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Begripsbepalingen 
 
In deze statuten wordt verstaan onder: 
1. Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 13 van deze 

statuten, te weten het Bestuur van de Atletiekunie; 
 
2. Unieraad: het orgaan als bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 19 van 

deze statuten, te weten de uit leden bestaande algemene vergadering van de Atletiekunie als 
bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek; 

 
3. Unieraadsleden: De door en uit de leden gekozen afgevaardigden voor de Unieraad als bedoeld 

in artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 19 van deze statuten, die stemgerechtigd zijn 
in de Unieraad, hetgeen blijkt uit artikel 22 van deze statuten; 

 
4. Bondsbureau: het kantoor als bedoeld in artikel 24 van deze statuten, door welk kantoor het 

Bestuur onder zijn verantwoordelijkheid en onder leiding van de Directeur onderdelen van zijn 
taak laat uitvoeren, welke onderdelen schriftelijk zijn vastgelegd in het door het Bestuur 
vastgestelde Directiestatuut; 

 
5. Directeur: de persoon die de leiding heeft over het bondsbureau van de Atletiekunie, zoals 

bedoeld in artikel 24 lid 2 van deze statuten en die onder verantwoordelijkheid van het Bestuur 
het bondsbureau onderdelen van de taken van het Bestuur laat uitvoeren en wiens mandaat is 
vastgelegd in een door het Bestuur vastgesteld Directiestatuut als bedoeld in artikel 24 lid 4 van 
deze statuten; 

 
6. Algemeen Reglement: het reglement van de Atletiekunie bedoeld in artikel 26 van deze 

statuten; 
 
7. Jaarrekening: de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting daarop van de 

Atletiekunie; 
 
8. Leden: verenigingen als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub a van deze statuten, alsmede natuurlijke 

personen als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub b van deze statuten, buitengewone leden als bedoeld 
in artikel 7 lid 1 sub c van deze statuten, persoonlijke leden als bedoeld in artikel 7 lid 1d van 
deze statuten en ereleden en leden van verdiensten als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub e en 7 lid 1 
sub f van deze statuten voor zover deze statuten of de reglementen van de Atletiekunie geen 
nader onderscheid maken of het tegendeel uit het zinsverband blijkt; 

 
9. Lidmaatschap: zowel het lidmaatschap van verenigingen als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub a van 

deze statuten, het lidmaatschap van natuurlijke personen als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub b van 
deze statuten, het lidmaatschap van persoonlijke leden als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub d van 
deze statuten, het lidmaatschap van buitengewone leden als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub c van 
deze statuten en het lidmaatschap van ereleden en leden van verdiensten als bedoeld in artikel 7 
lid 1 sub e en 7 lid 1 sub f van deze statuten voor zover deze statuten of de reglementen van de 
Atletiekunie geen nader onderscheid maken of het tegendeel uit het zinsverband blijkt; 

 
10.  Structurele vrijwilliger: een vrijwilliger die een vaste taak binnen de vereniging vervult, zoals 

onder andere een bestuurslid, een commissielid, een trainer die niet of “gehonoreerd” wordt op 
basis van de Onkostenvergoedingsregeling voor vrijwilligers, de ledenadministrateur, een lid van 
de materiaalploeg, lid van de kascommissie, de kantinecommissie en de redactie van het 
clubblad. Juryleden zijn te allen tijde structureel vrijwilliger, en dienen lid van de Atletiekunie te 
zijn om als jurylid te mogen functioneren. 

 
11. Atletiekunie: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid als bedoeld in artikel 2 lid 1 van 

deze statuten die ook in de reglementen van de Atletiekunie als zodanig wordt aangeduid; 
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12. Regio: een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende organisatorische eenheid binnen de Atletiekunie 
waarin de leden, conform de indeling van de Atletiekunie, zijn ingedeeld ten behoeve van de 
sportbeoefening, regionaal overleg en samenwerking als bedoeld in artikel 11 van deze statuten 
niet zijnde een afdeling als bedoeld in artikel 2:41a van het Burgerlijk Wetboek. 

 
13. Kieskring: een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende organisatorische eenheid binnen de 

Atletiekunie waarin de leden, conform de indeling van de Atletiekunie, zijn ingedeeld ten behoeve 
van de democratische afvaardiging van leden voor de Unieraad, bedoeld in artikel 11 van deze 
statuten niet zijnde een afdeling als bedoeld in artikel 2:41a van het Burgerlijk Wetboek.  

 
14. Ontstentenis: de situatie waarin een of meer van de bestuurders van de vereniging niet meer in 

functie is als gevolg van aftreden, ontslag, of overlijden. 
 
15. Belet: de situatie waarin een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan of wil uitvoeren door 

bijvoorbeeld ziekte, onbereikbaarheid of schorsing. Een direct of indirect persoonlijk of 
tegenstrijdig belang valt niet onder belet. De beletregeling van plaatsvervanging treedt dan niet in 
werking. 

 
16. Demissionair: de situatie zoals omschreven in artikel 14, leden 9, 10 en 11.  
 
17. Tegenstrijdig belang: de situatie waarin een bestuurder of een lid van een orgaan of een lid van 

een commissie door een direct of indirect persoonlijk belang of door zijn betrokkenheid bij een 
ander belang dat niet parallel loopt met het belang van de vereniging en de met haar verbonden 
onderneming of organisatie, niet in staat moet worden geacht het belang van de vereniging en de 
met haar verbonden onderneming of organisatie integer en onbevooroordeeld te bewaken op een 
wijze die van een integer en onbevooroordeeld bestuurder of lid van het orgaan of lid van de 
commissie mag worden verwacht. 

 
18. Schriftelijk: via een gangbare wijze van communicatie waaronder inbegrepen per post, per fax 

en langs elektronische weg; 
 
19. Instituut Sportrechtspraak: een stichting ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

30189821 die zorgdraagt voor rechtspraak binnen de sport en door sportbonden is belast met het 
uitvoering geven aan hun tuchtrechtspraak; 

 
20. Commissie van Beroep ISR: de commissie van Beroep van het Instituut Sportrechtspraak; 
 
21. Tuchtcommissie ISR: de commissie van de stichting Instituut Sportrechtspraak die belast is met 

het uitvoering geven van tuchtzaken van sportbonden; 
 
22. Aanklagers ISR: de personen die binnen het Instituut Sportrechtspraak aangesteld zijn om 

onderzoek te doen ten behoeve van waarheidsvinding bij ernstige misdragingen in de sport 
waaronder met name seksuele intimidatie, doping en matchfixing. 
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Naam en zetel 
 

Artikel 1. 
1. De vereniging draagt de naam: Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. 
 De vereniging wordt verder in deze statuten en in de reglementen aangeduid met: Atletiekunie. 
2. De Atletiekunie heeft haar zetel te Arnhem. 
 
 

Historie; verenigingsjaar  
 

Artikel 2. 
1. De Atletiekunie is op achtentwintig april negentienhonderdeen (28-04-1901) te Amsterdam 

opgericht. 
2. Sinds veertien mei negentienhonderdzesentwintig (14-05-1926) is de Atletiekunie gerechtigd het 

predicaat ’Koninklijke’ in haar naam te voeren. 
3. Met ingang van twaalf september negentienhonderdzesenzeventig (12-09-1976) luidt de naam 

van de vereniging: Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. 
4. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één januari tot en met eenendertig december. 
 
 

Doel 
 

Artikel 3. 
1. De Atletiekunie stelt zich ten doel: 

a. het doen beoefenen en bevorderen van de atletieksport in al haar verschijningsvormen; 
b. alles te doen wat tot het in sub a van dit artikel genoemde doel bevorderlijk kan zijn, zulks in 

de ruimste zin van het woord. 
2. De Atletiekunie heeft bij uitsluitsel het recht om voor de in artikel 5 genoemde organisaties met 

betrekking tot Nederland als de vertegenwoordiger van de atletieksport op te treden. De daarmee 
samenhangende bevoegdheden van de Atletiekunie strekken zich uit over het gehele 
grondgebied van Nederland. 

3.  Op grond van het bepaalde in het vorige lid heeft de Atletiekunie met betrekking tot de 
atletieksport in al haar verschijningsvormen het recht tot: 
a. het uitschrijven en regelen van wedstrijden; 
b. het toekennen van het predicaat “Nederlands Kampioenschap (NK)” aan wedstrijden; 
c. het uitschrijven en laten deelnemen van atleten aan internationaal erkende wedstrijden; 
d. het selecteren van atleten voor één van haar topsportprogramma’s. 
 
 

Rechtsbevoegdheid en organen 
 

Artikel 4. 
1. De Atletiekunie bezit volledige rechtsbevoegdheid. 
2. Organen van de Atletiekunie zijn: 

a. Bestuur; 
b. Unieraad (de algemene vergadering); 
c. Directeur bondsbureau; 
d. Personen en commissies die krachtens de statuten belast zijn met een nader omschreven 

taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend. 
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Aansluitingen 
 

Artikel 5. 
1. De Atletiekunie is aangesloten of ingedeeld bij, dan wel lid van: 

a. World Athletics (WA); 
b. European Athletics Association (EAA); 
c. World Masters Athletics (WMA) en European Masters Athletics (EMA); 
d. World Para Athletics (WPA); 
e. Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF). 
 
 

Geldmiddelen 
 

Artikel 6. 
1.  De geldmiddelen van de Atletiekunie bestaan uit: 

a. de contributie die de leden jaarlijks verplicht zijn te betalen; 
b. overige bijdragen van leden of andere natuurlijke personen voor diensten of activiteiten; 
c. bijdragen van private partners; 
d. donaties, erfstellingen en legaten; 
e. subsidies; 
f. inkomsten uit vermogen; 
g. overige baten. 

2. Erfstellingen kunnen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 
 
 

Leden 
 

Artikel 7.  Toelating leden 
1. De Atletiekunie kent als leden: 
 a. verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, die uitsluitend dan wel mede het in artikel 3 

gestelde doel beogen; 
 b. natuurlijke personen die lid zijn van de sub a bedoelde verenigingen (de verenigingsleden); 
 c. buitengewone leden, zijnde alle niet in sub a bedoelde privaatrechtelijke rechtspersonen die 

als zodanig zijn toegelaten; 
 d. persoonlijke leden, zijnde natuurlijke personen geen lid zijnde van een sub a bedoelde 

vereniging; 
 e. ereleden; 
 f. leden van verdienste. 
2. a. Het Bestuur van de Atletiekunie beslist over de toelating van leden als benoemd in artikel 7 

lid 1 sub a tot en met 1 sub d, alsmede over de datum waarop het lidmaatschap in gaat. 
 b. In geval van niet-toelating door het Bestuur kan op verzoek van betrokkene(n) alsnog op de 

eerstvolgende Unieraadsvergadering door de Unieraad tot toelating worden besloten. 
 c. Ereleden als benoemd in lid 1 sub e worden benoemd door de Unieraad op voordracht van 

het Bestuur. Leden van verdienste als benoemd in lid 1 sub f worden benoemd door het 
Bestuur, op voordracht van verenigingen of leden. 

 d. De voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap alsmede de mogelijkheden van bezwaar 
en beroep worden nader geregeld in het Algemeen Reglement. 

 e. Het Bestuur kan de beslissing over de toelating van de in lid 1 sub a tot en met lid 1 sub d 
bedoelde leden mandateren. Dit mandaat wordt geregeld in het Algemeen Reglement. 

3. Het Bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn 
opgenomen. Ieder lid is verplicht (al dan niet via zijn vereniging als bedoeld in lid 1 sub a) zijn 
volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, emailadres en telefoonnummer evenals 
wijzigingen daarin onverwijld aan de Atletiekunie door te geven. 
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Artikel 8.   Einde lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. voor wat betreft de in artikel 7 lid 1 sub a. bedoelde verenigingen respectievelijk sub c. 

bedoelde rechtspersonen: 

• wanneer het desbetreffende lid ophoudt te bestaan; 

• door opzegging door het desbetreffende lid; 

• door opzegging door de Atletiekunie; 

• door ontzetting (royement); 
 b. voor wat betreft de in artikel 7 lid 1 sub b. en sub d. bedoelde natuurlijke personen: 

• door overlijden; 

• door opzegging door het desbetreffende lid; 

• door opzegging door de Atletiekunie; 

• door ontzetting (royement); 
 c. van de in artikel 7 lid 1 sub b. en sub d. bedoelde natuurlijke personen niet als zij uit anderen 

hoofde reeds lid van de Atletiekunie zijn of blijven, behalve in geval van overlijden, 
opzegging of royement door de Atletiekunie. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid zelf dient schriftelijk te geschieden bij de 
Atletiekunie. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van het 
verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal één maand. 
Verenigingen die via een digitale ledenapplicatie gekoppeld zijn aan de bondsadministratie 
kunnen hun opzeggingen jaarlijks tot en met eenendertig december doorvoeren. 

4. Opzegging van het lidmaatschap door de Atletiekunie dient schriftelijk te geschieden door het 
Bestuur en  kan slechts plaatsvinden indien: 

 a. een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap als vastgelegd in de 
statuten te voldoen; 

 b. wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de 
Atletiekunie of van één van haar organen; 

 c. een lid de Atletiekunie op onredelijke wijze benadeelt; 
 d een in artikel 7 lid 1 sub b bedoeld natuurlijk persoon door zijn vereniging als lid wordt 

geroyeerd, dan wel diens lidmaatschap van die vereniging wordt opgezegd, alsmede 
wanneer het lidmaatschap van de Atletiekunie van zijn vereniging wordt beëindigd, een en 
ander onverminderd het hiervoor in lid 1 sub c bepaalde; 

 e. redelijkerwijs van de Atletiekunie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren. 

5. Een opzegging van het lidmaatschap door het Bestuur van de Atletiekunie wordt onverwijld 
kenbaar gemaakt aan het betreffende lid middels een aangetekend schrijven en met opgave van 
reden. Het betrokken lid is bevoegd om binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving tot 
besluit van opzegging, tegen dit besluit in beroep te gaan bij de Unieraad. Hangende de uitspraak 
van de Unieraad, is het betreffende lid geschorst. 

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van de lidmaatschapsperiode eindigt, blijft niettemin de 
contributie voor de totale lidmaatschapsperiode verschuldigd. 

7. Behoudens in geval van overlijden, geldt dat voor een lid dat opzegt tegen een eerdere datum 
dan wordt bedoeld in lid 3 het lidmaatschap per de eerdere datum eindigt maar de verplichting tot 
het betalen van de contributie tot het einde van het verenigingsjaar blijft bestaan. 

 

Artikel 9.   Schorsing 
1. Het Bestuur kan een lid als bedoeld in artikel 7 lid 1 schorsen wegens feiten die aanleiding geven 

tot een onderzoek naar deze feiten die mogelijk aanleiding geven tot het opzeggen van het 
lidmaatschap. 

2. De schorsing van een vereniging als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub a als lid van de Atletiekunie 
houdt in de schorsing als lid van de Atletiekunie van alle leden van die vereniging. 

3. Een besluit tot schorsing wordt middels een aangetekend schrijven en met opgaaf van reden en 
benoeming van het tijdvak waarin de schorsing van kracht is, onverwijld kenbaar gemaakt aan 
het betreffende lid. 
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4. De schorsing dient binnen maximaal twee maanden te worden gevolgd door een kennisgeving 
aan het geschorste lid van een besluit van het Bestuur tot opheffing van de schorsing, dan wel 
opzegging van het lidmaatschap op voet van al het dienaangaande bepaalde in het vorige artikel. 
Bij gebreke van het een of ander vervalt de schorsing na afloop van die termijn. Hangende de 
procedure blijft het lid geschorst. 

 

Artikel 10.   Rechten en plichten van leden 
1. Leden van de Atletiekunie zijn verplicht: 
 a. de statuten en reglementen van de Atletiekunie en de besluiten van één van haar organen 

na te leven. Hieronder vallen ook de door de Atletiekunie aanvaarde Reglementen op het 
gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie van het Instituut Sportrechtspraak; 

 b. de van toepassing zijnde bepalingen van zowel World Athletics, European Athletics 
Association, World Masters Athletics, European Masters Athletics, World Para Athletics en 
NOC*NSF na te leven, alsmede hetgeen bepaald is in lid 5 van dit artikel. 

 c. de belangen van de Atletiekunie en van de atletiek en de loopsport in het algemeen niet te 
schaden; 

 d. alle overige verplichtingen en verbintenissen die de Atletiekunie in naam of ten behoeve van 
haar leden aangaat en die conform artikel 10 lid 4 van deze statuten door de Unieraad 
worden vastgesteld, danwel verplichtingen als benoemd in deze statuten welke uit het 
lidmaatschap van de Atletiekunie voortvloeien, te aanvaarden en na te komen; 

 e. tot het aanvaarden en nakomen van de door de Atletiekunie, in naam van haar leden, 
aangegane verplichtingen jegens derden aangaande de verkoop en/of exploitatie van 
televisie- en/of radio-opnamen en/of uitzendrechten via welk communicatiemiddel dan ook 
waaronder in elk geval inbegrepen via internet. Dit in lijn met het collectieve portretrecht 
(minimaal drie (3) mensen in beeld) dat bij de Atletiekunie rust. 

2. De in artikel 7 lid 1 sub a. bedoelde verenigingen zijn bovendien verplicht: 
 a. in hun statuten een bepaling op te nemen, krachtens welke de tot hen of hun afdeling 

toetredende casu quo toegetreden leden, dan wel degenen die in de vereniging een 
structurele vrijwilligersfunctie - welke dan ook - bekleden of zullen bekleden, zich verplichten 
het lidmaatschap van de Atletiekunie aan te vragen; 

 b. in hun statuten een bepaling op te nemen die hen verplicht om vooraf goedkeuring te 
verkrijgen van de Atletiekunie voor het veranderen van de naam en/of het clubtenue van de 
vereniging. 

3. De leden zijn verplicht jaarlijks aan de Atletiekunie de contributie af te dragen, waarvan de 
Unieraad de hoogte vaststelt. Deze contributie behoeft niet voor alle leden gelijk te zijn. Voor de 
leden als bedoeld in artikel 7 lid 1b (verenigingsleden) geldt dat de afdracht van de contributie 
aan de Atletiekunie via de verenigingen geschiedt. Ereleden en leden van verdienste van de 
Atletiekunie zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. De Unieraad stelt tevens de hoogte 
van de administratiekosten bij aanmelding van nieuwe leden en de hoogte van de kosten van een 
wedstrijdlicentie vast. Leden zijn verplicht ook deze kosten af te dragen in geval zij op hen van 
toepassing zijn. 

4. De Unieraad kan besluiten om ter dekking van een door een bijzondere omstandigheid ontstaan 
tekort op de begroting of ter dekking van het, op de begroting van het nieuwe jaar gebrachte 
tekort over het afgelopen jaar een hoofdelijke omslag te heffen van elk lid van de Atletiekunie. De 
maatregel alsmede de hoogte van deze hoofdelijke omslag zal in dat geval door de Unieraad 
worden vastgesteld. 

5. Atletiekunie en al haar leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de 
toepasselijkheid van de statuten, besluiten en reglementen op het gebied van doping, matchfixing 
en seksuele intimidatie van het Instituut voor Sportrechtspraak. De verplichting om bedoelde 
reglementen te aanvaarden en na te komen geldt voor de leden tevens als een verplichting in de 
zin van artikel 27, respectievelijk als een verbintenis van de leden in de zin van artikel 34a van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

6. De Atletiekunie is bevoegd ten laste van haar leden in het kader van de bestrijding van doping in 
de sport verplichtingen aan te gaan met de Dopingautoriteit, zelfstandig bestuursorgaan met 
rechtspersoonlijkheid, opdat de leden van de Atletiekunie gebonden zijn aan het door de 
Dopingautoriteit gehanteerde Nationaal Dopingreglement, alsmede aan de daarop gebaseerde 
beslissingen van de Dopingautoriteit en haar commissies of organen.   
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7. Behoudens de in deze statuten en de nader in afzonderlijke reglementen vermelde verplichtingen 
kunnen aan de leden slechts verplichtingen worden opgelegd na voorafgaande toestemming van 
de Unieraad. 

8. De Atletiekunie kent de volgende onderscheidingen: 
 a. het erelidmaatschap; 
 b. het lidmaatschap van verdienste; 
 c. de erespeld; 
 d. de waarderingsspeld; 
 e. de titel van beschermheer, beschermvrouwe en erevoorzitter. 
 De criteria voor en toekenning van deze onderscheidingen worden beschreven in het Algemeen 

Reglement. 
 
 

Organisatie 
 

Artikel 11.  Regio's en kieskringen 
1. De Atletiekunie kent Regio’s en Kieskringen welke geen eigen rechtspersoonlijkheid hebben. 
2. De indelingen in Regio’s en Kieskringen wordt door het Bestuur vastgesteld en via publicatie 

kenbaar gemaakt aan de leden. 
3. De Regio-indeling is bedoeld om de sportbeoefening en samenwerking met betrekking tot het 

wedstrijdaanbod tussen leden te bevorderen. De Kieskring-indeling is bedoeld om de 
democratische afvaardiging in de Unieraad te organiseren. 

4. De leden van de Atletiekunie ressorteren op grond van hun zetel, hun lidmaatschap bij een 
vereniging of hun woonplaats onder een Regio en onder een Kieskring. 

 

Artikel 12.   Organen 
1. De organen van de Atletiekunie als bedoeld in artikel 4 van deze statuten hebben geen eigen 

rechtspersoonlijkheid. 
2. Voor de duur van de overeenkomst die de Atletiekunie met het Instituut Sportrechtspraak is 

overeengekomen zijn de Aanklager ISR, de Tuchtcommissie ISR en de Commissie van Beroep 
ISR eveneens een orgaan van de Atletiekunie. 

3. De Tuchtcommissie ISR en de Commissie van Beroep ISR spreken recht in naam van de 
Atletiekunie en hun uitspraken gelden als die van de Atletiekunie. De Aanklager ISR kan 
maatregelen nemen overeenkomstig de van toepassing verklaarde reglementen. De genomen 
maatregel geldt als een maatregel van de Atletiekunie. 

4. Ter advisering van de Unieraad of het Bestuur kan het betreffende orgaan een commissie 
installeren. De leden van een dergelijke commissie worden benoemd door het orgaan dat de 
commissie instelt en dat tevens de taken van een dergelijke commissie vaststelt. De werkwijze en 
bevoegdheden van dergelijke commissies worden bij reglement vastgesteld. 

5. Leden van een orgaan of commissie met een tegenstrijdig belang bij een ter besluitvorming 
voorgelegd onderwerp nemen geen deel aan de beraadslaging of besluitvorming over dat 
onderwerp en zijn verplicht dit tegenstrijdig belang zo spoedig mogelijk te melden bij het 
betreffende orgaan of de commissie, en bij het bestuur. 

6. Voor de uitvoering van werkzaamheden kan de Directeur werkgroepen, projectteams en 
taakgroepen instellen. De werkwijze en bevoegdheden van dergelijke groepen en teams worden 
bij reglement vastgesteld. 

 
 

Bestuur 
 

Artikel 13.   Samenstelling 
1. a. Het Bestuur van de Atletiekunie bestaat uit ten minste vijf personen, te weten: een voorzitter, 

een penningmeester, een vice- voorzitter en twee of meer overige bestuursleden. 
 b. Het precieze aantal bestuursleden zal door een besluit van de Unieraad worden vastgesteld. 
 c. Indien het aantal bestuursleden minder dan vijf bedraagt blijft het Bestuur bevoegd. In dat 

geval heeft het Bestuur de verplichting om binnen zes (6) maanden een vergadering van de 
Unieraad uit te schrijven om in de vacatures te voorzien. 
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2. a. Binnen het bestuur dient sprake te zijn van een evenwichtige man/vrouw-verhouding 

Afhankelijk van het aantal bestuursleden zal elk van deze genders ten minste met de 
volgende aantallen vertegenwoordigd zijn: 

• Bij 5 of 6 bestuursleden: tenminste 2 

• Bij 7 of 8 bestuursleden: tenminste 3 

• Bij 9 of meer bestuursleden: tenminste 4.  
b. Indien de onder a. genoemde genderverhouding als gevolg van het aftreden van 

bestuursleden niet meer van toepassing is, zal getracht worden hierin door middel van de 
invulling van de ontstane vacature te voorzien. 

3. Het lidmaatschap van het Bestuur is onverenigbaar met een functie in de Unieraad van de 
Atletiekunie, in de Tuchtcommissie ISR of in de Commissie van Beroep ISR. 

 

Artikel 14.   Benoeming, aftreden, herbenoeming, ontslag en schorsing 
1. a. Bestuursleden worden, met inachtneming van het in artikel 13, lid 2b bepaalde, kandidaat 

gesteld door het Bestuur of door een Unieraadslid. 
 b. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk vergezeld van een motivatie van de kandidaat, 

uiterlijk drie (3) weken voor de Unieraadsvergadering, te geschieden. 
 c. Kandidaten dienen meerderjarig te zijn. 
2. De bestuursleden worden benoemd door de Unieraad met inachtneming van het volgende: 

a. Voorzitter, penningmeester en vicevoorzitter worden in functie benoemd, de overige 
bestuursleden worden als algemeen bestuurslid benoemd; 

b. Een bestuurslid wordt benoemd voor de termijn van drie jaar en kan maximaal tweemaal 
worden herkozen; 

c. De benoemde leden respectievelijk het benoemde lid van het Bestuur treden of treedt in 
functie de dag volgende op de dag waarop de benoeming door de Unieraad heeft 
plaatsgevonden; 

d. Hetgeen in deze statuten is opgenomen aangaande kandidaatstelling en benoeming van 
een bestuurslid, is eveneens van toepassing op een herbenoeming. 

3. De bestuursleden treden af volgens een door het Bestuur op te maken rooster van aftreden. 
4. Ieder bestuurslid is tegenover de Atletiekunie gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem 

of haar opgedragen taak. Bestuursleden zijn verplicht zich daarbij te richten naar het belang van 
de vereniging en de met haar verbonden organisaties.  

5. Bestuursleden kunnen te allen tijde zonder opgaaf van reden door de Unieraad geschorst of 
ontslagen worden. Een besluit tot schorsing of ontslag van één of meer bestuursleden kan door 
de Unieraad slechts genomen worden met een meerderheid van stemmen. 

6. De schorsing van een bestuurslid als gevolg van een besluit van de Unieraad eindigt wanneer de 
Unieraad niet binnen drie maanden tot ontslag van het bestuurslid besloten heeft. Het door de 
Unieraad geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld om zich in de 
Unieraadsvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman/-vrouw doen 
bijstaan. 

7. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt door: 
a. overlijden van het bestuurslid; 
b. periodiek aftreden volgens het door het Bestuur opgestelde rooster van aftreden; 
c. onder curatelestelling van het bestuurslid, alsmede door een gerechtelijke beslissing waarbij 

als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van de 
goederen van het bestuurslid wordt ingesteld; 

d. vroegtijdig aftreden op initiatief van het bestuurslid zelf; 
e. ontslag aan hem verleend door de Unieraad overeenkomstig het bepaalde in lid  4  5. 

8. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders vormen de overblijvende 
bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een geldig bestuur, 
onverminderd het bepaalde in artikel 13, lid 1.a., en zijn de overblijvende bestuurders of is de enig 
overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. 

 Indien sprake is van ontstentenis of belet van alle bestuurders, kan de voorzitter van de Unieraad 
een commissie samenstellen van drie personen (inclusief zichzelf), die één of meer tijdelijke 
plaatsvervangende bestuursleden kan benoemen en ontslaan. Plaatsvervangende bestuursleden 
hebben voor de tijd dat zij tijdelijk besturen dezelfde rechten, plichten en bevoegdheden als het 
bestuur. 
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 Plaatsvervangende bestuursleden worden ingeschreven bij het handelsregister. Benoeming, 
schorsing en ontslag van plaatsvervangers geschiedt op dezelfde wijze als bij bestuursleden. 

9. In geval alle bestuursleden voornemens zijn om zelf ontslag te nemen, maar ten minste één 
bestuurder bereid is tot het moment van benoeming van nieuwe bestuursleden aan te blijven als 
bestuurder, dan vormen deze laatst overgebleven bestuurders het demissionaire bestuur.  

10. De in lid 9 bedoelde bestuurders dienen hun ontslag schriftelijk in bij de Unieraad van de 
Atletiekunie met vermelding dat zij als demissionair bestuur zullen aanblijven. De overgebleven 
bestuurders zijn vanaf dat moment demissionair en blijven aan tot de unieraadsvergadering 
waarin nieuwe bestuurders worden gekozen.  

11. Een demissionair bestuur heeft alle bevoegdheden die een gewoon bestuur ook heeft, met de  
beperking dat zij geen nieuw beleid meer vormt en besluiten die kunnen wachten, overlaat aan 
het nieuwe bestuur. Het demissionaire bestuur is verplicht ervoor te zorgen dat een nieuwe 
Unieraadsvergadering wordt uitgeroepen waarbij nieuwe bestuursleden worden benoemd en alle 
werkzaamheden worden verricht die daarbij horen. Het demissionaire bestuur is verplicht ervoor 
te zorgen dat lopende zaken in de Atletiekunie voortgang vinden en dat zij hun taken en (digitale) 
stukken en administratie naar behoren overdragen aan de nieuw gekozen bestuurders.   

12. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is het lidmaatschap van het Bestuur onverenigbaar met 
enige andere functie die de belangen van de Atletiekunie kan schaden, dit ter beoordeling van de 
Unieraad. Bestuursleden dienen derhalve alle relevante functies die zij beroepshalve of als 
vrijwilliger vervullen kenbaar te maken aan de Unieraad. 

 

Artikel 15.  Internationale bestuursposities 
1. Zowel het Bestuur als de Unieraad van de Atletiekunie zijn bevoegd om kandidaten aan te 

dragen voor de council, commissies en werkgroepen van WA, EAA, WMA, EMA, WPA en 
NOC*NSF. 

2. De Unieraad is op voorstel van het Bestuur, besluitgerechtigd of een kandidaat officieel wordt 
voorgedragen voor benoeming of herbenoeming in een internationale bestuursfunctie. 

3. In het geval een lid van de Atletiekunie wordt benoemd tot de Council van WA of de Council van 
de EAA, wordt dit lid automatisch benoemd tot bestuurslid internationale afvaardiging van de 
Atletiekunie. Het lidmaatschap van het Bestuur van de Atletiekunie vervalt op het moment dat de 
zittingsperiode in de Council van WA of de EAA is beëindigd. 

4. In het geval een lid van het Bestuur van de Atletiekunie wordt benoemd tot de Council van de 
WA of de Council van de EAA wordt dit bestuurslid automatisch bestuurslid internationale 
afvaardiging van de Atletiekunie. De termijn van het lidmaatschap van de nationale federatie en 
de internationale federatie lopen gelijktijdig, waarbij de maximale zittingsduur van de nationale 
federatie 3 maal 3 jaar is. Indien het lidmaatschap van het orgaan van de internationale 
federatie eindigt en de maximale zittingsduur van het bestuurslid van 3 maal 3 jaar is op dat 
moment nog niet bereikt, kan het bestuurslid de lopende zittingstermijn als bestuurslid van de 
Atletiekunie voltooien. Indien het lidmaatschap van het orgaan van de internationale federatie 
eindigt en de maximale zittingstermijn als bestuurslid van de Atletiekunie is reeds bereikt, eindigt 
met de internationale bestuursfunctie op hetzelfde moment ook de bestuursfunctie van de 
Atletiekunie. 

5. Het bestuurslid internationale afvaardiging behartigt de belangen van de atletieksport in 
Nederland namens WA respectievelijk EAA en is belast met een haal- en brengplicht van 
informatie aangaande internationale stemmingen en beraadslagingen. 

6. Het bestuurslid internationale afvaardiging is volwaardig bestuurslid met spreek- en stemrecht. 
7. Indien een bestuurslid internationale afvaardiging wordt ontslagen of geschorst door de 

Unieraad, dan zal het Bestuur van de Atletiekunie onverwijld de Council van de betreffende 
organisatie waarvan het bestuurslid internationale afvaardiging deel uitmaakt, met opgave van 
reden van het ontslag of de schorsing in kennis stellen. 

 

Artikel 16.   Taken en bevoegdheden Bestuur 
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met het besturen van de 

Atletiekunie. 
2. Het Bestuur richt zich naast zijn wettelijke taken met name op de beleidsvormende en 

toezichthoudende rol ten aanzien van het functioneren van de Atletiekunie en het bondsbureau. 
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3. Het Bestuur treedt op als woordvoerder van de Atletiekunie bij officiële vertegenwoordigingen en 
het onderhoudt de contacten met nationale en internationale, al dan niet overkoepelende, 
organisaties, ten einde de belangen van de Atletiekunie en haar leden te behartigen. 

4. Het Bestuur ziet toe op de wijze waarop de Directeur en de bestuurscommissies hun taken en 
bevoegdheden uitoefenen. 

5. Het Bestuur is bevoegd om met behoud van zijn verantwoordelijkheid, haar taken en 
bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan de Directeur of aan door het Bestuur ingestelde 
commissies, werkgroepen of personen te mandateren, alsmede om aan derden het, al dan niet 
tegen betaling, verrichten van werkzaamheden op te dragen. 

6. Leden van het Bestuur hebben het recht om met uitzondering van de vergaderingen van het 
Instituut Sportrechtspraak vergaderingen en bijeenkomsten, die in het verband van de 
Atletiekunie worden gehouden, bij te wonen en daarin van advies te dienen. 

 

Artikel 17.   Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten 
1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een ander bestuurslid dit nodig acht, doch 

tenminste vier maal per jaar. 
2. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen opgemaakt welke in de eerstvolgende 

vergadering worden vastgesteld door het Bestuur. 
3. Het Bestuur functioneert als een collegiaal bestuur waarbij besluiten met meerderheid van een 

zodanig aantal uitgebrachte stemmen genomen worden als er bestuursleden zijn ongeacht of alle 
bestuursleden op de vegadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Daarbij tellen zowel de 
(mondelinge danwel schriftelijk uitgebrachte) stemmen van fysiek aanwezige bestuursleden als 
de (mondelinge danwel elektronisch uitgebrachte) stemmen van online deelnemende 
bestuursleden. Ook eventuele afgegeven machtigingen tellen daarbij volwaardig mee. Een 
bestuurlid kan slechts namens één ander bestuurslid gemachtigd worden.  

4. Het Bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle in functie 
zijnde bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen. Van een buiten 
vergadering genomen besluit wordt door een aanwezig bestuurslid een relaas opgemaakt dat in 
de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en bij de notulen wordt gevoegd. 

5. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en stelt daarin de agenda van de vergadering vast, 
behoudens het recht van genoemde vergaderingen om daarin wijziging aan te brengen. De 
voorzitter heeft het recht de beraadslagingen te sluiten, indien hij meent dat de vergadering 
voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen, indien een derde van de 
aanwezige leden het verlangen hiertoe kenbaar maakt. 

6. Bij afwezigheid van de voorzitter van het Bestuur, neemt de vice-voorzitter diens functie waar. Bij 
de waarneming van het voorzitterschap gaan alle rechten en plichten van de voorzitter van het 
Bestuur over op de vice-voorzitter.  

7.   Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien het bestuurslid 
daarbij een tegenstrijdig belang heeft. Een bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft, meldt 
dat onverwijld aan de overige leden van het bestuur. 

 

Artikel 18.  Vertegenwoordiging 
1. De Atletiekunie wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Bestuur waarbij voorzitter, 

vicevoorzitter en penningmeester zelfstandig bevoegd zijn tot vertegenwoordiging en de overige 
bestuursleden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuursleden vertegenwoordigings-
bevoegd zijn. 

2. Het Bestuur is bevoegd, mits met voorafgaande goedkeuring van de Unieraad, tot het sluiten van 
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, alsmede tot het 
sluiten van overeenkomsten waarbij de Atletiekunie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een 
derde verbindt. 

3. Personen aan wie hetzij krachtens deze statuten, hetzij krachtens volmacht vertegenwoordigings-
bevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een 
bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandelingen is 
besloten. Overtreding hiervan kan, voor zover deze betrekking hebben op de in lid 2 bedoelde 
rechtshandelingen, noch door, noch aan de Atletiekunie, de wederpartij of een derde worden 
tegengeworpen. 
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4. De Directeur van de Atletiekunie is bevoegd binnen de grenzen die het Bestuur daartoe stelt en 
hetgeen vastgelegd is in het directiestatuut, de Atletiekunie in en buiten rechte zelfstandig te 
vertegenwoordigen. 

 
 

Unieraad 
 

Artikel 19.   Vertegenwoordiging van de leden en verkiezing leden Unieraad 
1. De Unieraad vertegenwoordigt alle leden van de Atletiekunie als bedoeld in artikel 7 lid 1 en 

fungeert als algemene vergadering als bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek. Zij 
bestaat uit maximaal tweeëntwintig (22) stemgerechtigde afgevaardigden (Unieraadsleden). 

2. De Unieraadsleden worden gekozen in de volgende categorieën: 
 a.  zestien (16) Unieraadsleden worden gekozen door de verenigingen als bedoeld in artikel 7 

lid 1 sub a in acht kieskringen van verenigingen, waarbij iedere kieskring twee 
Unieraadsleden kiest; 

 b. twee Unieraadsleden worden gekozen door de buitengewone leden als bedoeld in artikel 7 
lid 1 sub c. 

 c. maximaal vier Unieraadsleden worden gekozen door de persoonlijke leden als bedoeld in 
artikel 7 lid 1 sub d. Voor het bepalen van het aantal in te vullen zetels op basis van het 
aantal persoonlijke leden wordt een kiesdrempel gehanteerd. De berekening van het aantal 
in te vullen zetels wordt verder geregeld in het Algemeen Reglement. 

3. a. De (kandidaat) Unieraadsleden zijn natuurlijke personen en zijn lid van de Atletiekunie, en 
hebben op één januari van het verkiezingsjaar de leeftijd van achttien jaar bereikt. 

 b. In de Unieraad wordt gestreefd naar een evenwichtige man/vrouw-verhouding waarbij elk 
van de genoemde genders door tenminste acht leden wordt vertegenwoordigd. In de 
werving van kandidaten wordt hier nadrukkelijk aandacht aan besteed. 

4. De verkiezing van Unieraadsleden geschiedt om de drie jaar, te rekenen vanaf tweeduizend 
veertien. De verkiezing geschiedt in de maanden voorafgaand aan de voorjaarsvergadering van 
de Unieraad, waarbij de uitslag uiterlijk twee weken voorafgaand aan de voorjaarsvergadering 
bekend dient te zijn. In bijzondere – door de Unieraad te bepalen gevallen - kan de Unieraad van 
de bepaling in dit artikel afwijken. Een besluit van de Unieraad tot afwijking van deze bepaling 
behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin 
ten minste twee/derde van de Unieraadsleden blijkens de presentielijst aanwezig is. Is niet 
twee/derde van de Unieraadsleden aanwezig, dan wordt binnen vier weken een tweede 
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige 
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige Unieraadsleden kan worden 
besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 

5. Indien het lidmaatschap van een Unieraadslid tussentijds eindigt worden nieuwe verkiezingen 
gehouden in de kieskring danwel de categorie waarin het betrokken Unieraadslid was gekozen. 
Het nieuw gekozen Unieraadslid treedt in de termijn van het Unieraadslid dat hij opvolgt. 

6. Indien een zetel binnen de Unieraad ten tijde van de verkiezing niet vervuld kan worden, is de 
betreffende kieskring gerechtigd deze zetel lopende de termijn alsnog invulling te geven middels 
een tussentijdse voordracht binnen de kieskring. 

7. De verkiezing van de Unieraadsleden wordt nader geregeld in het Algemeen Reglement. 
8. De gekozen Unieraadsleden hebben zitting vanaf het moment van de installatie die plaats vindt 

aansluitend aan de voorjaarsvergadering. De zittingsperiode eindigt onmiddellijk na afloop van de 
derde daarop volgende voorjaarsvergadering, tenzij het een zittingsperiode betreft die ten 
gevolge van een op grond van lid 4 van dit artikel door de Unieraad ingeroepen bijzondere 
omstandigheid, verlengd is. 

9. Een Unieraadslid kan maximaal drie opvolgende perioden zitting hebben. 
10. Het lidmaatschap van de Unieraad vervalt: 

a. door overlijden van het Unieraadslid; 
b. indien een Unieraadslid niet langer voldoet aan de kwaliteitseisen als bepaald in artikel 19.3; 
c. in geval van onder curatelestelling van een Unieraadslid; 
d. door tussentijds aftreden van het Unieraadslid. 

11. De functie van Unieraadslid is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Tuchtcommissie ISR 
en/of de Commissie van Beroep ISR, alsmede met het vervullen van een dienstbetrekking bij de 
Atletiekunie. 
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12. Unieraadsleden hebben het recht van initiatief, amendement en interpellatie, en het recht om 
moties in te dienen. 

13. De Unieraad is bevoegd om commissies en adviseurs van de Unieraad te benoemen, zowel in 
een structurele vorm dan wel op tijdelijke basis zoals nader geregeld is in het Algemeen 
Reglement. Leden van commissies van de Unieraad hebben het recht het woord te voeren in de 
Unieraadsvergaderingen. 

14.  De Unieraad benoemt uit haar midden de voorzitter van de Unieraad. De voorzitter van de 
Unieraad is belast met de communicatie en afstemming met het Bestuur over de procesgang van 
besluitvorming, evenals gesprekspartner van het Bestuur te zijn in het geval van spoedeisende 
besluiten als bedoeld in artikel 26. 

15.  De voorzitter van de Unieraad wordt benoemd voor de zittingstermijn van 3 jaar. De Unieraad kan 
uitsluitend met meerderheid van stemmen haar voorzitter vervangen gedurende een 
zittingstermijn, behoudens overlijden van de voorzitter van de Unieraad. 

 

Artikel 20.   Bevoegdheden 
1. Aan de Unieraad komen in de Atletiekunie alle bevoegdheden toe, die niet door de wet casu quo 

door of krachtens de statuten aan andere organen of derden zijn opgedragen. 
2.  In het bijzonder heeft de Unieraad de volgende bevoegdheden: 
 a. toelaten van leden, als bedoeld in artikel 7 lid 2 sub b en artikel 8 lid 5; 
 b. toekennen van het erelidmaatschap, en het verlenen van de titel beschermheer, 

beschermvrouwe of erevoorzitter, als bedoeld in artikel 7 lid 2 sub c van deze statuten en 
artikel 14 lid 6 van het Algemeen Reglement; 

 c.  vaststellen van de contributie, als bedoeld in artikel 10 lid 3; 
 d.  verlenen van toestemming voor het opleggen van verplichtingen aan leden, als bedoeld in 

artikel 10 lid 4; 
 e.  vaststellen van het aantal bestuursleden, als bedoeld in artikel 13 lid 1 sub b; 
 f.  kandidaatstellen en (her)benoemen van bestuursleden, als bedoeld in artikel 14 lid 1 sub a 

en artikel 14 lid 2; 
 g. het schorsen of ontslaan van een bestuurslid als bedoeld in artikel 14 lid 4; 
 h.  goedkeuren van rechtshandelingen ten aanzien van registergoederen en dergelijke, als 

bedoeld in artikel 18 lid 2; 
 i.  vertegenwoordigen van de leden van de Atletiekunie, als bedoeld in artikel 19 lid 1 bij wijze 

van algemene vergadering; 
 j.  vaststellen van het jaarplan en de begroting, als bedoeld in artikel 21 lid 3 sub b; 
 k.  het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening als bedoeld in artikel 21 lid 3 sub a; 
 l.  benoemen van leden van de commissie(s) en adviseurs van de Unieraad als bedoeld in 

artikel 19 lid 13 en artikel 23; 
 m. het opdracht geven aan een accountant voor de controle van de jaarrekening van de 

Atletiekunie als bedoeld in artikel 25 lid 4; 
 n. het bekrachtigen van reglementen en reglementswijzigingen als bedoeld in artikel 26 lid 2; 
 o. het bekrachtigen van spoedeisende besluiten, als bedoeld in artikel 26 lid 4; 
 p. verlenen van goedkeuring voor het aangaan, uitbreiden dan wel stopzetten van de 

overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak, als bedoeld in artikel 27 lid 1; 
 q.  ontbinden van de Atletiekunie, als bedoeld in artikel 30 lid 1; 
 r. het benoemen van de liquidatiecommissie, als bedoeld in artikel 30 lid 2; 
 s.  vaststellen van (wijzigingen van) het Algemeen Reglement en de statuten, als bedoeld in 

artikel 29 lid 1 en artikel 26 lid 2 van deze statuten en artikel 37 van het Algemeen 
Reglement; 
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Artikel 21.   Unieraadsvergaderingen 
1.  a. Jaarlijks worden ten minste twee Unieraadsvergaderingen gehouden: een 

voorjaarsvergadering en een najaarsvergadering die bijeen worden geroepen door of 
namens de voorzitter van het Bestuur. Het Bestuur bepaalt waar in Nederland en wanneer 
deze vergaderingen worden gehouden. 

 b. De voorjaarsvergadering wordt gehouden tussen één februari en éénendertig mei; de 
najaarsvergadering tussen één oktober en éénendertig december. 

 c. Ieder derde jaar, te rekenen vanaf tweeduizend veertien, wordt de voorjaarsvergadering 
onmiddellijk gevolgd door de installatie van de nieuwe Unieraad. 

2. De agenda en de vergaderstukken van een Unieraadsvergadering worden ten minste drie weken 
voor de vergadering op de website van de Atletiekunie ter kennis van de leden gebracht en op 
verzoek aan de adviserende leden van de Unieraad toegezonden. 

3. a. De agenda van de voorjaarsvergadering bevat ten minste: 
  1. vaststelling van de notulen van de vorige Unieraadsvergadering; 
  2. vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening; 
 b. De agenda van de najaarsvergadering bevat ten minste: 
  1. vaststelling van de notulen van de vorige Unieraadsvergadering; 
  2. vaststelling van het jaarplan en de begroting voor het komende boekjaar. 
4. Voorstellen van de leden worden aan de agenda van de Unieraadsvergadering toegevoegd 

indien deze voorstellen, voorzien van een toelichting, uiterlijk vijf weken voor de dag van een 
Unieraadsvergadering schriftelijk door ten minste vier Unieraadsleden bij het Bestuur zijn 
ingediend. 

5. Het Bestuur is bevoegd later ingekomen voorstellen alsmede eigen voorstellen op de agenda te 
plaatsen. 

6. Unieraadsvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur danwel door de 
vice-voorzitter. De voorzitter van de vergadering heeft het recht om tijdens de 
Unieraadsvergadering: 

 a. de discussie te sluiten indien hij van mening is dat een onderwerp voldoende is besproken; 
 b. een spreektijd in te voeren; 
 c. de vergadering te schorsen hetgeen hij tevens verplicht is om te doen indien een 

meerderheid van de Unieraad daarom verzoekt. 
7.  Tot uiterlijk tien (10) dagen vóór de dag van de Unieraadsvergadering kunnen Unieraadsleden 

een motie indien bij het Bestuur, die bij het betreffende agendapunt in behandeling moet worden 
genomen. Het Bestuur is verplicht een ingediende motie, eventueel voorzien van een advies, 
onverwijld aan alle Unieraadsleden te doen toekomen. 

8.  Een uit de beraadslagingen voortvloeiende motie kan tijdens de Unieraadsvergadering worden 
ingediend, mits ondersteund door tenminste vijf leden van de Unieraad. 

9.  Van het verhandelde in de Unieraadsvergadering wordt door de door het Bestuur aangewezen 
notulist, notulen gemaakt, die door de Unieraad op haar eerstvolgende vergadering vastgesteld 
dienen te worden. De conceptnotulen worden binnen acht weken na de Unieraadsvergadering 
aan de leden van de Unieraad ter kennis gebracht. 

10. De Unieraadsvergaderingen zijn openbaar. Alle leden van de Atletiekunie hebben toegang tot de 
vergadering, doch mogen aan de beraadslagingen niet deelnemen. 

11. Een buitengewone Unieraadsvergadering wordt belegd indien het Bestuur of indien ten minste 
vier Unieraadsleden zulks nodig achten. In laatst bedoeld geval moet de wens daartoe onder 
opgave van reden voorzien van een toelichting op het te behandelen onderwerp schriftelijk 
kenbaar worden gemaakt aan het Bestuur. 

12. Een vergadering als bedoeld in het vorige lid wordt binnen vier weken na ontvangst van het 
daartoe strekkend verzoek door het Bestuur uitgeschreven, bij gebreke waarvan de verzoekers 
bevoegd zijn zelf tot die bijeenroeping over te gaan op de wijze waarop het Bestuur 
Unieraadsvergaderingen bijeenroept. 

13.  Een Unieraadsvergadering gaat in een besloten zitting over indien de voorzitter, twee leden van 
het Bestuur of vier Unieraadsleden dit wensen. Tot een besloten zitting hebben in ieder geval 
toegang het voltallige Bestuur, de Directeur en de Unieraadsleden, overige leden uitsluitend op 
verzoek van de Voorzitter. 

14.  Omtrent hetgeen in de besloten zitting is behandeld kan door de Unieraad geheimhouding 
worden opgelegd aan hen die daarbij aanwezig waren. 
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Artikel 22.   Stemmingen 
1. De Unieraadsvergadering kan slechts geldige besluiten nemen, indien meer dan de helft van het 

aantal Unieraadsleden blijkens de presentielijst ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Ieder Unieraadslid kan zich daarbij ook door een schriftelijk gevolmachtigde laten 
vertegenwoordigen. 

2. a. Besluiten worden genomen met een meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen, tenzij 
de wet, deze statuten of de reglementen anders bepalen. 

 b. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. 
 c. Ieder Unieraadslid heeft vrij mandaat en brengt één stem uit. 
 d. Elk Unieraadslid is gerechtigd één ander Unieraadslid te vertegenwoordigen en namens 

deze een stem uit te brengen, na daartoe schriftelijk gevolmachtigd te zijn. 
 e. Bestuursleden hebben ieder een raadgevende stem over zaken waar de Unieraad over moet 

besluiten. De Unieraad geeft bestuurders gelegenheid hun zienswijze te geven voordat tot 
besluitvorming wordt overgegaan. 

3. Het stemrecht kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. In 
dat geval zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

 a. het Unieraadslid kan via het elektronisch communicatiemiddel geïdentificeerd worden; 
 b. het Unieraadslid kan rechtstreeks kennisnemen van de verhandelingen van de vergadering 

en kan deelnemen aan de beraadslaging; 
 c. het Unieraadslid kan het stemrecht uitoefenen; 
 d. stemmen die voorafgaand aan de Unieraadsvergadering via een elektronisch 

communicatiemiddel door een Unieraadslid worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de 
dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde 
van de vergadering worden uitgebracht; 

 e. in het Algemeen Reglement kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het 
elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden telkens bij de oproeping 
bekend gemaakt. 

4. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een meerderheid van de 
vergadering een schriftelijke stemming wenselijk acht. Stemming over personen geschiedt in 
beginsel schriftelijk. Op voorstel van de voorzitter van de Unieraad kan hier van afgeweken 
worden. Indien sprake is van een schriftelijke stemming en een Unieraadslid gebruik maakt van 
een elektronisch communicatiemiddel, dan is het stembureau gehouden geheimhouding te 
betrachten omtrent de door het betreffende Unieraadslid uitgebrachte stem. 

5. Indien een stemming is verlangd, benoemt de voorzitter een stembureau van drie personen. Het 
stembureau opent de stembiljetten en beslist over de geldigheid van iedere uitgebrachte stem. 

6. Ongeldig zijn stembiljetten die: 
 a. zijn ondertekend; 
 b. onleesbaar zijn; 
 c. een persoon niet duidelijk aanwijzen; 
 d. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is gesteld; 
 e. per verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; 
 f. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die is bedoeld. 
7. a. Indien bij een stemming over personen niemand de meerderheid van de uitgebrachte 

geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de twee personen die het 
hoogste en het één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen. 

 b. Indien twee of meer personen ieder het hoogste aantal stemmen heeft behaald vindt over 
hen een herstemming plaats. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal 
stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te 
maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming.  

 c. Zowel bij de tussenstemming als bij een herstemming is degene gekozen, die het hoogste 
aantal van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen 
de stemmen, dan beslist het lot. 

8. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, is het voorstel verworpen. 
9. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat in de Unieraadsvergaderingen een besluit is 

genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel 
over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend. 

 b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan 
wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, 
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indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of - wanneer de oorspronkelijke 
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde - wanneer een Unieraadslid dit verlangt. 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

10. Een eenstemmig schriftelijk genomen besluit van alle Unieraadsleden, ook al zijn deze niet in een 
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een 
besluit van de Unieraad. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt tijdens de 
eerstvolgende Unieraadsvergadering. 

 

Artikel 23.   Commissies van de Unieraad 
1. De Unieraad heeft een Audit Commissie bestaande uit vijf leden en een Reglementen Commissie 

bestaande uit drie tot vijf leden. 
2. De voorzitter van de Unieraad is lid en tevens voorzitter van beide Commissies. 
3. De overige vier leden van de Audit Commissie en de overige twee tot vier leden van de 

Reglementen Commissie worden door de Unieraad al dan niet uit haar midden benoemd. 
Commissieleden kunnen daarbij zitting hebben in meerdere commissies. De verkiezing van deze 
leden geschiedt onder leiding van de voorzitter van de Unieraad. 

4. De Unieraad heeft de bevoegdheid om naast de Audit Commissie en de Reglementen 
Commissie, andere commissies, evenals adviseurs die haar bijstaan in haar taak te installeren. 

5. De taken, samenstelling en werkwijze van commissies en adviseurs van de Unieraad worden 
nader geregeld bij of krachtens het Algemeen Reglement. 

 
 

Bondsbureau 
 

Artikel 24. 
1. Ter uitvoering van haar taak kent de Atletiekunie een bondsbureau waarin het secretariaat van de 

Atletiekunie is gevestigd en waar onder meer de ledenadministratie en het financieel beheer 
worden gevoerd. Het bondsbureau bestaat uit betaalde medewerkers en vrijwilligers die voor de 
Atletiekunie één of meerdere taken uitvoeren. 

2. Het bondsbureau staat onder leiding van de Directeur die door het Bestuur wordt benoemd. De 
functie van Directeur is onverenigbaar met: 
a. de functie van bestuurslid bij een bij de Atletiekunie aangesloten vereniging; 
b. de functie van Unieraadslid; 
c. de functie van bestuurslid van de Atletiekunie. 

3.  De overige personeelsleden van het bondsbureau, zijnde werknemers en uitvoerende 
vrijwilligers, worden door de Directeur aangenomen. De functie van personeelslid is 
onverenigbaar met de functie van bestuurslid of lid van de Unieraad. 

4.  Het Bestuur stelt de taken en bevoegdheden die worden gedelegeerd aan de Directeur bij 
Directiestatuut schriftelijk vast en is bevoegd dit Directiestatuut te wijzigen met inachtneming van 
hetgeen bepaald is in artikel 18 lid 2 tot en met 4 van het Algemeen Reglement. 

5.  De werkzaamheden van de Directeur en van de overige aan de werkorganisatie verbonden 
personeelsleden worden verricht onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur. 

 
 

Financiën 
 

Artikel 25. 
1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het te voeren financiële beleid. Zij stelt jaarlijks in het najaar 

de begroting op en brengt uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens 
verlenging van deze termijn door de Unieraad, op een Unieraadsvergadering haar verslag uit 
over het gevoerde (financiële) beleid. 

2. De begroting wordt door het Bestuur ter vaststelling voorgelegd aan de Unieraad. 
3. De jaarrekening wordt door het Bestuur ter vaststelling voorgelegd aan de Unieraad waar 

bijgevoegd een verklaring omtrent de getrouwheid daarvan, afkomstig van een accountant als 
bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. 

4. De Atletiekunie is verplicht opdracht tot onderzoek van de jaarrekening te verlenen aan een 
accountant als bedoeld in het vorige lid. Tot het verlenen van de opdracht aan de accountant is 
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de Unieraad bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is het Bestuur bevoegd. De verleende 
opdracht aan de accountant kan te allen tijde worden ingetrokken door de Unieraad alsook door 
het Bestuur indien deze de opdracht heeft verleend. 

5. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur en aan de Audit 
Commissie en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring die aan de Unieraad 
verstrekt wordt conform het bepaalde in lid 3. 

6. Het Bestuur is verplicht de accountant ten behoeve van zijn onderzoek alle door hem gevraagde 
inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, 
bescheiden en andere gegevensdragers van de Atletiekunie voor raadpleging beschikbaar te 
stellen. 

7. Goedkeuring van de jaarrekening door de Unieraad, strekt niet tot decharge van de 
bestuursleden voor het gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar. 

8. Nadat het verzoek tot goedkeuring van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de 
Unieraad het verzoek worden gedaan om decharge te verlenen aan het Bestuur voor het door 
hen gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar. 

9. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Atletiekunie zodanige aantekeningen 
te houden dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

10. Het Bestuur is verplicht de bescheiden samenhangend met de jaarrekening gedurende zeven (7) 
jaren te bewaren. 

 
 

Reglementen en spoedeisende besluiten 
 

Artikel 26. 
1. De organisatie van de Atletiekunie, alsmede de taken en bevoegdheden van haar organen, 

worden nader uitgewerkt in het Algemeen Reglement en/of in andere reglementen. 
2. Voor zover bij of krachtens deze statuten niet anders is bepaald worden de reglementen van de 

Atletiekunie en wijzigingen daarop door de Unieraad, op voorstel van het Bestuur vastgesteld. 
3 Iedere vaststelling of wijziging van een door de Unieraad vast te stellen reglement treedt niet 

eerder in werking dan op een datum die door de Unieraad is bepaald. Het Bestuur draagt er zorg 
voor dat de letterlijke tekst van de nieuwe aangenomen reglementen uiterlijk op de dag van 
inwerkingtreding zijn gepubliceerd op de officiële website van de Atletiekunie. 

4. Het Bestuur is bevoegd om in spoedeisende gevallen een besluit te nemen en daar uitvoering 
aan te geven na overleg met de voorzitter van de Unieraad, welk besluit op de eerstvolgende 
Unieraadsvergadering aan de Unieraad ter bekrachtiging dient te worden voorgelegd. Dit besluit 
kan slechts worden genomen indien de Atletiekunie daardoor voor de duur van ten hoogste een 
jaar wordt gebonden. 

5. Het in lid 4 bepaalde is niet van toepassing op spoedeisende besluiten, waarin heffingen, 
bedragen of percentages, die voor een bepaalde tijdsduur zullen gelden, worden vastgesteld. 

6. Spoedeisende besluiten zijn voor de leden bindend vanaf de dag dat zij op de website zijn 
gepubliceerd. 

7. Wijzigingen van de reglementen of andere regelingen van de WA, EAA, WMA, EMA, NOC*NSF, 
ISR en het WPA werken zonder nader besluit door op reglementen van de Atletiekunie indien en 
voor zover het onderwerpen betreffen die ook in de reglementen van de Atletiekunie zijn 
geregeld. 
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Tuchtrechtspraak en geschillen 
 

Artikel 27. 
1. De Unieraad besluit over de wijze waarop de tuchtrechtspraak van de Atletiekunie georganiseerd 

is en belegd wordt. 
2.  De Atletiekunie volgt voor het reglement Doping, Matchfixing en het Reglement Seksuele 

Intimidatie de door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vastgestelde reglementen. Deze 
reglementen regelen de wijze van: 
a. benoeming van Tuchtcommissies, Commissie van Beroep en Aanklagers ISR; 
b. hun samenstelling, bevoegdheden en werkwijze; 
c. de overtreding en de op te leggen straffen; 
d. de kwaliteitseisen waar een Aanklager ISR aan moet voldoen; 
e. werkwijze, maatregelen, besluiten en voorstellen die een aanklager aan betrokkene kan 

doen; 
f. de procesgang, rechten en verplichtingen van een lid in overtreding. 
De Aanklager(s) en de leden van de Tuchtcommissie(s) en Commissie(s) van Beroep ISR 
worden door het bestuur van het ISR benoemd. 

3.  De van toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak treden in de 
Atletiekunie in werking op de door het Bestuur van Atletiekunie met het Instituut Sportrechtspraak 
overeengekomen datum, van welke datum het Bestuur aan de leden via een publicatie 
mededeling doet. De Atletiekunie is niet gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de reglementen 
van het Instituut Sportrechtspraak. 

4.  Tenzij bij ISR-reglement anders is bepaald, zijn deze reglementen op alle leden van de 
Atletiekunie van toepassing volgens de door het bestuur van het ISR vastgestelde versie, zoals 
gepubliceerd op de website van het Instituut Sportrechtspraak. 

5.  Indien een beslissing van de Aanklager, Tuchtcommissie of Commissie van Beroep ISR tot 
gevolg heeft dat een besluit van de Atletiekunie nietig is of wordt vernietigd kan hieraan door het 
betrokken lid noch door derden enig recht op schadeloosstelling worden ontleend terwijl evenmin 
aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een 
wedstrijd of evenement. 

6. De toepassing en handhaving van de in dit artikel benoemde reglementen geschiedt door het ISR 
in naam van en ten behoeve van alsmede voor rekening en risico van de Atletiekunie. De 
Atletiekunie vrijwaart het ISR en al haar functionarissen voor elke aansprakelijkheid ten aanzien 
van de door of namens het ISR verzorgde rechtspleging. 

7. Een door de betrokkene geaccepteerd schikkingsvoorstel van de Aanklager ISR is bindend voor 
zowel het betrokken lid, de andere leden van de Atletiekunie als voor de Atletiekunie zelf. Alle 
leden en organen van de Atletiekunie zijn gehouden mee te werken aan het ten uitvoer leggen 
van de door de aanklager opgelegde sanctie. 

8. Alle leden en organen van de Atletiekunie zijn gehouden mee te werken aan het tot stand komen 
van een uitspraak van de Tuchtcommissie of de Commissie van Beroep ISR en zijn tevens 
gebonden mee te werken aan het ten uitvoer leggen van de door hen opgelegde straffen. 

 

Artikel 28. 
1. De in dit artikel bedoelde geschillenbeslechting is op alle leden van de Atletiekunie van 

toepassing. 
2. Van een geschil is sprake indien één van de betrokken partijen schriftelijk verklaart dat dit het 

geval is en bij dit geschil de hulp van de Atletiekunie inroept. 
3. Geschillen tussen leden en geschillen tussen leden en een orgaan van de Atletiekunie dienen 

aanhangig te worden gemaakt bij de Directeur. Tegen een uitspraak van de Directeur kan beroep 
worden aangetekend bij het Bestuur. De procedure alsmede de tijdslijnen bij geschillen zijn nader 
uitgewerkt in het geschillen/klachten reglement. 

4. In het geval er sprake is van een geschil tussen een lid en WA, kan dit geschil, indien de Council 
van WA zulks besluit, worden voorgelegd aan de Court of Arbitration for Sport (CAS). Het besluit 
van de CAS is bindend voor alle partijen en voor alle aangesloten leden van WA. Beroep op het 
besluit van de CAS is niet mogelijk. Indien de Council van WA een besluit van een aangesloten 
lid inzake tuchtrechtspraak en arbitrage erkent, zal geen behandeling door de CAS worden 
voorgesteld. 
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5. Indien een beslissing als bedoeld in lid 3 en lid 4 van dit artikel tot gevolg heeft dat een besluit 
nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door het betrokken lid noch door derden enig recht op 
schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak gemaakt kan worden op een 
gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een wedstrijd en/of evenement. 

 
 

Statutenwijzigingen 
 

Artikel 29. 
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Unieraad, daartoe ter 

vergadering opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden 
voorgesteld. De oproeptermijn bedraagt ten minste drie weken, de dag van de oproeping en van 
de vergadering niet meegerekend. 

2. Zij die de oproeping tot de Unieraadsvergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering het van 
een toelichting voorziene voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, 
schriftelijk ter kennis van de Unieraadsleden en van de adviserende leden brengen, alsmede vijf 
dagen voor de vergadering een afschrift van het voorstel op het bondsbureau voor de leden ter 
inzage leggen, tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien 
wordt een mededeling als hiervoor bedoeld op de website van de Atletiekunie gepubliceerd. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige 
stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de Unieraadsleden blijkens de 
presentielijst aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet ten minste twee/derde van de 
Unieraadsleden aanwezig, dan wordt binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen 
en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is 
geweest, ongeacht het aantal aanwezige Unieraadsleden kan worden besloten met een 
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 
Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan op de website van de Atletiekunie. 

5. Ieder bestuurslid afzonderlijk is gerechtigd een akte tot statutenwijziging te doen verlijden ten 
overstaan van de door het Bestuur daartoe aangewezen notaris of diens waarnemer, associé of 
opvolger. 

 Het Bestuur of een door deze aangewezen gemachtigde is verplicht een authentiek afschrift van 
de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van 
Koophandel. 

 
 

Ontbinding en vereffening 
 

Artikel 30. 
1. Tot het ontbinden van de Atletiekunie kan slechts worden besloten door een daartoe 

bijeengeroepen Unieraadsvergadering, met ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige 
stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de Unieraadsleden blijkens de 
presentielijst aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bepaalde in artikel 29 lid 1, 2 en 3 is van 
overeenkomstige toepassing. 

2. De Unieraad die tot ontbinding beslist, benoemt tevens een liquidatiecommissie. 
3. Dit artikel kan niet worden gewijzigd zodra een voorstel tot ontbinding is aanhangig gemaakt. 
4. Een batig saldo wordt ter beschikking gesteld voor een doel dat ten goede komt aan het 

algemeen sportbelang of aan een algemeen nut beogende instelling. 
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. 
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Slotbepaling 
 

Artikel 31. 
In geval van strijdigheid tussen regelingen die zijn vastgesteld door de Unieraad geldt de navolgende 
rangorde: statuten, Algemeen Reglement en overige reglementen. Indien sprake is van een geschil 
over de uitleg van (een artikel in) één van de hiervoor genoemde regelingen en de rangvolgorde geen 
uitsluitsel biedt, doet het Bestuur terzake een bindende uitspraak. Indien het Bestuur betrokken is bij 
een geschil dan doet de Unieraad een bindende uitspraak. 

 
 


