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Inleiding 
 
Het Activiteitenverslag 2021 van de Atletiekunie is een beknopte samenvatting van de activiteiten op 
diverse beleidsgebieden. In dit verslag wordt weergegeven op welke wijze en in welke mate invulling is 
gegeven aan de activiteiten die voor 2021 waren gepland en die zijn opgenomen in het Jaarplan 2021.  
 
2021 was het tweede achtereenvolgende jaar waarin de coronapandemie zich liet gelden, en waarin 
sommige voorgenomen activiteiten alsnog moesten worden geannuleerd of juist op het laatste moment 
toch door konden gaan. Flexibiliteit en inspelen op veranderende omstandigheden waren kwaliteiten die 
op tal van plaatsen zichtbaar werden en gemeengoed werden. Opnieuw is gebleken dat de 
organisatiekracht van alle verschillende vrijwilligers van verenigingen, loopgroepen en  
wedstrijdorganisatoren juist dankzij corona aan kracht heeft gewonen.  
 
De in dit activiteitenverslag uitgewerkte activiteiten zijn gebaseerd op het door de Unieraad vastgestelde 
Jaarplan 2021. Onderstaand verslag van die activiteiten is opgezet in de volgorde van het Jaarplan 2021, 
verdeeld over de vijf pijlers van de in 2017 geformuleerde strategie. Deze vijf pijlers worden in onderstaande 
afbeelding schematisch weergegeven. Naast de in dit verslag uitgewerkte activiteiten werden, ondanks 
corona, ook in 2021 weer tal van reguliere activiteiten wel uitgevoerd.  
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1. Aanbieders versterken  

 
1.1 Kwaliteit kader  
In 2021 gaan we verder met de doorontwikkeling van de opleidingen zodat ze blijven aansluiten op 
de wensen van trainers, officials, bestuursleden en vrijwilligers. 
  
Door alle beperkingen konden we minder opleidingen organiseren dan normaal. We hebben alsnog ruim 
3600 trainers, juryleden en officials opgeleid en bijgeschoold. Zo hebben we in maart de Atletiek Webinar 
Weken georganiseerd waar ruim 1300 trainers aan een of meerdere webinars hebben deelgenomen en in 
november kwamen tijdens de Looptrainersdag ruim 1100 hardlooptrainers fysiek (!) bij elkaar. Ze volgden 
op Papendal verschillende theorie- en praktijkworkshops. De reacties waren zeer positief.   
  
Daarnaast zijn we in 2021 verdergegaan met het vernieuwen van de opleidingen en de implementatie van 
de opleidingen op de nieuwe online leeromgeving SKILLS. Middels e-learnings, video’s en online quizjes 
maken we de opleidingen aantrekkelijker en flexibeler. Hier gaan we in 2022 mee verder zodat uiteindelijk 
alle opleidingen in een vernieuwde en moderne vorm worden gegeven. Dit zal ook meer jongeren 
enthousiast maken om trainer of official te worden. Daarnaast gaan we de opleidingen in 2022 actiever 
promoten en zetten we een programma op gericht op jonge officials. 

 

 
 
 
1.2 Accommodaties   
In 2021 dagen wij de atletiek- en loopsportverenigingen uit om hun accommodatie meer en 
multifunctioneel open te stellen! 
 
We hebben tientallen clubs gesproken over en geholpen met het multifunctioneel inrichten van hun 

accommodatie alsook het aantrekken van meer gebruikers voor de atletiekbaan. We zien steeds meer 

verenigingen met de visie om een beweegaanbieder in brede zin te zijn, én verenigingen die haar rol 

pakken om van betekenis te zijn in de ontwikkeling van de jeugd. Bij veel en met plezier bewegen horen 

ook de juiste voorzieningen om dit mogelijk te maken. 

 

In 2021 zijn 89 betaalde inspecties uitgevoerd, zijn er 3 renovaties begeleid door de adviesgroep van de 

Atletiekunie en zijn wij bij 7 andere renovaties in bepaalde mate betrokken geweest. 

Met betrekking tot More Indoor zijn vorig jaar vier haalbaarheidsstudies naar indooratletiekaccommodaties 

afgerond met veelbelovende resultaten in de richting van de toekomst. 
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1.3 Flexibiliteit in aanbod en lidmaatschappen  
In 2021 ondersteunen we clubs om flexibiliteit aan te brengen in het sportaanbod (aanbieden van 
losse producten en diensten) 
 
In overleggen met clubbesturen hebben we veelvuldig de trend toegelicht dat steeds meer sporters 
doelmatig en flexibel willen zijn in hun sportbeoefening. Het advies aan clubs is daarbij om naast het 
lidmaatschap ook losse producten en diensten aan te bieden voor deze doelgroep. 
  
We faciliteren clubs hierin door diverse aanbod concepten aan te bieden en een Zoek & Boeksysteem 
beschikbaar te stellen om sporters te matchen aan clubaanbod. Zoek & Boek maakt het mogelijk dat 
afnemers van de producten lid zijn van Atletiekunie voor de periode dat de activiteit duurt. Tevens zijn we 
continu bezig geweest met de doorontwikkeling van Volta Club om clubs te faciliteren met een 
goedwerkend leden-, (financiële)administratie- en communicatie systeem. 
 
 

1.4 Clubondersteuning  
In 2021 versterken wij clubs behoeftegericht op het 
gebied van aanbod, kader en accommodatie zodat 
ze toekomstbestendig zijn 
 
Experts binnen de Atletiekunie hebben met enige 
regelmaat op specifieke thema's webinars 
georganiseerd om clubs bij te praten en om feedback op 
te halen.  
 
We hebben de bestuurdersoverleggen laagdrempelig op 
een digitale wijze georganiseerd. Door deze overleggen 
landelijk (en digitaal) te organiseren, zorgde dit voor een 
grotere deelname en efficiëntie. Het accent van deze 
overleggen heeft gelegen op informatievoorziening over 
hoe te handelen met de coronamaatregelen en het delen 
van best practices hoe clubs zijn omgegaan met deze 
situatie. Om beter samen te werken met de provinciale 
clubondersteuning hebben de clubadviseurs de 
regionale indeling losgelaten en zijn we op basis van 
indeling in provincies gaan werken. 
 
 

1.5 Veilig & Vertrouwd Sporten 
In 2021 zetten we verdere stappen in het creëren 
van een positieve sportcultuur binnen de 
atletieksport 
 
We presenteren de volgende mijlpalen over 2021: 

• Er zijn twee digitale bijeenkomsten ‘Vertrouwenscontactpersonen in de praktijk’ georganiseerd met 
meer dan 50 enthousiaste vertrouwenscontactpersonen. 

• In alle doorontwikkelde versies van de jury- en officialsopleidingen is de e-learning ‘Sportplezier & 
veiligheid voor juryleden en officials’ geïntegreerd. 

• De e-learning ‘Eetstoornissen in de atletiek’ is ontwikkeld. Deze e-learning is gratis beschikbaar voor 
leden van de Atletiekunie. Daarnaast is de e-learning geïntegreerd in de Atletiek- en Looptrainer 4 
opleiding. 

• Veilig & Vertrouwd Sporten heeft middels verschillende workshops aandacht gekregen bij de Atletiek 
Webinar Weken en de Dag van de Looptrainer. 

• We hebben een onderzoek gehouden naar de plezierbeleving van CD-junioren tijdens wedstrijden.  De 
resultaten worden gebruikt in het verder ontwikkelen van het wedstrijdaanbod. 

• We hebben onze aanpak en resultaten omtrent de positieve sportcultuur en Veilig & Vertrouwd Sporten 
gedeeld tijdens de structureel door NOC*NSF georganiseerde bijeenkomst Positieve Sportcultuur. Vice 
versa hebben we ook geleerd van de ervaringen van andere bonden die zij gedeeld hebben tijdens 
diezelfde bijeenkomsten. 
 



Activiteitenverslag 2021 

- 6 - 

2. Doelgroepen binden  

 

2.1 Jeugd  
In 2021 brengen we atletiek dichterbij de jeugd via school- en wijk atletiek 
 
Het doorontwikkelde basisschoolprogramma Ren.Spring.Gooi is uitgerold en gecommuniceerd naar álle 
basisscholen in Nederland. Dit heeft in 2021 geleid tot 250 basisscholen die het programma hebben 
afgenomen. Door corona hebben we ervoor gekozen om de wijkatletiek los te laten; het was niet 
verantwoord om veel kinderen bij elkaar te brengen in deze situatie. Daarnaast zijn we ook tot het inzicht 
gekomen dat we wijkatletiek beter via de buurtsportcoaches of naschoolse opvang kunnen organiseren en 
daar niet zelf als een spil tussen te zitten. In 2022 proberen we dit samen met NOC*NSF sportbreed op te 
pakken. 
 
Ook zijn we dit jaar grootst zichtbaar geweest tijdens het Olympic Festival in Den Haag en hebben we 
duizenden kinderen daar atletiek laten ervaren gedurende de naar 2021 verplaatste Olympische Spelen. 
 
 

2.2 (Potentiële) hardlopers  
In 2021 verleiden we (potentiële, ongebonden) hardlopers via hardlopen.nl naar de clubs 
 
Zoek & Boek is op hardlopen.nl gelanceerd met als doel het aanbod van clubs zichtbaar te maken onder 
onze bezoekers van hardlopen.nl. Hiermee willen we het bereik van hardlopen.nl (1,2 miljoen bezoekers) 
inzetten om onze clubs te versterken. Daarnaast willen we clubs uitdagen en begeleiden in het creëren van 
sportaanbod voor niet-leden. Hier hebben we afgelopen jaar stappen in gezet door Yakult Start to Run te 
stimuleren en een ‘Workshop blessurevrij hardlopen’ te ontwikkelen. Daarnaast hebben we een e-learning 
ontwikkeld voor het opzetten van eigen flexibel sportaanbod. We zetten het komende jaar hier verder op 
in.  
 
Tevens hebben we op Hardlopen.nl het thema ‘Beginnen met hardlopen’ verder ingevuld door specifieke 
content te maken, digitale producten te ontwikkelen en informatie te bundelen op een zogenaamd 
beginnersdomein. 
 
 

2.3 Atletiek voor volwassenen 
In 2021 zetten we atletiek op de kaart onder volwassenen 
 
Mede door corona hebben we ons niet kunnen richten op het ontwikkelen van specifiek wedstrijd- of 
sportaanbod voor volwassenen. We zijn bezig geweest met het verkennen van de mogelijkheden (bv. van 
een loopanalyse) en ontwikkelen van systemen (zoals het genoemde Zoek & Boek). Tevens hebben we 
het concept ‘Hardlopen.nl voor Bedrijven’ verder ontwikkeld en de digitale omgeving ingericht. Dit product 
staat klaar om aan bedrijven aan te bieden maar 2021 was vanwege het thuiswerkadvies niet het juiste 
moment om dit product onder bedrijven uit te zetten. 
 
 

2.4 Ouderen (60+ jaar)  
In 2021 motiveren we clubs om in te zetten op een leven lang atletiek bij de club 
 
We hebben informatiesessies gehouden over OldStars Running (samenwerking Atletiekunie en 
Ouderenfonds) en zien een enorm animo vanuit clubs voor dit concept ontstaan. De eerste clubs zijn 
inmiddels gestart en op basis van de feedback proberen we het product verder te optimaliseren. Met diverse 
andere clubs zijn we in gesprek om te starten met dit aanbod. 
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We hebben behoeften bij clubs met een grote wandeltak opgehaald om kansen te detecteren waar we 
verder en collectief op in kunnen spelen. Tevens proberen we de samenwerking met de KWBN te 
versterken en onze diensten in aanvulling op elkaar aan te bieden. Dit krijgt in 2022 een vervolg. 
 
  

2.5 Aangepaste Atletiek  
In 2021 motiveren en faciliteren we clubs om het aangepast sporten aanbod op de club op te 
starten, te verbreden of verder te integreren 
 
Gedurende het jaar zijn er best practices gepubliceerd. Hierbij werd onder andere het trainen met 
volwassen Frame Runners, hoe start je aangepast aanbod op en hoe werf je deelnemers uitgelicht. In het 
najaar van 2021 zijn digitale inspiratiesessies georganiseerd waarbij het aangepast sporten in zijn 
algemeenheid aan bod is gekomen (wat is het) en hoe start je dit op?  
 
Voor clubs die al aanbod hebben voor aangepaste sporten, maar het aanbod in de regio verder willen 
promoten is er een flyer ontwikkeld in de promotietool. In de promotietool kunnen clubs standaard 
promotiemateriaal naar eigen wens verder ontwerpen en personaliseren en vervolgens gebruiken ter 
promotie van het aangepast sporten aanbod. Tot slot zetten we onze samenwerkingen met o.a. Johan 
Cruijff Foundation, Livit Orthopedie, Uniek Sporten en het Gehandicapte Kind in om clubs verder te 
inspireren, informeren en activeren om aangepast aanbod op te starten, te verbreden of verder te 
integreren. 
 
 

2.6 City events  
In 2021 geven we een vervolg aan ‘Urban Athletics’ waarbij we op high traffic locaties publiek 
prikkelen met een spectaculaire kennismaking met atletiek 
 
De ‘Urban Athletics Series’ hebben in 2021 in 3 steden plaats gevonden. Door corona heeft een aantal 
evenementen helaas niet plaats kunnen vinden. Ondanks dat de evenementen niet overal door zijn gegaan, 
heeft een aantal clubs alweer contact gezocht om ook in 2022 de Urban Athletics Series plaats te laten 
vinden. Tot slot is er afgelopen jaar in samenwerking met Touché marketing een promotie video voor de 
Urban Athletics Series gemaakt die in 2022 gebruikt gaat worden.  
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3. Wedstrijdaanbod optimaliseren  

 

3.1 Wedstrijd organisatie commissie  
In 2021 versterken we de WOC’s op gebied van capaciteit en kwaliteit 
 
Door corona zijn er in 2021 wederom minder wedstrijden georganiseerd. Hierdoor hebben sommige WOC’s 
een lange periode zonder wedstrijden gehad. Desondankszien we dat er alweer veel wedstrijden worden 
aangemaakt voor 2022 en dat organisatoren weer gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan. In 2021 is 
bekend gemaakt dat SELTEC als partner van de Atletiekunie als nieuwe leverancier van software voor 
wedstrijdadministratie actief wordt op de Nederlandse markt. Met verschillende workshops en online 
documentatie worden WOC’s voorbereid op de introductie van SELTEC. Hierdoor hebben WOC’s meer 
keuze in de uitvoer van hun wedstrijd en kunnen ze hun capaciteit en kwaliteit naar eigen invulling inzetten.  
 
 

3.2 Regionale wedstrijden  
In 2021 zorgen we in samenwerking met kalendercoördinatoren actief voor een betere spreiding 
van wedstrijden en/of onderdelen in de regio 
 
We hebben intensief contact gehad met de kalendercoördinatoren en zij hebben op hun beurt veel contact 
gehad met clubs. Gezamenlijk maken veel regio’s een planning met wanneer zij voor iedere 
leeftijdscategorie een wedstrijd organiseren. In 2021 zijn door corona niet alle wedstrijden doorgegaan. De 
clubs hebben echter in de periodes tussen de lockdowns door veel wedstrijden georganiseerd, waarbij ze 
zich aan de desbetreffende coronamaatregelen hebben gehouden. Ook hebben alle 
clubkampioenschappen in september plaats kunnen vinden.   
 
 

3.3 Competitie  
In 2021 maken we voor elke categorie de competitie aantrekkelijker naar aanleiding van de 
landelijke competitie enquête/evaluatie 2019 
 
De competitie heeft in 2021 maar gedeeltelijk plaats kunnen vinden vanwege corona. Zo heeft er voor de 
U18/U20 en Masters geen competitie plaatsgevonden. Voor de Senioren en C/D junioren hebben één 
voorronde en de finales en promotie/degradatie plaatsgevonden. 
 
In de nieuwe competitie opzet hebben we vier finales georganiseerd in plaats van 1 finale (voorheen). Dit 
om meer motivatie te geven aan de C/D junioren en het extra spannend te maken. Vanaf 2021 is de A,B,C 
en D finale gerealiseerd, waarbij de A finale hetzelfde is als voorheen. Daarnaast kun je nu ook winnaar 
worden van de B, C of D finale. Bij deze nieuwe opzet gaan niet 48 teams naar de finale maar 192 teams. 
 
Ook zijn de U18 en U20 samengevoegd tot de U18/U20 competitie. Door de U18 en U20 junioren 
competitie samen te voegen, zorgen we voor betere wedstrijden en met name ook meer spanning en 
sensatie tijdens wedstrijddagen. U18 en U20 competities werden voorheen gezien als saaie wedstrijden. 
Daarnaast worden in de nieuwe opzet drie in plaats van twee  voorronden gehouden. Deze wedstrijden 
hebben in 2021 niet plaatsgevonden maar zullen in 2022 voor het eerst worden gerealiseerd. 
  
Bij de Senioren competitie is de directe promotie/degradatie toegevoegd om een extra spanningselement 
te creëren. Hierbij degradeert de laatste ploeg direct en de beste promoveert direct. De reden dat dit is 
toegevoegd, is omdat we zagen dat veel clubs in de voorrondes nog niet met hun beste team aan de start 
staan. Hierdoor komen ze terecht in de degradatiewedstrijd en zetten daarbij vervolgens topatleten in. Op 
die manier weten ze alsnog degradatie te ontlopen. Deze regel is in 2021 niet doorgezet omdat er maar 1 
ronde plaatsvond. Wel hebben de promotie/degradatie rondes in 2021 plaatsgevonden. In 2022 zullen we 
het direct promoveren en degraderen hanteren. 
 
Daarnaast hebben er aanpassingen voor alle competities plaatsgevonden in de onderdelen en  
aanvangshoogtes, en zijn er wisselende en uitgebreidere finaleprogramma’s opgesteld. Ook zijn er 
handvatten en vaste tijdschema’s ontwikkeld voor de competitiewedstrijden. Dit geeft de wedstrijdleiders 
een houvast om hun tijdschema’s op te stellen. We kijken uit naar weer een volledig competitieseizoen in 
2022 waarbij alle wijzigingen van de enquête doorgevoerd worden.  
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3.4 Track & Field en Cross series  
In 2021 hebben de (nationale) circuits sterke organisaties die atleten optimaal faciliteren. 
 
Voor atletiekevenementen was 2021 door beperkende coronamaatregelen een zwaar jaar. Voor de zomer 
mochten er geen en later louter onderlinge clubwedstrijden plaatsvinden. Het gebrek aan wedstrijden had 
direct gevolgen voor atleten met een Olympisch of ander toernooiperspectief. De Atletiekunie heeft daarom 
met succes een beroep gedaan op de ‘uitzondering topcompetities’ met een ontheffing voor 10 wedstrijden 
als resultaat. Daarmee konden we een representatief circuit van baanwedstrijden optuigen van NK’s en 
ééndaagse evenementen als de Ter Specke Bokaal, De Gouden Spike en Next Generation Athletics. Dit 
heeft tot een overdaad aan limieten geleid. Omdat bij crosswedstrijden van een limietperspectief geen 
sprake was, is pas in het najaar, met de Warandeloop en tevens NK Cross, het Crosscircuit weer opgestart. 
 

3.5 Loopevenementen  
In 2021 delen we meer en meer kennis samen met loopevenementen 
 
De in coronatijd opgerichte kennisgroep ‘grote loopevenementen’ bleef in stand en met deze grote 
(professionele) organisaties werden continu scenario’s, regelgeving en oplossingen uitgedacht en 
uitgewerkt. De samenwerking tussen deze organisaties (Golazo Sport, Le Champion, Stichting 
Zevenheuvelenloop, Venloop en Leiden Marathon) en de Atletiekunie, en tussen deze organisaties 
onderling, is versterkt. 
 
We draaiden een pilot met inschrijfsysteem Atleta, waardoor bezoekers van hardlopen.nl zich direct voor 
hardloopevenementen konden inschrijven. Deze functionaliteit zal in de toekomst verder worden uitgebreid. 
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4. Topsportsucces beleven  

 

4.1 Talentontwikkeling  
In 2021 scouten we talenten en bereiden ze voor op internationale toernooien en leiden ze op in 
het vak van topatleet 
 
In 2021 vervolgde het CTS GROUP Talententeam onder dezelfde naam met nieuwe atleten: Mark Heiden 
en Sven Roosen. Samen met Alida van Daalen, Olivier Hendriks en Rick van Riel maakten zij het vijftal 
van het CTS GROUP Talententeam compleet. Aan het einde van 2021 organiseerden we samen met deze 
talenten en toppers als Femke Bol en Nick Smidt de CTS GROUP Talentendag waar zo’n 60 talentenvolle 
jeugdatleten op het gebied van speerwerpen, polsstokhoogspringen en de lange sprint/lange horden voor 
naar Papendal kwamen. 
 
Met in totaal 54 atleten actief op de EK onder 20 en EK onder 23, beide in het Estse Tallinn, hadden we na 
het voor deze leeftijdsgroep toernooiloze jaar 2020, gelukkig weer internationaal perspectief. Met 8 
medailles kwam het juniorenteam weer thuis: alleen in 2019 deden de atleten het beter. De prestaties op 
de EK U23 waren beter dan ooit tevoren met zes medailles. De EK U18 werd afgelast en gelukkig konden 
we deze vervangen door een internationale U18 meeting in Franconville, Frankrijk. 
 
   

4.2 Topsportontwikkeling  
In 2021 zoeken we op drie onderdelen aansluiting bij de internationale top: 400 meter, 
polsstokhoogspringen en speerwerpen 
 
Vanaf eind oktober 2018 zijn we gestart met activiteiten in het kader van Closing The Gap, of kortweg Gap-
projecten met daarin o.a. activiteiten voor kennis- en deskundigheidsontwikkeling van coaches. In 2021 is 
tijd besteed aan de ontwikkeling van videomaterialen en een applicatie om coaches te kunnen uitrusten 
met scholingsvideo’s op de baan. Het coachcongres dat eind 2021 gepland stond is als gevolg van het 
coronavirus vervallen. Wel is een start gemaakt met een scholing horizontale sprongen voor een 12-tal 
nationale coaches onder leiding van de Engelse bondscoach Aston Moore. Tegelijkertijd is de tweede 
lichting van de opleiding Topcoach opgestart. Ook deze lichting is met 30 cursisten volledig vol. 
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4.3 Topsportprogramma  
In 2021 bereiken we op internationale toernooien finales en winnen we medailles 
 
Sifan Hassan, Marlène van Gansewinkel, Fleur Jong, Abdi Nageeye, Anouk Vetter, Noëlle Roorda, Olivier 
Hendriks, 4x400 meter mannen estafette, Emma Oosterwegel, Femke Bol, Kimberley Alkemade en Nikita 
den Boer: het zijn de namen die voor eeuwig verbonden zijn aan de sportzomer 2021. De uitgestelde 
Olympische en Paralympische Spelen van Tokyo 2020 werden een verbluffend succes voor Nederland. De 
ongekende, historische successen van de Olympische Spelen met maar liefst acht medailles werden een 
maand later aangevuld met acht medailles door de Paralympische atleten. Ook de omvang van de teams, 
met 43 Olympische en (het gemaximaliseerde aantal van) 17 Paralympische atleten mag niet onvermeld 
blijven. De kortste samenvatting: Nederland doet op mondiaal niveau mee om de prijzen. 
 
  

4.4 Topatleten  
In 2021 zijn onze topatleten actieve ambassadeurs voor de atletieksport 
 
De successen op de Olympische en Paralympische Spelen hebben hun vervolg in de aantrekkingskracht 
van onze atleten. We zagen onze topatleten veelvuldig in de media actief en kunnen trots zijn op de manier 
waarop zij zichzelf en de atletieksport presenteerden. Landelijke talkshows, TV-programma’s voor jeugd 
en andere landelijke en regionale media hebben door onze ambassadeurs veel in het teken van atletiek 
gestaan. Ook via hun eigen (sociale) mediakanalen hebben atleten zich als ambassadeurs van onze sport 
gedragen: met een positieve, creatieve en ambitieuze toon trekken ze fans aan. Prestaties en toonzetting 
gaan hand-in-hand en onze topatleten creëerden daarmee positieve aandacht. 
 
 

4.5 Internationale evenementen  
In 2021 onderzoeken we de mogelijkheid van internationale evenementen voor impact in de 
toekomst 
 
In 2021 is European Athletics na onze officiële bids voor 2019 en 2021 teruggekomen om ons te vragen 
om de EK Indoor 2025 te organiseren. Op onze voorwaarde dat we als enige kandidaat zouden gelden, 
zijn we met elkaar aan de slag gegaan om de haalbaarheid van met name de financiering hiervan te 
onderzoeken. In 2021 hebben we veelvuldig met alle stakeholders overleg gevoerd en een plan van aanpak 
neergelegd dat in mei 2022 kan leiden tot toekenning van de organisatie van de EK Indoor 2025 aan 
Apeldoorn. 
  

5. Community verbinden  

 

5.1 Ontmoeting  
In 2021 brengen we clubs – ook op digitale manieren – met elkaar in contact en sluiten we experts 
aan indien nodig. 
 
Na het eerste coronajaar 2020 was het jaar 2021 wisselvalliger met versoepelingen. Ontmoetingen bleven 
digitaal waar nodig, maar gelukkig ook fysiek waar het kon. De Dag van de Atletiek werd omgetoverd tot 
de Atletiek Webinar Weken, de Looptrainersdag daarentegen kon weer in levende lijve bijgewoond worden: 
beide waren succesvol in hun verschijningsvorm. 
  
De bestuurdersoverleggen gingen digitaal en werden onder andere aangevuld met digitale ontmoetingen 
en/of webinars voor penningmeesters, voor vertrouwenscontactpersonen, over verduurzaming van 
accommodaties, corona-vragenuurtjes en jaarplansessies en over het flexibiliseren van clubaanbod.  
 
De (meeste) NK’s en andere atletiekevenementen konden doorgaan, zij het vaak zonder (grote aantallen) 
publiek. Ook hier werd de oplossing vaak gevonden in de digitalisering: de livestream werd een vaste 
waarde. 
De grote hardloopevenementen stonden achteraan bij de versoepelingen maar in oktober mochten eindelijk 
alle marathons en andere evenementen weer plaatsvinden. Nederland bleek deze evenementen massaal 
gemist te hebben – wat een positief gevoel geeft voor 2022. 
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5.2 Nederlandse Kampioenschappen  
In 2021 zijn de ASICS NK Atletiek in Breda een echt belevingsevenement met volle tribunes in 
festivalsferen 
 

De ASICS NK Atletiek viel tegelijk 
met de eerste corona 
versoepelingen eind juni. Voor de 
organisatie kwam dit helaas te 
laat waardoor er voor het 2e jaar 
op rij sprake was van een 
publiekloze corona-editie. Geen 
volle tribunes en festivalsferen, 
maar wel een prima 
georganiseerd kampioenschap 
waarin de atleet centraal stond. 
Het NK publiek werd met drie 
livestreams en uiteindelijk rond de 
150.000 views, prima op afstand 
bediend. 
 
 
 
 

5.3 Atletiekcommunicatie  
In 2021 bereiken we meer mensen met de atletieksport, met een belangrijke positie voor Volta 
richting huidige leden en potentiele nieuwe leden 
 
In 2021 hebben we via de websites www.atletiek.nl en www.atletiekunie.nl  1,1 miljoen mensen bereikt. Dit 
is een stijging van 30% ten opzichte van 2020. Via social media volgen meer atletiekliefhebbers onze 
kanalen. Facebook heeft 2% meer volgers en Instagram is zelfs meer dan verdubbeld (63%) met 47.000 
volgers begin 2022. 
  
Het ledenadministratiesysteem Volta gaat in 2022 een belangrijkere plek krijgen in de communicatie 
richting clubs. In 2021 is hiervoor een goede basis gelegd. De Volta app is doorontwikkeld en kan in 2022 
uitgerold worden naar alle atletiekbeoefenaars en fans. Positief hieraan gaat bijdragen dat 40 clubs gebruik 
maken van VoltaClub en hiermee het volledige pakket afnemen, waaronder de Volta app met clubuitingen. 
 
 

5.4 Hardlopen.nl 
In 2021 verbindt hardlopen.nl bezoekers aan (flexibel) sportaanbod zoals het hardlopen.nl 
abonnement en activiteiten bij clubs 
 
In 2021 behaalden we 741.507 unieke bezoekers en zochten we naar wegen om de ongebonden sporter 
aan de club en/of aan het platform te binden. We hebben meerdere nieuwe inzichten opgedaan rondom 
het lidmaatschap van hardlopen.nl en hoe we dit op een juiste manier moeten positioneren met als gevolg 
een geslaagde decembercampagne. 
  
Er is een beginnersplein gelanceerd op hardlopen.nl waar we de taal van de beginner spreken en promoten 
op welke wijze de eerste hardloopstappen gezet kunnen worden. Dit plein heeft in 2021 meer dan 30.000 
bezoekers getrokken. In samenwerking met Yakult ontwikkelden we hiervoor twee nieuwe producten: de 
interactieve loopscan en een reeks aan Peptalks met twee BN-ers. Daarnaast schreven we weer veel 
nieuwe content, deelden we good practices van clubs en hielpen we 900 mensen met de start van hun 
hardloopavontuur met Yakult Start to Run.  
Hardlopen.nl draaide ook dit jaar weer voornamelijk op basis van partnerships. Het is daarom ook mooi dat 
we weer enkele interessante partners (bv. RunningDirect) hebben kunnen toevoegen om gezamenlijk een 
toegevoegde waarde te realiseren. 
 
 
 
 
 

http://www.atletiek.nl/
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5.5 Partners  
In 2021 realiseren we een nieuw substantieel partnership voor de nieuwe Olympische periode t/m 
2024 
 
Met het verplaatsen van de Olympische en Paralympische Spelen werden de twee grootste partnerships 
verlengd van 2020 t/m 2021: deze twee evenementen en hun unieke exposure vormen de ruggengraat in 
de partnerships met ASICS en TeamNL en met deze korte verlenging konden we voldoen aan onze 
verplichtingen. In 2021 hebben we deze twee overeenkomsten verlengd voor de volgende Olympische 
cyclus, dus tot en met Parijs 2024, waarmee de reeds langdurige samenwerking weer nieuwe zekerheid 
biedt. 
 
In 2021 sloten we een media-partnership met DPG Media, bekend van onder andere het AD, waarmee we 
in staat waren een landelijke Hardlopen-bijlage te maken voor alle lezers van het AD me een bereik van 
maar liefst 2,7 miljoen Nederlanders. Daarnaast stelde DPG Media ons in staat onze communicatie 
substantieel te versterken via hun mediakanalen, ook bijvoorbeeld voor Yakult Start to Run. 
Eind 2021 bereikten we overeenstemming met een nieuwe partner, welke begin 2022 werd aangekondigd: 
met SPAR Nederland sluiten we een meerjarig partnership af in de volle breedte van de atletieksport. 
 
 
 

6. Algemeen en organisatie  
 
 

6.1 Governance en beleid  
Bij het in 2017 opstellen van het meerjarenplan Strategie Atletiek 2024 werd aangegeven dat de strategie 
in 2020 geëvalueerd zou worden en zo nodig aangepast. Dit traject is in 2020 ingezet en werd in 2021 
afgerond. Na een proces onder leiding van een extern begeleider en met met inbreng van unieraad, bestuur 
en MT werd in mei 2021 door de Unieraad de Aangescherpte Strategie 2024 vastgesteld. 
 
Op 18 maart werd een thema-bijeenkomst voor de leden van de unieraad georganiseerd met als thema 
Het versterken van de positie van de talentvolle (top)sporter. Prof. Mr. Marjan Olfers, hoogleraar sport en 
recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, sprak bij deze gelegenheid over “De rechtspositie van 
atleten, Internationaal en Nationaal”.  
 
 

6.2 Personeelsformatie 
Per eind 2021 telde de personeelsformatie van de Atletiekunie 45 medewerkers, in totaal 40,3 fte. Dat 
betekent een toename van 0,7 fte ten opzichte van 2020. De formatie telde 25 mannen en 20 vrouwen. 
(2020 was 23 om 21). In 2021 werd afscheid genomen van 9 collega’s en werden 10 collega’s verwelkomd. 
Mede als gevolg van de personeelswisselingen is de verhouding tussen contracten voor bepaalde en 
onbepaalde tijd veranderd ten opzichte van 2020. Van de dienstverbanden per eind 2021 zijn 16 contracten 
afgesloten voor onbepaalde tijd en 29 voor bepaalde tijd (2020 was 22 om 22).  
 
De verhouding tussen full time en parttime dienstverbanden is in evenwicht: 23 om 22 (51,1% - 48,9%). 
Het aantal full time dienstverbanden onder mannen (15) ligt hoger dan bij vrouwen (8) (65,2 - 34,8%) en 
omgekeerd ligt het aantal partime dienstverbanden bij vrouwen hoger (12) dan bij mannen (10) (54,5%-
45,5%).  
 
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers was eind 2021 42,4 jaar (2020 was 42,9 jaar). De gemiddelde 
lengte van het dienstverband was eind 2021 7,3 jaar (2020 was 8,1 jaar).  
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Personeelsformatie 
Atletiekunie 
per afdeling 

 
fte’s 2018 
Realisatie   

 
fte’s 2019 
Realisatie   

 
fte’s 2020 
Realisatie   

 
fte’s 2021 
Realisatie   

Topsport  
 

14,00 15,0 15,7 15,7 

Wedstrijdsport 3,39 3,9 4,5 4,3 

Breedtesport 7,97 8,7 8,9 9,7 

Algemeen 10,06 10,3 10,5 10,6 

Totaal 35,42 37,90 39,6 40,3 

 
 

6.3 Antidoping-beleid 
Hoewel ook in 2021 veel wedstrijden geen doorgang konden vinden als gevolg van geldende 
coronamaatregelen ging de controle op dopinggebruik onder atleten onverminderd door. Zowel door de 
Dopingautoriteit als door de Athletics Integrity Unit (de onder World Athletics vallende internationale 
uitvoeringsorganisatie voor dopingcontroles) werden in 2021 meer controles uitgevoerd dan voorgaande 
jaren. de instantie van World Athletics). Bij Nederlandse atleten of voor een Nederlandse club uitkomende 
atleten werden in totaal 437 dopingcontroles afgenomen, 42% meer dan vorig jaar, maar ook 15% meer 
dan het hoogste aantal tot dusver (uit 2018).  
 
  

 2017 2018 2019 2020 2021 
Dopingautoriteit      
In Competition 96 106 132 64 102 
Out of Competition 151 105 128 167 197 
 (247) (211) (260) (231) (299) 
AIU (World Athletics)        
In Competition 38 79 58 24 82 
Out of Competition 59 91 47 52 56 
 (97) (170) (105) (76) (138) 
      
Totaal aantal 
controles 

344 381 365 307 437 

 
 
Circa 65 Nederlandse atleten en para-atleten uit de nationale selecties van de Atletiekunie zijn opgenomen 
in de nationale of internationale testing pool van de Dopingautoriteit en World Athletics. Sommige van onze 
topatleten zijn in 2021 meer dan 15 keer op doping gecontroleerd.  
Op basis van hun topsportstatus zijn atleten van de nationale selectie verplicht hun where-abouts aan te 
leveren in het online registratiesysteem van de WADA, genaamd ADAMS. In 2021 was niet alleen het 
aantal controles hoog, ook het aantal gemiste Out of Competition-tests was erg hoog: 19 keer. (2020 was 
5 keer). Vooralsnog leidden deze missed tests niet tot verdere consequenties voor de betreffende atleten.  
 
 

6.4 Ledenontwikkeling 
Voor uitgebreide informatie over de ontwikkeling van het ledenaantal, de aantallen aangesloten 
verenigingen, loopgroepen en wedstrijdorganisatoren wordt verwezen naar het jaarlijks uitgebrachte 
Statistisch Jaarverslag van de Atletiekunie. Ten opzichte van 2020 is in 2021 opnieuw een daling van het 
aantal leden zichtbaar (-2.744 leden, -2,1%), maar deze daling was minder dan over 2020 (-6,4%). 
Opnieuw deed de grootste daling zich voor in de categorie recreatieve lopers (-3.261 leden, -6%). Zonder 
meer positief is de stijging van de leden in de categorie mini’s en pupillen (+ 1.516 leden, +8,8%). Ook bij 
de junioren en senioren waren kleine stijgingen zichtbaar.  
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6.5 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) 

2016 142.137 7.393.131 3.288.724 7.306.802 39,28 

2017 141.671 7.218.666 3.260.569 7.601.766 38,49 

2018 137.995 7.602.014 3.166.814 8.246.659 35,42 

2019 133.479 7.897.117 3.048.913 8.040.770  37,90 

2020 123.333 6.408.597 2.870.479 6.600.147 39,60 

2021 120.589 7.957.682 2.892.743 8.027.986 40,30 

 
 

Kengetallen 
Atletiekunie 

Kosten per lid 
in € 

Contributie 
per lid in € 

Baten 
gedeeld 

door 
Contributies 

 

Aantal leden 
per FTE 

2016 52,01 23,14 2,22 3.619 

2017 50,95 23,02 2,33 3.681 

2018 55,09 22,95 2,60 3.896 

2019 59,16 22,84 2,64 3.522 

2020 51,96 23,27 2,30 3.114 

2021 65,99 23,99 2,78 2.992 

 
 
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 activiteiten waaraan een (kort) lidmaatschap 
is gekoppeld, zoals Start to Run.  
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Media partners 

   
 
Maatschappelijke partners 

  
 

 
Partner Start to Run Partners Hardlopen.nl 
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