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Managementrapportage 25 april 2022 
 
 
 
Beleid en organisatie ontwikkeling 
Vóór Corona zijn er intern sessies ‘Eigenaarschap’ met de medewerkers georganiseerd. Door het be-
lang van fysieke aanwezigheid was er nog een groep die deze niet had bijgewoond. Inmiddels zijn deze 
sessies opnieuw voorbereid en gepland en vinden deze samen met de inmiddels aanwezige nieuwe 
medewerkers in april plaats. 
 
Topsport 
De WK Indoor in Belgrado waren een ongekend succes voor Nederland. Ondanks enkele teleurstellin-
gen als blessures en ziektes bij een aantal atleten hebben de atleten laten zien dat we onderdeel uit-
maken van de wereldtop. Met vier medailles en de finaleplaatsen kunnen we terugkijken op een ge-
slaagd toernooi. 
 
Inmiddels zijn de atleten alle op warmtestage. De groep 400 meter, estafette en de mila groep zijn naar 
Zuid-Afrika. De overige atleten zijn als grootste groep naar Italië: een mooie mix van senioren, aange-
vuld met een aantal talentvolle junioren. 
 
Er is een start gemaakt met het traject ‘toekomstbestendige prestatieve topsportklimaat’. In de afwezig-
heid van de coaches en atleten is de ingehuurde externe regisseur de verdere planning van het traject 
voor dit jaar inhoudelijk aan het vormgeven en zal er een bijdrage aan het meerjaren topsport beleids-
plan worden geleverd. Eind april zal -bij terugkomst van de coaches- opvolging aan de verdere gesprek-
ken worden gegeven. 
 
 
Wedstrijdsport en Evenementen 
De competitie is op 10 april weer gestart. Het aantal deelnemende teams zijn ongekend hoog als nooit 
tevoren. Hieruit blijkt eens te meer dat we stevig gewortelde clubs hebben met een goede focus op 
jeugd en prestaties. De inschrijvingsperiode is goed verlopen. De technische invulling van de competitie 
met de nieuwe partijen Foys en SELTEC heeft enige vertraging opgelopen, waardoor er met de samen-
werkende partijen (aan de achterkant) een korte hectische periode is geweest.    
 
EK Indoor 2025 
Nationaal is op 6 april de laatste financiële horde in relatie tot de EK Indoor 2025 genomen. Tijdens de 
Provinciale Staten is de subsidie van 1,5 mln. toegekend. De EK Indoor past in het beleidsplan van de 
provincie Gelderland: de focussporten zijn met hun internationale topevenementen een aanjager voor 
de breedtesport en hebben als bijvangst een positieve uitwerking op de bedrijfseconomische situatie in 
de regio. Met deze toekenning is het financiële plaatje op het gebied van inkomsten rond. 
 
Momenteel wordt er enorm hard gewerkt aan de bidpresentatie en het rondkrijgen van het accommo-
datievraagstuk. Met de enorme inflatie en de achterliggende Coronacrisis ligt hier financieel een uitda-
ging die tijdig moet worden opgelost. 
 
 
Breedtesport en Verenigingszaken 
Op 19 maart hebben we met elkaar mogen genieten van een prachtige Dag van de Atletiek. Met meer 
dan 650 deelnemers en prachtige weer hét bewijs van sterke clubs en saamhorigheid. Door de betrok-
ken medewerkers is er met veel energie vorm gegeven aan de identiteit van deze dag en daarmee de 
Atletiekunie. 
 
Er is € 8.000,- euro aan subsidies binnengehaald voor het organiseren van een pilotprogramma van 
‘Nijntje Beweegt’ gedurende dit jaar. Het betreft een breed motorisch beweegprogramma voor kinderen 
van 2 tot 6 jaar. Met de pilot gaat getoetst worden of hiermee wordt voldaan aan een behoefte binnen 
clubs om dit structureel aan het sportaanbod toe te voegen. 
 
In het recent afgesloten SPAR partnership zit een eenmalige toekenning voor een maatschappelijk doel. 
In overleg met SPAR worden nog eens 200 scholen voorzien van het Ren.Spring.Gooi pakket. 
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Opleidingen 
Door European Athletics is een subsidieaanvraag van 24.000,- Zwitserse Francs gehonoreerd. De aan-
vraag is gericht op de trainersopleiding niveau 3, waarbij de innovatie is gericht op het inhoudelijk aan-
bod (laagdrempelig via e-learnings, ondersteund met instructiefilmpjes) in relatie tot de doelgroep ‘jon-
geren’ (één van de focusthema’s). 
 
In het weekend van 10 april heeft er een opleidingsweekend voor jonge officials plaatsgevonden op het 
congrescentrum Papendal. 35 Deelnemende ‘under 35’ hebben met veel energie diverse opleidingen 
binnen de lijn official gevolgd. Naast een score van 8,5 voor tevredenheid bevestigt deze dag dat we 
voldoen aan een behoefte bij onze leden en we een mooie start hebben gemaakt op één van onze 
focusthema’s. 

 
Vanuit de samenwerking met de Nederlandse Antillen zijn er concrete afspraken gemaakt om hen te 
ondersteunen op kader. Hiertoe gaat binnenkort een niveau 3 opleiding starten voor trainers van Bo-
naire en Curaçao. De opleiding bestaat uit 2 fysieke weekenden op Curaçao gegeven door een opleider 
van de Atletiekunie samen met een oud-opleider die inmiddels op Bonaire woont. Dit is een eerste stap 
van de hulp die we de club SV Athene op Bonaire en de bond op Curaçao aanbieden. De kosten voor 
dit traject worden volledig vergoed door het ministerie van VWS. 
 
Hardlopen.nl 
De Yakult-start-to-Run voorjaarscampagne is afgerond met meer dan 400 deelnemers op 35 locaties. 
Er is daarnaast promotiemateriaal ontwikkeld voor clubs om hun Yakult Start to Run aanbod lokaal te 
promoten. 
De acquisitie van Hardlopen.nl voor bedrijven is gestart met 17 leads waarmee verder verkend wordt 
hoe het product nog beter aansluit op de behoeften. 
De voorjaarscampagne met betrekking tot het abonnement van hardlopen.nl is gestart. 
Er is een trailrun aanbod ontwikkeld voor clubs die dit willen aanbieden en plaatsen in het Zoek & 
Boek systeem. Tevens is hiervoor een bijscholing voor trainers ontwikkeld. 
 
Accommodatie 
We hebben in het afgelopen kwartaal 30 baaninspecties gedaan waarmee we al halverwege onze ver-
wachting zitten. De ambitievorming op het gebied van More Indoor is in Eindhoven gestart. 
 
 
HRM 
Op de afdeling Marcom zijn Merle van Elzakker en Jarmilla van Stralen per 1 april gestart. Het betreft 
hier vervanging van eerder vertrokken medewerkers (Linda, Mark en Sabine). 
Met het vertrek van Emy op de afdeling Wedstrijdsport is inmiddels een nieuwe medewerker Wedstrijd-
sport aangetrokken, die per 1 juni zal starten. Hiermee is ook deze afdeling weer op volle sterkte. 
 
 
Juridisch / Governance 
Er is door Marjon Olfers een terugkoppeling gegeven inzake haar bevindingen op het thema passende 
governance structuur. Zowel in het bestuur als de unieraad is dit besproken. Ten behoeve van de UR-
leden die mede als gevolg van Corona niet aan deze sessie hebben kunnen deelnemen is er op 14 april 
een Teamsmeeting georganiseerd, zodat alsnog iedereen een eenduidige terugkoppeling van Marjan 
heeft kunnen krijgen. Voor het vervolg van het traject is het de bedoeling dat er een werkgroep wordt 
geformeerd met een afvaardiging van de unieraad en het bestuur. Deze werkgroep werkt de varianten 
uit tot een plan van aanpak, dat richting geeft aan het proces naar en besluitvorming tijdens de najaars-
vergadering van de unieraad (november 2022).   
 
Integriteit 
Vanuit NOC*NSF is er veel aandacht voor integriteit in de sport, specifiek gericht op de keten (verant-
woordelijkheid) en het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). In opdracht van NOC*NSF is er een 
kostenonderzoek door Berenschot verricht, waaruit blijkt dat er jaarlijks 30 miljoen benodigd is om de  
Integriteit op een juiste wijze in te richten. Na overleg met de bonden is er geconstateerd dat er al heel 
veel is geregeld door bonden en dat er veel verschillen zijn in de wijze waarop. Het CVSN ziet het aantal 
meldingen toenemen en worstelt met haar verantwoordelijkheid in relatie tot haar uitvoeringscapaciteit. 
Binnen de maatschappelijke context heeft de sport een belangrijke rol op het gebied van 
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grensoverschrijdend gedrag (in breedste zin van het woord) en overige integriteitsissues (doping, 
matchfixing, bestuurlijk). Vanuit de ketengedachte ligt de focus van NOC*NSF vooral op de formalise-
ring van verantwoordelijkheden en de daarmee gepaard gaande structurering; vanuit de bonden wordt 
juist de oproep gedaan met elkaar het belang van preventie op te pakken. Veel bonden hebben indivi-
dueel al duidelijk beleid en processen ingericht: door de vele afwijkingen (de ene bond is de ander niet) 
blijft het een uitdaging sturing aan het collectief te geven. Hierdoor kan het voor ‘de sporter’ onduidelijk 
zijn hoe de keten werkt.   
 
 
Innovatie 
Met name op CRM wordt er hard gewerkt aan de verdere implementatie en optimalisatie van de diverse 
(ondersteunings)systemen. De vernieuwing van de site Hardlopen.nl, de verdere optimalisatie van de 
functionaliteit van Volta, de uitrol van Volta Club en de communicatielijnen aan de achterkant van deze 
systemen zorgen voor meer efficiëntie. 
 
De implementatie van SELTEC (leverancier nieuw competitiesysteem) heeft wat vertraging opgelopen. 
Op 1 maart had dit volledig gereed moeten zijn. Door wat problemen met data overdracht van Atle-
tiek.nu, de combinatie met Volta en nog enkele eigen bugs is de start van de competitie wel gehaald. 
De werking ervan is nog niet naar volle tevredenheid. Nu het systeem in de lucht is, zal er met voortva-
rendheid  opvolging worden gegeven aan de opleidingen, zodat clubs gebruik kunnen maken van zowel 
SELTEC als Atletiek.nu.  
 
 
Marketing / communicatie (incl. lobby) 
Na de mooie SPAR deal en verwelkoming van hen als partner van onze sport, specifiek de 400 meter 
estafetteteams, is er goede energie ontstaan om meer grotere partners aan ons te binden. De gesprek-
ken met grotere bedrijven gaan voort en we zien dat het bedrijfsleven stoeit met de boodschap die ze 
willen afgeven. De gesprekken leveren voor ons veel inzichten op en hebben geleid tot twee proposities 
op Atletiekunie en Hardlopen.nl. 
 
 
Financiën 
Het jaar 2021 wordt afgesloten met een lichte plus (begroot was een negatief resultaat van 75K). Deze 
plus wordt grotendeels veroorzaakt door de opheffing van het Innovatiefonds van NOC*NSF en de een-
malige uitkering hiervan aan de bonden. 
 
 
Internationaal 
Geen bijzonderheden. 


