesrekening (2016 t.o.v. 2015) 

 De daling van de contributie-inkomsten ten opzichte van 2015 werd veroorzaakt door een daling 
in het aantal Dutch Runners en lagere deelnemersaantallen bij Run to the Start;  

 De subsidies waren in 2016 lager dan in 2015, voornamelijk door een reallocatie van de 
topsportsubsidies 2014 naar 2015 (300k); 

 De sponsorbijdragen namen in 2016 toe, met name door een nieuwe partner (Yakult). 

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

 De salarislasten stegen ten opzichte van 2015 door een indexatie van de cao met 1,0%, en een 
geringe toename van de fte’s. Daarnaast is aan één medewerker een transitievergoeding 
uitbetaald; 

 Bij de overige bedrijfskosten zijn de honoraria hoger dan in 2015, voornamelijk door de inhuur 
van een bewegingswetenschapper en een sponsoradviseur voor hardlopen.nl. Onder invloed 
van met name de Olympische Spelen en een kleiner budget voor topatletiek dalen de reis- en 
verblijfkosten (de reis- en verblijfkosten voor de OS worden door NOC*NSF betaald); 

 De kantoorkosten stijgen onder andere door hogere ICT kosten wegens onderhoudscontracten 
voor de websites (Service-Level-Agreements) en licentiekosten; 

 De huur van accommodaties/wedstrijdapparatuur steeg onder meer doordat er in 2016 voor het 
eerst een livestream was van het NK; 

 De overige kosten dalen onder andere doordat de ecotaksregeling voor verenigingen eind 2015 
door VWS is afgeschaft en door de lagere inkomsten in 2016. Ook is er beduidend minder 
uitgegeven aan (juridische) advieskosten. 

 
Toelichting op de Staat van baten en lasten zoals opgenomen in dit activiteitenverslag 
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 2016 uitgekomen 
op € 86.329 negatief (1,18% van de omzet). 
 
Topatletiek 
Ten opzichte van de begroting zijn de baten en lasten lager uitgevallen, voornamelijk veroorzaakt 
doordat de kledingbarter met Asics (100k baten en 100k lasten) niet gefactureerd is door Asics in 2016. 
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Wedstrijdatletiek en verenigingszaken 
Door meerkosten voor de samenwerking met Atletiek.nu en hogere kosten dan begroot bij het NK in  
Amsterdam, namen de kosten bij Wedstrijdzaken/NK’s toe. De inkomsten namen echter ook toe, met 
name door een hogere subsidie voor het NK van de gemeente Amsterdam en detachering van een 
medewerker bij de Stichting EK Atletiek Amsterdam 2016. 
 
In de paragraaf Internationale evenementen hebben we in de loop van het vierde kwartaal een uitkering 
gekregen uit het financiële overschot van de St. EK Atletiek Amsterdam 2016. Daarnaast waren ook de 
kosten lager door meer inzet van eigen personeel voor het organiseren van de door VWS 
gesubsidieerde side-events rond het EK Atletiek. 
 
Bij Verenigingszaken is het uiteindelijke beroep op de algemene middelen lager doordat de inkomsten 
uit accommodatiekeuringen hoger was dan begroot. 
 
Door in de loop van het jaar toegekende bijdragen en subsidies voor de projecten Athletics Champs en 
Athletics Movements nemen de kosten en de inkomsten van Jeugdatletiek toe. Door een marge op deze 
projecten was het uiteindelijke beroep op de algemene middelen lager dan begroot. 
 
Bij Opleidingen is er een fors lager beroep op de algemene middelen dan begroot. Enerzijds komt dit 
door een succesvolle Dag van de Atletiek en mila congres met meer deelnemers en licht lagere kosten 
dan begroot. Anderzijds komt dit door een betere bezettingsgraad bij de niveau 3 opleidingen en een 
betere marge op extern gehouden opleidingen. Daarnaast is er op enkele kostenposten gericht 
bezuinigd, met name in het vierde kwartaal. 
  
Loopsport 
De lasten van Start to Run en Run to the Start namen af door een daling van deelnemers. Aan de 
andere kant namen de lasten toe door het toevoegen van Hardlopen.nl en het project Parklopen. De 
baten namen echter ook flink toe door meer deelnemers bij de loop-en wandeltrainersdag, subsidies 
voor Parklopen en een hogere sponsorbijdrage voor Start to Run. 
 
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.  
 
Door de toevoeging van een uitgewerkt plan voor de NS Kids Club nemen de baten en de lasten bij 
Marketing & Communicatie in totaal toe (begroot was alleen een marge). Een uitbetaalde transitie-
vergoeding verhoogde ook de lasten. Doordat hier ook bewust bezuinigd is op de kosten viel het beroep 
op de algemene middelen zelfs iets lager uit. 
 
Bij huisvesting en organisatie namen de lasten toe door meerkosten van een bestuursafvaardiging naar 
de Olympische en de Paralympische Spelen.  
 
Het (anti)dopingproject van VWS met meerdere sportbonden is in 2016 van start gegaan. Dit leidt bij 
Organisatie overig tot hogere baten en lasten, maar per saldo geeft het wel een lager beroep op de 
algemene middelen dan begroot. 
 
Contributie 
Bij de contributies  zijn er fors lagere inkomsten bij de loopsportleden, zowel bij de Dutch Runners als 
bij Run to The Start en Start to Run. 
 
Ledenontwikkeling 
In 2016 is een lichte daling van het totale aantal leden zichtbaar. Waar het aantal verenigingsleden 
nagenoeg stabiel is gebleven (+20 ten opzicht van 2015) maakt het verlies aan individuele lopers (-637 
ten opzichte van 2015) dat het totaal aantal leden van de Atletiekunie afnam. Onder de verenigingsleden 
zijn het opnieuw de jeugdcategorieën die groei laten zien (pupillen en AB-junioren elk met meer dan 4% 
groei) terwijl de senioren, masters en recreatieve lopers een daling vertonen.  
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Het aantal verenigingen nam in 2016 toe tot 300 (2015 was 296). Het gemiddeld aantal leden per 
vereniging daalde van 435 in 2015 naar 429 in 2016. Ook het aantal loopgroepen steeg met 10 stuks 
tot 90. Het totaal aantal leden binnen die loopgroepen daalde wel licht, en ook hier nam het gemiddelde 
ledenaantal af, van 66 in 2015 naar 55 in 2016.  
 
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. 
 
 
 

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 

2016 142.137 7.393.131 3.288.724 7.306.802 39,28 

      

  
 

Kengetallen 
Atletiekunie 

Kosten per lid 
in € 

Contributie 
per lid in € 

Multiplier 
Contributies 

 

Aantal leden 
per FTE 

     

2010 56,85 20,91 2,81 3.435 

2011 57,66 21,43 2,63 3.405 

2012 52,47 22,85 2,29 3.631 

2013 50,10 22,91 2,18 4.027 

2014 48,54 23,09 2,10 3.792 

2015 53,47 22,98 2,31 3.668 

2016 52,01 23,14 2,22 3.619 

     

 
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 2016 - KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEKUNIE 

 Totale Subsidies Gerichte Beroep op Algemene  

 
Lasten   bijdragen alg.midd. middelen  

2.2 Olympische Spelen, Wereld- en EK 353.997 0 25.130 328.867   
 

2.3 Toptrainingsplan 2.010.519 1.481.734 241.162 287.623   
 

2.7 Topatletiek overig 72.029 0 0 72.029   
 

Totaal Topatletiek 2.436.545 1.481.734 266.292 688.519   
 

3.2 Wedstrijdzaken en NK's 921.605 0 485.593 436.012   
 

3.3 Internationale evenementen 128.647 0 196.640 -67.992   
 

3.4 Verenigingszaken 452.143 90.000 49.600 312.543   
 

3.5 Jeugdatletiek 213.553 21.000 162.961 29.591   
 

3.7 Kaderontwikkeling 379.875 0 273.565 106.311   
 

3.9 WA en VZ overig 148.718 0 0 148.718   
 

Totaal Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 2.244.542 111.000 1.168.359 965.183   
 

4.2 Loopsportprojecten 734.507 23.000 294.562 416.945   
 

4.3 Dutch Runners 140.524 0 29 140.495   
 

4.4 Loopsport overig 25.906 0 130 25.775   
 

Totaal Loopsport 900.936 23.000 294.721 583.215   
 

5.2 Marketing & Communicatie 477.082 0 148.904 328.178   
 

5.3 Financiële administratie 166.428 0 39.880 126.549   
 

5.4 Huisvesting en organisatie 930.941 441.538 4.116 485.287   
 

5.5 Organisatie overig 236.657 0 13.900 222.757   
 

Totaal Algemeen en Infrastructuur 1.811.109 441.538 206.800 1.162.771   
 

6.2 Contributies         3.288.724 
 

6.2 Interest         4.982 
 

6.2 Diverse baten en lasten         19.653 
 

Totaal der algmene middelen         3.313.359 
 

      
 

TOTALEN 7.393.131 2.057.272 1.936.171   3.313.359 
 

      
 

Totaal der lasten     7.393.131   
 

          
 

Totaal der subsidies     2.057.272   
 

Totaal der gerichte bijdragen     1.936.171   
 

Totaal der algemene middelen     3.313.359   
 

Totaal der baten     7.306.803   
 

          
 

Resultaat 2016     -86.329   
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BEGROTING 2016
Totale

lasten
Subsidies

Gerichte

bijdragen

Beroep op

alg.midd.

Algemene

middelen

2.1 Inleiding en algemene doelstellingen

2.2 Olympische Spelen, WK en EK 357.500 0 120.000 237.500

2.3 Toptrainingsplan en Talentontwikkeling 2.118.800 1.455.500 273.000 390.300

2.4 Topatletiek overig 72.200 0 0 72.200

Totaal Topatletiek 2.548.500 1.455.500 393.000 700.000

3.1 Inleiding en algemene doelstellingen

3.2 Wedstrijdatletiek en NK's 880.100 0 466.700 413.400

3.3 Internationale evenementen 136.300 0 90.000 46.300

3.4 Verenigingszaken 452.300 90.000 42.000 320.300

3.5 Jeugdatletiek 195.700 21.000 127.800 46.900

3.6 Opleidingen 406.500 0 233.800 172.700

3.7 WA en VZ overig 148.800 0 0 148.800

Totaal Wedstrijdatletiek en Verenigingszaken 2.219.700 111.000 960.300 1.148.400

4.1 Inleiding en algemene doelstellingen

4.2 Projecten loopsport 726.800 23.000 257.000 446.800

4.3 Dutch Runners 163.400 0 0 163.400

4.4 Loopsport overig 26.100 0 0 26.100

Totaal Loopsport 916.300 23.000 257.000 636.300

5.1 Inleiding en algemene doelstellingen

5.2 Marketing, Communicatie en Sponsoring 412.100 0 80.000 332.100

5.3 Financiën 172.100 0 42.500 129.600

5.4 Huisvesting en organisatie 923.400 446.000 0 477.400

5.5 Organisatie overig 227.200 0 0 227.200

Totaal Algemeen 1.734.800 446.000 122.500 1.166.300

6.2 Contributies 3.606.000

6.2 Interest 15.000

6.2 Diverse baten en lasten 30.000

Totaal Financiën 3.651.000

TOTALEN 7.419.300 2.035.500 1.732.800 3.651.000

Totaal der lasten 7.419.300

Totaal der subsidies 2.035.500

Totaal der gerichte bijdragen 1.732.800

Totaal der algemene middelen 3.651.000

Totaal der baten 7.419.300

Begroot resultaat 2016 0

Jaarplan 2016
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Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Realisatie

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016

Contributies en wedstrijdlicenties 2.894.583 3.044.024 3.331.862 3.381.161 3.322.343 3.297.356 3.606.000 3.288.724

Subsidies 3.067.700 2.901.917 2.529.762 2.262.534 1.969.483 2.365.944 2.035.500 2.057.272

Sponsorbijdragen 671.599 504.205 271.122 415.508 275.097 378.649 487.250 434.660

Interest 36.464 31.882 26.572 16.900 16.178 10.111 15.000 4.982

Overige inkomsten 1.443.045 1.444.231 1.423.539 1.261.707 1.370.354 1.513.073 1.245.550 1.501.511

Overige baten 33.780 92.921 44.194 29.205 34.077 44.259 30.000 19.653

Som der baten 8.147.172 8.019.181 7.627.051 7.367.015 6.987.532 7.609.392 7.419.300 7.306.802

Personele lasten 2.533.926 2.576.994 2.586.369 2.744.709 2.578.997 2.674.838 2.567.600 2.812.248

Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 48.948 41.937 47.323 60.030 76.866 88.503 125.000 120.635

Overige bedrijfskosten 5.286.256 5.568.870 5.013.958 4.589.959 4.329.382 4.909.497 4.726.700 4.460.248

Som der lasten 7.869.130 8.187.801 7.647.649 7.394.698 6.985.245 7.672.838 7.419.300 7.393.131

Resultaat 278.042 -168.621 -20.598 -27.683 2.287 -63.446 0 -86.329

WINST-EN-VERLIESREKENINGEN 2010 t/m 2016 - ATLETIEKUNIE



 

  



 

Partners 2017 
 
Partners 

   

 
Team NL 

 
  

 
Suppliers 

   

 
Media partners 

   

 
Maatschappelijk partner 

 
  

 
Partner Start to Run 

   

 
Partners Hardlopen.nl 

  
 



 

 


