


Voorwoord

Voor je ligt ons jaarplan 2021. Het plan voor de atletieksport, van ons allemaal. Een plan, samengesteld met stakeholders én met zorg. We leven 

echter in een bijzonder jaar, waarbij we voor onze bewegingsvrijheid afhankelijk zijn geworden van de corona-maatregelen. In deze notitie staan 

we stil bij de impact en afhankelijkheid van het coronavirus, want we willen de kans te slagen in onze gezamenlijke ambities voor 2021 zo groot 

mogelijk houden.

Terugblik

In deze coronatijd zijn we als samenleving, bond, vereniging en individu afhankelijk van richtlijnen en regels. Het is duidelijk geworden dat we als 

samenleving en mens kwetsbaarder zijn dan we ons hadden kunnen bedenken. Voor de sport heeft NOC*NSF vanaf maart een wekelijks 

crisisoverleg georganiseerd en is gezamenlijk de lobby aan Den Haag gericht om sport te benadrukken als hét preventieve middel tegen de 

gevolgen van Corona. We willen sport zo lang mogelijk open en toegankelijk houden. Tevens zijn de (financiële) belangen van verenigingen 

richting Den Haag benadrukt.

Terugkijkend op de eerste periode van coronamaatregelen, mag er worden geconcludeerd dat er bij atletiek- en loopclubs en door individuele 

hardlopers zeer adequaat is gereageerd. In de daaropvolgende periode hebben clubs zich gedisciplineerd en flexibel opgesteld, waardoor kort na 

de opstart van trainingen voor de jeugd, iedereen weer mocht gaan sporten op de club. In juiste afstemming en in goede harmonie zijn vervolgens 

(club)wedstrijden georganiseerd en zijn er een succesvol NK Atletiek (Utrecht), NK Meerkamp (Emmeloord) en NK junioren (Amersfoort) 

georganiseerd. Door ons allemaal aan de ongeschreven afspraak te houden om aan alle financiële verplichtingen te voldoen, hebben we elkaar 

en daarmee het collectief financieel overeind gehouden.

Toch is de atletieksport in deze eerste periode van de pandemie ook hard geraakt, bijvoorbeeld door het niet plaats vinden van evenementen en 

(club)activiteiten. Voor iedere club en betrokkene heeft dit financiële impact. Wellicht is nog belangrijker dat we ons als sport en clubs niet hebben 

kunnen profileren. In het voorjaar hebben we geen kans gehad om ongebonden lopers naar de club te verleiden en is er geen mogelijkheid 

geweest jeugd kennis te laten met de moeder aller sporten. De impact hiervan is volgens een eerste inschatting een verlies van bijna 8.500 leden 

voor de atletieksport. Een verlies met mogelijk langdurige impact op de club.

Op 28 september zijn we wederom geconfronteerd met verscherpte maatregelen, gevolgd door nog verdere aanscherping midden oktober. Deze 

maatregelen raken ook weer de sport, waarbij de basis van sport nog overeind blijft staan, maar de club opnieuw hard geraakt wordt. De club als 

ontmoetingsplek, ideeëngenerator, magneet in de regio, tweede thuis voor de jeugd en tal van andere rollen valt met het tijdelijk sluiten van het 

clubhuis weg – los van het wegvallen van de barinkomsten. Maar ook het enorme beroep dat gedaan wordt op de creativiteit en flexibiliteit van 

clubs en trainers om hun leden verantwoord te kunnen laten blijven trainen is groot.

Met het samenstellen van dit jaarplan 2021 is de impact van corona natuurlijk besproken. Buiten de optimistische houding is gesteld dat het 

jaarplan inhoudelijk gevrijwaard moet zijn van de gevolgen van deze problematiek: we weten simpelweg niet tot wanneer beperkingen gelden. Aan 

de andere kant kunnen we onze ogen er niet voor sluiten. Bovendien hebben we als bond en verenigingen ook veel geleerd op het gebied van 

creativiteit in sportaanbod en organisatie in de afgelopen periode.



Toekomstverwachting

Het spreekt voor zich dat niemand weet wat de toekomst ons brengt. We hebben te dealen hebben met een lange periode van 

beperkingen en onzekerheden, maar dat kunnen we als sterk collectief aan. De kracht van de Atletiekunie is dat ze is gefundeerd op 

het verenigingsprincipe. Juist het feit dat alle verenigingen juridische entiteiten zijn, verenigd in een collectief zorgt voor creativiteit, 

feedback, bijsturing en back-up in geval van noodzaak. Vanuit dit principe ligt er een faciliterende rol vanuit het bondsbureau ten 

aanzien van de (on)mogelijkheden als gevolg van (nieuwe) maatregelen om het jaarplan 2021 uit te voeren. Een aantal 

aandachtspunten in de komende periode zijn hierin van belang. We geven er een aantal mee: 

• Geef expliciet sturing aan die activiteiten die wél kunnen plaatsvinden; oftewel zorg dat reguliere trainingen en opleidingen voor

trainers en vrijwilligers doorgaan, zodat ná Corona de club op volle kracht een doorstart kan maken;

• Blijf vrijwilligers van alle leeftijden betrekken om de vereniging verder te versterken;

• Blijf aangepast aanbod genereren voor leden en niet-leden: pas groepsgrootte en productaanbod aan om ook nieuwe leden aan te 

trekken;

• Heb aandacht voor clubidentiteit door alternatief programma voor jeugd aan te bieden als alternatief voor de clubhuis functionaliteit;

• Maak op je financiële begroting een aangepast COVID-19 scenario, waarin voorziene inkomsten uitblijven én dus ook de hiermee 

gepaard gaande uitgaven (sponsors, evenementen, toernooien);

• Voldoe zoveel mogelijk aan de financiële verplichtingen, zodat we elkaar opnieuw overeind houden;

Indien je als vereniging onoverbrugbare financiële problemen ervaart of voorziet, neem dan direct contact op met het bondsbureau. Wij 

zullen –al dan niet gezamenlijk– (adviserende) ondersteuning bieden.

Ondersteuning vanuit de bond

Als bond zullen wij ondersteuning bieden op productaanbod voor clubs: specifiek gericht op potentiële leden en/of producten voor niet-

leden;

De bond organiseert (in 2020) een webinar Financiën t.b.v. verenigingen, specifiek gericht op sturing geven aan COVID-19. Te denken 

valt aan afschrijvingsmethodieken, overheidsregelingen en –ondersteuning.

Vanuit de bond komt er een promotiecampagne voor de atletieksport en de rol van clubs op het belang van verantwoord 

bewegen/(hard)lopen en vitaliteit.

Voor 2021 ligt er een jaarplan, waarmee we met elkaar impactvol sturing willen geven aan de ontwikkeling van onze sport, clubs en 

leden. De uitvoering en het succes zal deels afhankelijk zijn van de verdere ontwikkeling van het coronavirus. Het is onze gezamenlijke 

ambitie om met atletiek ondersteunend te zijn in deze onzekere tijd en straks alle clubs er nog sterker uit te laten komen. 

Samen laten we Nederland beter bewegen!

Pieke de Zwart

Directeur



Missie:
Atletiek in Nederland
laten groeien en bloeien



Door het verbinden van energie,
passie en expertise versterken we
samen de atletiekgemeenschap en
zal atletiek in omvang en impact 
groeien

Visie:



1. Atletiekaanbieders* versterken (sheet 11)

2. Nieuwe doelgroepen binden (sheet 17)

3. Wedstrijdaanbod optimaliseren (sheet 24)

4. Topsportsucces beleven (sheet 30)

5. Community verbinden (sheet 36)

* Alle typen aanbieders worden in dit document 'clubs' genoemd: verenigingen, loopgroepen 

en evenementenorganisaties

Strategie:



1. In 2024 zijn minimaal 50% van de bij de Atletiekunie aangesloten verenigingen, loopgroepen en stichtingen 

gegroeid in de omvang van hun leden/klantenbestand t.o.v. 2016 hetgeen resulteert in 10% meer aangesloten 

mensen bij de Atletiekunie.

2. In 2024 zijn 5% meer atletiek aanbieders (verenigingen, loopgroepen, stichtingen, evenementen) 

aangesloten bij de Atletiekunie t.o.v. het aantal in 2016.

3. In 2024 heeft de Atletiekunie de aansluiting gemaakt bij de mondiale top 10 in polsstokhoogspringen, de 

400m en speerwerpen (en haar positie op de meerkamp, MILA en sprint weten te behouden).

4. De dienstverlening van de Atletiekunie wordt in 2024 door de verschillende stakeholders gemiddeld 

gewaardeerd met minimaal een 8.0.

Strategische doelstellingen 2024

Aantal finaleplaatsen op internationale toernooien (senioren en junioren) op de drie GAP onderdelen (400/400h - polsstokhoogspringen - speerwerpen)



Binnen de genoemde missie en gemaakte strategische keuzes hebben we voor 2021 een vijftal 

focuspunten benoemd om extra versnelling en meer impact te realiseren:

 De implementatie van de online leeromgeving en de ontwikkeling van online content om de 

bijscholingen en opleidingen voor kader te moderniseren en flexibiliseren. (sheet 1.1)

 Het flexibiliseren van sportaanbod van clubs, implementeren van het zoek & boeksysteem en 

het promoten van het hardlopen.nl abonnement om de ongebonden hardlopers te binden aan 

hardlopen.nl en te verleiden naar het aanbod van de clubs. (sheet 2.2)

 Het vergroten van de zichtbaarheid van atletiek via Urban Athletics en side events bij NK’s. 

(sheet 2.6)

 Olympisch en Paralympisch succes in Tokio en gebruik maken van deze exposure en 

beleving voor de atletieksport. (sheet 4.3)

 Het optimaliseren van het klantrelatiesysteem Volta zodat bedrijfsprocessen van de 

Atletiekunie efficiënter verlopen, clubs behoeftegericht worden gefaciliteerd middels Volta Club 

in hun administratietaken en de Volta app toegevoegde waarde heeft als communicatietool 

tussen bond, club, leden en fans. (sheet 5.3)

Focus 2021



Het voorliggende Jaarplan 2021 van de Atletiekunie is als volgt tot stand gekomen:

- Een eerste versie is opgesteld door het bondsbureau, naar aanleiding van een evaluatie 

van het Jaarplan 2020 en de trends en ontwikkelingen in de (atletiek)markt. 

- Deze is voorgelegd aan en besproken met alle clubs (verenigingen, loopgroepen en 

stichtingen) tijdens de kieskringoverleggen in de periode eind september 2020. Zij hebben hier 

hun feedback op dit Jaarplan gegeven (zie volgende sheet). 

- Na het verwerken van de opmerkingen en aanpassingen is de definitieve versie van het 

Jaarplan 2021 ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur en wordt deze vastgesteld door de 

leden van de Unieraad van de Atletiekunie.

Proces



Vanuit de feedback uit de 8 kieskringoverleggen zijn samenvattend de volgende hoofdlijnen te 

destilleren die clubs als belangrijk bestempelden:

• Werving en behoud van goed opgeleide kaderleden met aandacht voor verjonging van trainers 

en officials voor de toekomstbestendigheid.

• Flexibiliteit in het productenaanbod creëren om nieuwe doelgroepen naar de clubs te trekken. 

Clubs staan nog in de beginfase van deze ontwikkeling en hebben behoefte aan gerichte 

ondersteuning in de vorm van procesbegeleiding, productconcepten en promotiecampagnes.

• Hardlopen.nl groeit stevig door en krijgt een steeds belangrijkere positie in de loopwereld. Hier 

ligt een kans voor clubs om mee te liften op het succes van dit platform en de ongebonden 

hardlopers te verleiden naar clubaanbod.

Input van de clubs





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.  

Wat doet het bondsbureau?

- Het moderniseren van de 

opleidingen en bijscholingen 

door onderdelen online aan te 

bieden (e-learning) in de nieuwe 

online leeromgeving

- Het vernieuwen van het 

bijscholingsaanbod en het 

flexibeler aanbieden van de 

bijscholingen 

- Jongeren enthousiast maken 

voor het trainerschap, bestuurs-

of officialfunctie

- Actief promoten van de 

opleidings- en 

bijscholingsmogelijkheden

- Zorgen voor voldoende 

kwalitatieve opleiders voor de 

verschillende opleidingen

- Actief feedback ophalen bij 

deelnemers zodat we de 

opleidingen en bijscholingen 

continu kunnen verbeteren

- Het licentiesysteem evalueren

- Promoten van clubkadercoaches

Wat heeft je club hieraan?

- Goed opgeleide kaderleden 

zorgen voor kwalitatief 

hoogwaardige trainingen en 

wedstrijden

- De mogelijkheid voor 

kaderleden om zich persoonlijk 

te ontwikkelen

- Voldoende beschikbaarheid 

van de juiste kaderleden

- Sportplezier voor alle clubleden

- Tevreden leden/sporters 

Hoe kun jij bijdragen?

- Bied jouw trainers, bestuurders, 

officials en andere (potentiële) 

kaderleden een opleiding of 

bijscholing aan

- Ga in gesprek met de Atletiekunie 

over de mogelijkheden die 

invulling kunnen geven aan de 

behoeften die (nieuwe) 

kaderleden op jouw club hebben

- Zorg voor vrijwilligersmanagement 

op de club zodat de organisatie, 

werving en behoud van 

kaderleden naar tevredenheid is 

(bijv. ontwikkelgesprekken) 

- Geef de Atletiekunie feedback 

over de opleidingen en 

bijscholingen

- Deel je ideeën, good practices en 

vragen met elkaar en met de 

Atletiekunie

Waarom deze actie?

Ieder onderzoek bevestigt dat voor 

een sterke vereniging het 

essentieel is om voldoende én 

goede bestuursleden, trainers en 

officials te hebben. Zij zijn het 

middel om leden te boeien en te 

binden en sportplezier centraal te 

stellen.

Ontwikkeling van kaderleden, zowel 

kwalitatief als kwantitatief, is een 

belangrijk aandachtspunt van de 

Atletiekunie. Wij bieden kwalitatief 

hoogwaardige opleidingen en 

bijscholingen aan zodat kaderleden 

zich kunnen blijven ontwikkelen.  



1.2  Accommodaties
In 2021 dagen wij de atletiek- en loopsportverenigingen uit om hun accommodatie 

meer en multifunctioneel open te stellen!

Wat doet het bondsbureau?

- Clubs adviseren over de in- en 

outdoor accommodatie van de 

toekomst 

- Clubs ondersteunen in het 

overtuigen van gemeenten van de 

voordelen van een multifunctionele 

atletiekaccommodatie

- Lobby en relatiebeheer met 

(nationale) stakeholders en 

partners over de maatschappelijke 

meerwaarde van 

atletiek(accommodaties) en de 

inrichting van de 

beweegvriendelijke openbare 

buitenruimte

- Houden van inspecties en 

begeleiden van renovatie- en 

nieuwbouwprojecten

- Lobbyen voor volwaardige 

renovatie van de enige NK-

geschikte indoor atletiekbaan in 

Omnisport Apeldoorn en nog een 

tweede wedstrijdgeschikte 

indoorbaan.

Wat heeft je club hieraan?

- Een aantrekkelijke sportomgeving 

stimuleert de diversiteit aan leden 

en andere gebruikers; atletische 

vorming is de basis voor alle 

sporten 

- Samenwerken met andere partijen 

zorgt voor meer kennisuitwisseling, 

divers sportaanbod en een betere 

exploitatie (bv. verhuur of 

kantineomzet)

- Ondersteuning bij het uitwerken 

van accommodatieplannen en het 

zoeken naar subsidiekansen (bv. 

verduurzaming en gezonde 

sportomgeving) 

- Loop/wandelroutes laten starten 

vanuit de accommodatie zorgt voor 

verbinding met de openbare ruimte 

en met potentiële afnemers

- Een prominentere rol binnen het 

lokale sportnetwerk, sportbeleid en 

ruimtelijke ordening

Hoe kun jij bijdragen?

- Maak een actieplan om je 

accommodatie te optimaliseren 

op basis van behoeften van je 

leden en potentiële gebruikers

- Stel de accommodatie open 

voor andere gebruikers dan je 

eigen leden

- Ga in gesprek met je gemeente 

en andere organisaties over de 

accommodatie van de toekomst

- Benut de expertise en netwerk 

van de Atletiekunie op het vlak 

van accommodatiebeleid

- Ben je een loopgroep? Verken 

dan de samenwerking met een 

lokale atletiekvereniging / 

accommodatie

- Deel je ideeën, good practices

en vragen met de Atletiekunie

Waarom deze actie?

Nederland telt 203 atletiekclubs die 

structureel trainen op 194 officiële 

outdoor atletiekbanen. De kwaliteit van 

de banen en voorzieningen zijn 

cruciaal om een goede 

sportbeoefening en optimaal 

sportplezier te beleven.

Naast onze meerjarenfocus voor meer 

wedstrijdgeschikte en veilige in- en 

outdoor atletiekbanen, leent de 

atletieksport en haar accommodaties 

zich bij uitstek om meer in verbinding 

te staan met de openbare ruimte (bv. 

looproutes of calisthenics) en om haar 

accommodatie multifunctioneel in te 

richten voor andere sporten of 

doelgroepen/organisaties uit andere 

domeinen als onderwijs, welzijn en 

zorg.

De accommodatie krijgt hierdoor meer 

maatschappelijke waarde en neemt 

een centralere plek in binnen de lokale 

gemeenschap en het gemeentebeleid.



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)

Wat doet het bondsbureau?

- Ontwikkelen en implementeren 

van nieuwe concepten van 

producten en diensten die de club 

kan inzetten

- Introduceren van nieuwe en 

flexibele lidmaatschapsvarianten; 

voor de duur van een cursus, op 

basis van een strippenkaart of 

met digitale producten en 

diensten via Volta.

- Een e-learning aanbieden om 

clubs te helpen in de stap naar 

meer flexibiliteit

- Inspireren met goede voorbeelden 

van clubs

- Zorgen voor een goedwerkend 

CRM systeem (Volta) om dit 

mogelijk te maken

- De administratieve afhandeling 

van de flexibele lidmaatschappen 

voor clubs zo efficiënt mogelijk in 

richten.

Wat heeft je club hieraan?

- Bereiken van nieuwe doelgroepen

- Beter inspelen op wensen en 

behoeften van de 

(ongeorganiseerde) sporter

- Meer ruimte om ‘te ondernemen’ 

onder de vlag van de Atletiekunie

- Bezig zijn met de 

toekomstbestendigheid van je club

Hoe kun jij bijdragen?

- Ga aan de slag met flexibel 

sportaanbod in jouw omgeving

- Experimenteer met 

verschillend aanbod voor 

hardloopdoelgroepen

- Meld je aan voor medewerking 

aan een pilot of onderzoek

- Deel je ideeën, good practices

en vragen met elkaar en met 

de Atletiekunie

Waarom deze actie?

De wereld om ons heen en de 

behoeften van de sporter 

veranderen. Flexibiliteit in het 

aanbieden van producten en 

diensten is belangrijk om nieuwe 

doelgroepen aan je te binden. Er 

is een steeds grotere groep 

sporters die met enige regelmaat 

wisselt van sport of zelf zijn 

sportmomenten wil bepalen. De 

lidmaatschapsvormen moeten 

hierin mee veranderen om klanten 

ook op korte termijn te blijven 

binden.



1.4 Clubondersteuning
In 2021 versterken wij clubs behoeftegericht op het gebied van aanbod, kader en 

accommodatie zodat ze toekomstbestendig zijn

Wat doet het bondsbureau?

- Clubs ondersteunen, 

verbindingen leggen (o.a. met 

lokale adviseurs sport) en 

adviseren bij specifieke 

vraagstukken 

- De grootste knelpunten die clubs 

ervaren inventariseren en 

wegnemen 

- Uitwisselen van kennis en 

samenwerkingsverbanden sluiten 

met andere (sport)organisaties 

(bv. juridische hulpdesk van 

DAS)

- Informatie en best-practices

ontsluiten via diverse 

communicatiekanalen of 

webinars (bv. Sportakkoord)

- Clubs met dezelfde vraagstukken 

onderling met elkaar in contact 

brengen

- Organiseren van 

ontmoetingsmomenten zoals de 

Dag van de Atletiek, digitale 

sessies en Kieskringoverleggen

Wat heeft je club hieraan?

- Verzekerd zijn van betrouwbare 

informatie en snelle 

dienstverlening over aanbod, 

kader en accommodaties

- Vergroten van je maatschappelijke 

impact op lokaal niveau

- In contact komen met nieuwe 

doelgroepen of interessante 

samenwerkingspartners in jouw 

omgeving

- Je blijft als club niet stilstaan, 

leert van andere clubs en 

speelt in op ontwikkelingen 

om de continuïteit te 

waarborgen

- Je benut de kansen en 

subsidiemogelijkheden die er 

liggen vanuit het 

Sportakkoord

Hoe kun jij bijdragen?

- Neem contact op met jouw 

regioaccountmanager om 

behoeften te delen en 

mogelijkheden te verkennen

- Creëer een lokaal 

(sport)netwerk en leg 

verbindingen

- Maak gebruik van de kansen 

vanuit het lokale sportakkoord

- Intensiveer het contact en de 

kennisuitwisseling met collega 

bestuurders

- Deel je ideeën, good practices 

en vragen met elkaar en de 

Atletiekunie

Waarom deze actie?

Als we atletiek in Nederland willen 

laten groeien en bloeien, is het 

cruciaal dat de clubs goed 

functioneren, lokale 

samenwerkingspartners zoeken en 

toekomstbestendig zijn. 

De Atletiekunie heeft de primaire 

taak om de clubs daarbij te helpen. 

En ook al kan de bond nooit alle 

problemen oplossen, we streven er 

naar om met elkaar stappen 

voorwaarts te zetten. 

Wij willen dat clubs ons zien als 

betrouwbare en laagdrempelige 

informatiebron op het gebied van 

aanbod, kader en accommodatie. 

Dat we snel en proactief inspelen 

op de actuele kansen voor clubs 

en urgente vraagstukken. Hierbij 

staan de behoeften en 

tevredenheid van de clubs 

centraal. 



1.5 Veilig & vertrouwd sporten 
In 2021 zetten we verdere stappen in het creëren van een positieve sportcultuur binnen de 

atletieksport

Wat doet het bondsbureau?

- Het thema blijven activeren tijdens 

de bijeenkomsten, integreren in het 

lesmateriaal en communiceren via 

de kanalen van de Atletiekunie

- Het faciliteren van verenigingen in 

de te nemen stappen naar een 

positieve sportcultuur 

- Het adviseren en ondersteunen 

van vertrouwens(contact)personen

- Wedstrijdaanbod en spelregels 

(incl. de handhaving) zijn zodanig 

dat we een positieve sportcultuur 

bevorderen

- Het hanteren van een krachtig anti-

doping beleid met preventie als 

speerpunt

- Uitwisselen van kennis met andere 

bonden en het Centrum Voor 

Veilige Sport

Wat heeft je club hieraan?

- Het kunnen aanbieden van een 

positieve cultuur waarbinnen 

veilig en met plezier gesport 

kan worden 

- Er wordt een klimaat gecreëerd 

waarin iedereen het prettig 

vindt om naar je club te komen 

en een duurzame relatie met 

deze sporters of vrijwilligers 

kunt aangaan

- Je club respecteert de normen 

en waarden van ieder individu 

en straalt dat ook uit

- Je draagt bij aan het opsporen 

en straffen van mensen die niet 

thuishoren in onze sport

Hoe kun jij bijdragen?

- Maak het thema bespreekbaar 

en zet je in om mistanden te 

voorkomen en de ondergrens te 

bewaken

- Stel een 

vertrouwens(contact)persoon 

aan bij jouw club en vraag een 

VOG van kaderleden

- Zorg dat ouders en verzorgers 

langs de lijn positieve supporters 

zijn

- Creëer aanbod voor kwetsbare 

doelgroepen

- Zorg voor diversiteit in het kader 

want dit verbreedt het 

perspectief op vraagstukken

- Maak gebruik van de kansen uit 

het Sportakkoord, zoals 

procesbegeleiding

- Meld ingrijpende gebeurtenissen 

bij het Centrum Voor Veilige 

Sport

- Deel je ideeën, good practices 

en vragen met elkaar en de 

Atletiekunie

Waarom deze actie?

Sportplezier, daar gaat het om! 

Plezier is het fundament voor een 

leven lang sporten en bewegen. 

Iedere atleet, trainer of vrijwilliger 

wil dat op zijn eigen niveau en 

manier ervaren. Onze clubs 

moeten een veilige en vertrouwde 

sportomgeving bieden die 

toegankelijk is voor iedereen die 

de Atletieksport wil beleven.

Winnen en verliezen hoort bij de 

sport en dat kan leiden tot 

spanningen. Dit mag echter nooit 

ten koste gaan van het plezier van 

de sporter, het sportende kind of 

andere kwetsbare doelgroepen. 

Uitsluiting, (seksuele) intimidatie 

en discriminatie gaan we tegen. 

Dat vraagt aandacht van iedereen 

en om ondersteuning van kader en 

ouders om dit klimaat te creëren. 





2.1 Jeugd
In 2021 brengen we atletiek dichterbij de jeugd via school- en wijk atletiek

Wat doet het bondsbureau?

- Optimaliseren van het 

scholenprogramma 

Ren.Spring.Gooi

- Verkennen van de 

mogelijkheden van 

sportpromotie via onderwijs, de 

wijk, kinderopvang, BSO etc.  

- Uitrollen van grote 

schoolatletiek 

publiekscampagne en het 

benaderen van deze scholen

- Wervingstool ontwikkelen voor 

clubs

- Laten uitvoeren van clinics op 

scholen 

- Atletiek zichtbaar maken tijdens 

het Olympic Festival 

- Jeugdvisie herschrijven met 

pedagogische visie centraal

Wat heeft je club hieraan?

- Contact met de jongste 

doelgroep

- Kans op conversie naar 

nieuwe leden

- Vergroten van de 

zichtbaarheid van de club

- Gezonde opbouw van de 

ledenpiramide

Hoe kun jij bijdragen?

- Neem contact op met de 

basisscholen bij jou in de buurt 

en verzorg een 

schoolatletiekprogramma

- Bied nieuwe pupillen 

kennismakingslessen aan

- Contact leggen met de lokale 

buurtsportcoach om atletiek in 

de wijk aan te bieden in 

samenwerking met de club 

- Deel je ideeën, good practices

en vragen met elkaar en met de 

Atletiekunie

Waarom deze actie?

De jeugd heeft de toekomst! 

Daarom maken we als atletieksport 

de jeugd graag enthousiast voor 

atletiek. De beste plek om de jeugd 

in beweging te krijgen is het 

onderwijs. Samen met onze 

partners gaan we de scholen en de 

wijk in om de jeugd kennis te laten 

maken met atletiek. 

Tevens willen we onze 

maatschappelijke verantwoording 

nemen en een bijdrage leveren aan 

de breed motorische ontwikkeling 

van kinderen met ons 

scholenprogramma 

Ren.Spring.Gooi. 



2.2 (Potentiële) hardlopers
In 2021 verleiden we (potentiële, ongebonden) hardlopers via hardlopen.nl naar de clubs

Wat doet het bondsbureau?

- Experimenteren met nieuwe 

concepten sportaanbod: 

verbinding leggen tussen digitale 

bezoekers en fysiek aanbod bij 

clubs en hier een warme 

overdracht creëren

- Zoek- en boek platform verder 

ontwikkelen met fysiek aanbod 

bij clubs (bijv. 

voorbereidingscursussen, 

blessurepreventief trainen en 

integreren van Start to Run).

- Clubs activeren om hun 

sportaanbod op ons platform 

(zoek en boek) aan te bieden

- Monitoren van het gedrag van 

bezoekers op hardlopen.nl en 

deze kennis delen met clubs

- Een beginnersplein ontwikkelen 

om deze doelgroep écht op weg 

te helpen met de eerste stap.

Wat heeft je club hieraan?

- Nieuwe doelgroepen aan je 

club binden

- De zichtbaarheid van jouw club 

en aanbod vergroten via 

hardlopen.nl

- Inzicht krijgen in de 

sportbehoefte en aanbod 

behoefte van de “gemiddelde” 

of potentiële hardloper.

- Nieuw verdienmodel en 

inkomsten voor de club

Hoe kun jij bijdragen?

- Experimenteer met nieuwe 

vormen van sportaanbod bij jou 

op de club

- Meld jouw sportaanbod aan op 

hardlopen.nl binnen het Zoek-

en-Boek om meer hardlopers 

naar je club te verleiden

- Deel je ideeën, good practices

en vragen met elkaar en met de 

Atletiekunie

Waarom deze actie?

Hardlopen.nl is gegroeid naar 

meer dan 1.000.000 bezoekers per 

jaar. Het bereiken en contact 

houden met potentiele leden is 

belangrijk voor onze clubs. Dit 

bereik zetten we in om deze lopers 

te verleiden naar onze club. 

D.m.v. een vernieuwd Zoek-en-

Boek systeem maken we flexibel 

aanbod zichtbaar voor deze 

hardlopers. Hiermee verleiden we 

de hardloper om diensten en 

producten af te nemen bij de 

aangesloten clubs.



2.3 Atletiek voor volwassenen
In 2021 zetten we atletiek op de kaart onder de volwassenen

Wat doet het bondsbureau?

- Kansen verkennen van 

meerkamp voor 

volwassenen, 

seizoensaanbod (winter- en 

zomerstop andere sporten), 

loopanalyses 

(blessurepreventie), 

hardlopen voor bedrijven, 

om zo nog breder aanbod te 

realiseren en te 

differentiëren op diverse 

doelgroepen.

- Good practices van 

atletiekaanbod voor 

senioren ophalen en delen

Wat heeft je club hieraan?

- Leden (langer) aan je club 

binden

- Breder sportaanbod passend 

bij de veranderende behoefte 

- Nieuwe doelgroepen binden

- Aantrekken en ontwikkelen 

van potentieel nieuw kader

Hoe kun jij bijdragen?

- Onderzoek op jouw club de 

behoefte aan divers 

sportaanbod

- Start op jouw club met een 

meerkampgroep voor 

volwassenen

- Benader lokale bedrijven voor 

afname van aanbod 

- Deel je ideeën, good practices

en vragen met elkaar en met de 

Atletiekunie

Waarom deze actie?

Het belang van beweging en 

vitaliteit is meer dan ooit zichtbaar. 

Veel mensen trekken op eigen 

gelegenheid de 

hardloopschoenen aan. Het is 

belangrijk om onze clubs goed te 

positioneren.

Bij de jeugd is het normaal om alle 

atletiekonderdelen te beoefenen. 

Naarmate de leeftijd toeneemt 

wordt het aanbod steeds meer 

beperkt tot hardlopen. In 2021 

willen we atletiek (meerkamp) ook 

onder de volwassenen weer aan 

populariteit laten winnen. Zo 

bouwen we aan een leven lang 

atletiek.



2.4 Ouderen (60+ jaar)
In 2021 motiveren we clubs om in te zetten op een leven lang atletiek bij de club

Wat doet het bondsbureau?

- In samenwerking met de 

Wandelbond aanbod van 

trainersopleidingen 

faciliteren

- Good practices van 

atletiekaanbod voor 

senioren ophalen en delen

- Kansen van wandelen, 

bootcamp en fittesten 

promoten om zo nog 

breder aanbod te realiseren 

en te differentiëren op 

diverse doelgroepen

Wat heeft je club hieraan?

- Leden langer aan je club 

binden

- Breder sportaanbod 

passend bij de 

veranderende behoefte 

- Nieuwe doelgroepen 

binden

- Aantrekken en ontwikkelen 

van potentieel nieuw kader

Hoe kun jij bijdragen?

- Onderzoek op jouw club de 

behoefte aan divers 

(wandel)sportaanbod

- Start op jouw club met een 

specifiek programma

- Deel je ideeën, good practices

en vragen met elkaar en met de 

Atletiekunie

Waarom deze actie?

Nederland vergrijst; het aandeel 

ouderen neemt snel toe en 

bovendien zijn de meeste 60-

plussers nog fit en vitaal. Kun jij 

als club hier aanbod voor 

realiseren? Alleen zo kunnen we 

een leven lang plezier in de 

atletiek garanderen.

Hardlopen past in sommige 

gevallen niet meer. Een overstap 

naar actief wandelen ligt dan voor 

de hand: Meer dan 100 clubs 

bieden wandelen aan en vele 

duizenden leden maken daar 

gebruik van.



2.5 Aangepast 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.

Wat doet het bondsbureau?Wat heeft je club hieraan? Hoe kun jij bijdragen?

- Onderzoek op jouw club de 

behoefte aan sportaanbod voor 

doelgroepen met een beperking

- Verken de lokale 

samenwerkingsmogelijkheden 

en kansen vanuit het 

Sportakkoord

- Start op jouw club met een 

specifiek programma of betrek 

een specifieke doelgroep

- Deel je ideeën, good practices

en vragen met elkaar en met de 

Atletiekunie

Waarom deze actie?

Meedoen aan sport én plezier 

in sport is niet voor iedereen 

vanzelfsprekend, waardoor een 

deel van de Nederlanders 

weinig of niet sport. Voor 

mensen met een 

fysieke/verstandelijke beperking 

of achterstand in de 

maatschappij is sport en 

bewegen noodzakelijk. 

De Atletiekunie vindt het 

belangrijk dat er voor iedereen 

sport en beweegaanbod 

beschikbaar is maar we gaan 

zelfs verder. We vinden dat 

mensen met een beperking of 

achterstand zoveel mogelijk 

geïntegreerd moeten worden 

binnen het bestaande 

beweegaanbod en 

trainingsgroepen. Alleen zo 

staan we als sport echt open 

voor iedereen en voelt iedereen 

zich welkom. 

- Jouw club positioneert zich als 

maatschappelijk 

verantwoordelijke organisatie 

die open staat voor iedereen 

die wilt sporten

- Een inclusief imago maakt je 

club aantrekkelijk voor nieuwe 

partnerships en versterkt de 

relatie met de gemeente

- Je stelt sportplezier centraal 

wat de kans verhoogt op een 

duurzame relatie met je leden

- Je bindt nieuwe doelgroepen 

aan je club

- Meer reuring op de club door 

de mogelijkheid van andere 

trainingstijdstippen met nieuwe 

doelgroepen. 

- Samenwerking met 

verschillende (kennis)partners 

o.a. Johan Cruijff Foundation, 

RunningBlind, RaceRunning

Nederland en verbindingen 

leggen naar de clubs

- Kansen voor subsidies ophalen 

en delen met clubs

- Good practices van 

atletiekaanbod voor aangepast 

sporten ophalen en delen

- Clubs ondersteunen bij 

opstart/uitbreiding van 

aangepast sportaanbod (bv. 

regionale samenwerking met 

zorgcentra).

- Aanbod van trainersopleidingen 

faciliteren en waar mogelijk 

uitbreiden

- Het stimuleren van 

evenementenorganisaties om 

ook aanbod te bieden voor 

aangepaste sporters 



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

Wat doet het bondsbureau?

- Coördineren van innovatieve 

atletiekevents op drukke 

locaties in stadscentra

- Atletiek dichterbij het  publiek 

brengen op een innovatieve 

manier

- Investeren in (duurzame) 

materialen en kennis waar 

jouw club op kan meeliften

- Onderdelen van NK’s 

verplaatsen naar stadscentra

Wat heeft je club hieraan?

- Kennis en expertise om 

‘City Events’ met jouw club 

te organiseren

- Exposure voor de sport

- Inspiratie voor de jeugd

- Aantrekken van nieuwe 

doelgroepen

- Innovatieve en 

spectaculaire presentatie 

van de atletieksport

Hoe kun jij bijdragen?

- Bezoek de evenementen

- Organiseer je eigen ‘Urban 

Athletics’ event in de 

omgeving van jouw club

- Stimuleer je jeugdleden om de 

evenementen te bezoeken

- Deel je ideeën, good practices 

en vragen met elkaar en met 

de Atletiekunie

Waarom deze actie?

Atletiek is de moeder aller sporten 

en heeft veel dynamiek en energie 

in zich. Meer mensen atletiek 

laten zien en ervaren door de 

sport naar hen toe te brengen; dat 

is wat we gaan doen. 

We willen spectaculaire (demo) 

evenementen naar de stadscentra 

of marktpleinen brengen, dichtbij 

waar het publiek zich bevindt. De 

aantrekkingskracht van 

evenementen en topatleten zorgt 

voor enorme exposurekansen. 

In een volgende editie kan een 

club zelfstandig een ‘city event’ 

organiseren. 





3.1 Wedstrijd organisatie commissie
In 2021 versterken we de WOC’s op gebied van capaciteit en kwaliteit

Wat doet het bondsbureau?

- Het verzorgen van duidelijke 

handleiding voor het 

organiseren van wedstrijden

- Het stimuleren dat elke club 

een complete WOC heeft en 

een wedstrijd organiseert

- De organisatie van een 

bijeenkomst voor 

wedstrijdsecretarissen op 

landelijke niveau

- Organiseren we een bijscholing 

voor materiaalkeuring en 

jurycoördinator

- De wedstrijdsport nieuwsbrief 

verzorgen met laatste nieuws 

rondom wedstrijden en 

organisatie.

- Jongeren enthousiast maken 

om een rol in de WOC te 

vervullen.

Wat heeft je club hieraan?

- Een complete WOC om betere 

wedstrijden te organiseren voor 

atleten

- Kwalitatief goede wedstrijden 

op jouw baan

- Aantrekkelijkere wedstrijden 

voor iedereen

- Goed wedstrijdaanbod leidt tot 

tevreden atleten en daarmee 

meer plezier en behoud van 

leden.

Hoe kun jij bijdragen?

- Zorg dat je een complete 

WOC hebt

- Word abonnee van de 

wedstrijdsport nieuwsbrief

- Enthousiasmeer (jonge) 

leden commissielid van de 

WOC te worden

- Deel je ideeën, good

practices en vragen met  

elkaar en met de Atletiekunie

Waarom deze actie?

WOC's vormen de basis van 

iedere baanwedstrijd. Hoe beter 

en completer de WOC's hoe beter 

de wedstrijd verloopt voor atleten 

en andere betrokkenen. Bij elke 

wedstrijd is een wedstrijdleider en 

een wedstrijdsecretaris betrokken. 

Uit de waarnemingsrapporten blijkt 

dat er vaak onvoldoende kennis is 

of geen bezetting van de functies 

van baanploeg & materiaalkeuring 

en jurycoördinator binnen de 

WOC. 

Door de basisfuncties binnen de 

WOC goed op orde te hebben, 

worden wedstrijden beter. 



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

Wat doet het bondsbureau?

- De wedstrijdkalender 

analyseren op spreiding van 

onderdelen en wedstrijden 

- Samenwerken met 

kalendercoördinatoren om 

betere spreiding te stimuleren

- Clubs activeren om samen te 

werken voor een beter 

wedstrijdaanbod in de regio

- Evalueren en aanpassen van 

de aanpak

Wat heeft je club hieraan?

- Attractief wedstrijdaanbod 

voor je atleten

- Betere spreiding, minder 

concurrentie en betere 

aanvulling voor je 

wedstrijden

- Vergroten van 

samenwerking tussen clubs 

in de regio

- Wedstrijden dichter bij huis 

of zelfs op je eigen 

accommodatie

- Voorkomen van afhakers 

door een te laag 

wedstrijdaanbod en dus 

behoud van leden

Hoe kun jij bijdragen?

- Organiseer wedstrijden in 

afstemming met de 

kalendercoördinator en 

omliggende clubs

- Maak regionale afspraken 

over de wedstrijdplanning

- Deel je ideeën, good practices 

en vragen met elkaar en met 

de Atletiekunie

Waarom deze actie?

Door onderdelen en wedstrijden 

beter op elkaar af te stemmen, 

creëren we een 

uitgebalanceerde 

wedstrijdkalender voor atleten. 

Deze actie is erop gericht om 

atleten in de eigen regio een 

aantrekkelijk en divers 

wedstrijdaanbod te kunnen 

bieden. Door meer spreiding 

ontstaat voor atleten meer 

mogelijkheid tot deelname op 

het gewenste niveau.



3.3 Competitie
In 2021 maken we voor elke categorie de competitie aantrekkelijker naar aanleiding van de 

landelijke competitie enquête/evaluatie 2019

Wat doet het bondsbureau?

- Organiseren van de 

competitie

- Clubs benaderen om deel te 

nemen aan de competitie

- Clubs benaderen om 

competitiewedstrijden te 

organiseren

- Verwerken en ontsluiten van 

de uitslagen van de 

competitie

- Competitiereglement 

aansluiten op de behoefte 

van de atleet en aanpassen 

naar aanleiding van de 

evaluatie 2019

- Structurele overleggen met 

de competitiecoördinatoren

Wat heeft je club hieraan?

- Meer kansen voor je CD-atleten 

om een van de vier finales te 

behalen

- Een gecombineerde AB-

competitie voor aantrekkelijkere 

wedstrijden en meer strijd

- Meer werponderdelen op het 

wedstrijdprogramma bij de 

senioren

- Een bijdrage aan een attractief 

wedstrijdaanbod voor je leden

- Vergroten van de clubtrots en 

clubloyaliteit doordat je strijdt in 

teams

Hoe kun jij bijdragen?

- Schrijf je club in voor de 

competitie

- Meld je club aan voor 

het organiseren van een 

competitiewedstrijd

- Enthousiasmeer je 

atleten om deel te 

nemen aan de 

competitie

- Deel je ideeën, good 

practices en vragen met 

elkaar en de Atletiekunie

Waarom deze actie?

De competitie is van en voor clubs 

en hun atleten. Daarom luisteren 

we graag naar atleten, trainers en 

clubs om de competitie continu 

aantrekkelijker te maken.

Wanneer atleten aan de leukste 

competitie van Nederland 

deelnemen zorgt dit voor meer 

plezier in beleving. 

We verwerken de resultaten van 

de landelijke evaluatie van 2019 

voor een nog betere aanpak. Dit 

heeft in 2020 vanwege de 

coronacrisis geen doorgang 

kunnen vinden.



3.4 Track & Field en Cross series
In 2021 hebben de (nationale) circuits sterke organisaties die atleten optimaal faciliteren

Wat doet het bondsbureau?

- Ontwikkelen, invoeren en 

coördineren van de Track & 

Field en de Cross series

- De Track & Field series met 

minimaal twee nieuwe 

organisatoren tot acht 

wedstrijden

- Overleg voeren met 

wedstrijdorganisatoren om tot 

goede wedstrijden te komen

- Het maken van de ideale 

kalender voor de wedstrijden 

in afstemming met 

organisatoren

- Sluiten we aan op 

internationale ontwikkelen

- Promoten van de nationale 

wedstrijden

- Deelname van junioren en 

neo-senioren stimuleren

Wat heeft je club hieraan?

- Je atleten kunnen meedoen aan 

goed georganiseerde 

wedstrijden met tegenstand van 

gelijk niveau

- Wedstrijdorganisatoren gaan 

voor de beste omstandigheden 

en faciliteiten voor de beste 

prestaties van atleten

- Overzichtelijke 

wedstrijdkalender met de juiste 

spreiding

- Atleten weten welke wedstrijden 

de beste faciliteiten hebben 

voor hun topprestaties

- Een wedstrijdaanbod waar 

atleten het hele jaar gebruik van 

kunnen maken

Hoe kun jij bijdragen?

- Meld je indien jouw club 

interesse heeft in het 

organiseren van goede 

wedstrijden

- Neem deel of kom kijken bij de 

Track & Field of Cross series

- Deel je ideeën, good practices 

en vragen met elkaar en de 

Atletiekunie

Waarom deze actie?

Het is belangrijk dat er kwalitatief 

goede wedstrijden in Nederland 

worden georganiseerd. Binnen de 

Track & Field en Cross series, 

voorheen baancircuit en 

crosscircuit, staat de atleet in elke 

keuze centraal.

Het is belangrijk dat elke atleet 

kan strijden op gelijk niveau en 

dat de faciliteiten voor presteren 

optimaal zijn. 

Er is een ideale spreiding nodig 

op de nationale wedstrijdkalender 

om atleten aan voor hen best 

georganiseerde wedstrijden deel 

te laten nemen.



3.5 Loopevenementen
In 2021 delen we meer en meer kennis samen met loopevenementen

Wat doet het bondsbureau?

- Biedt voordelen aan 

aangesloten organisaties

- Zoekt verbindingen tussen 

(grote) hardlooporganisatoren

- Blijft het kenniscentrum 

uitbreiden over medische zorg, 

vergunningen, handleidingen 

en communicatie

- Organiseren van minimaal 

twee kennissessies, zowel 

fysiek als digitaal

- Faciliteert samenwerking en 

kennisdeling tussen 

organisatoren

- Biedt promotie mogelijkheden 

op hardlopen.nl

- Aanbieden van 

parcoursmetingen en AED's

- Zorgt voor plaatsing op de 

(inter)nationale kalender.

Wat heeft je club hieraan?

- De informatie die je nodig 

hebt vind je in het 

kenniscentrum 

- Met kennis een beter 

loopevenement 

organiseren

- Lopers blijven boeien en 

binden aan jouw 

evenement.

Hoe kun jij bijdragen?

- Haal je informatie op uit 

het kenniscentrum

- Aanmelden van je loop op 

de hardloopkalender op 

hardlopen.nl

- Werk samen met andere 

organisatoren en de 

Atletiekunie

- Deel je ideeën, good

practices en vragen met 

elkaar en de Atletiekunie.

Waarom deze actie?

Hardloopevenementen dragen bij 

aan de hardloopinfrastructuur in 

Nederland. Het is daarom 

belangrijk om samen met deze 

organisatoren goede 

randvoorwaarden te creëren ten 

behoeve van de hardloper.

Door goede artikelen, 

handleidingen en diverse 

downloads weten 

hardlooporganisatoren de lopers 

nog beter te binden aan haar 

evenementen.





4.1 Talentontwikkeling
In 2021 scouten we talenten en bereiden ze voor op internationale toernooien en leiden ze 

op in het vak van topatleet

Wat doet het bondsbureau?

- Organiseren van talentdagen

- Ontwikkelen en 

implementeren van 

talentprogramma’s

- Opstellen van talentprofielen

- Organiseren van 

(coach)congressen als 

kennisdeling

- Talentbegeleiding via  RTC’s

en Nationale Trainingen

- Organisatie en presentatie 

van het Talententeam

- Opzet en uitvoering van het 

Futures programma voor

- High Potentials

Wat heeft je club hieraan?

- Duurzame exposure voor de 

sport

- Inspiratie voor de jeugd

- Hoogwaardig sportaanbod en 

begeleiding voor de jeugd

- Beschikbare kennis over 

talentontwikkeling

- Verantwoorde doorstroom van 

club naar (inter-) nationaal 

podium

Hoe kun jij bijdragen?

- Informeer je jeugd over de 

talentdagen

- Maak gebruik van de 

talentprofielen

- Schrijf één van je trainers in 

voor de (coach)congressen

- Deel je ideeën, good practices

en vragen met elkaar en de 

Atletiekunie

Waarom deze actie?

Talenten van nu zijn de toppers 

van de toekomst. Om ook in de 

komende jaren op mondiaal 

niveau mee te kunnen strijden om 

medailles, is talentherkenning en 

–ontwikkeling cruciaal. 

We zijn continu op zoek naar 

talenten zodat we hen de juiste 

opleiding, faciliteiten, coaching en 

programma kunnen bieden om het 

beste uit zichzelf te halen.



4.2 Topsport ontwikkeling
In 2021 zoeken we op drie onderdelen aansluiting bij de internationale top: 400 meter, 

polsstokhoogspringen en speerwerpen

Wat doet het bondsbureau?

- Topsportprogramma uitbreiden 

en intensiveren

- Opleiding vernieuwen en 

organiseren

- Kennissessies met clubtrainers 

organiseren

- Stages voor atleten en 

clubtrainers organiseren

- Vernieuwen Meerjaren

opleidingsplannen

Wat heeft je club hieraan?

- Exposure voor de sport

- Inspiratie voor de jeugd

- Beschikbare worldclass

topsportexpertise voor 

clubtrainers

- Impuls voor ontwikkeling van de 

trainersstaf op alle niveaus

Hoe kun jij bijdragen?

- Schrijf een van je trainers in 

voor het programma

- Deel je ideeën, good practices

en vragen met elkaar de 

Atletiekunie

Waarom deze actie?

Nederland heeft op het vlak van 

polsstokhoogspringen, 

speerwerpen en de 400 meter 

(zowel vlak als horden en 

estafettes) de potentie om 

aansluiting te maken bij de 

mondiale top.

Daarom willen we in het 

(topsport)programma extra 

aandacht aan deze onderdelen 

geven teneinde de huidige ‘gap’ 

naar het mondiale niveau te 

overbruggen. Daarin beogen we 

duurzame resultaten: van clubs tot 

wereldniveau, tot ver na de dag 

van morgen.



4.3 Topsport programma
In 2021 bereiken we op internationale toernooien finales en winnen we medailles

Wat doet het bondsbureau?

- Optimaliseren van de 

ondersteuning voor coaches 

en atleten

- Ontwikkeling van Papendal

als expertisecentrum voor 

coaches en topatleten

- Ontwikkelen van worldclass 

topsportprogramma

- Uitzenden van atleten en 

teams naar internationale 

toernooien

- Afstemmen en relatiebeheer 

met WA, European Athletics, 

NOC*NSF en CTO Papendal

Wat heeft je club hieraan?

- Exposure voor de sport

- Inspiratie voor de jeugd

- Trots op oranje en op onze 

sport

- Beschikbare worldclass

tosportexpertise voor 

clubtrainers

- Aanzuigende werking nieuwe 

(jeugd)leden

Hoe kun jij bijdragen?

- Volg de atleten via de diverse 

media en deel ze in je eigen 

netwerk(en)

- Verspreid je trots en deel het 

atletiekvirus

- Deel je ideeën, good practices 

en vragen met elkaar en de 

Atletiekunie

- Bezoek de NK Atletiek, Dag van 

de Atletiek en/of andere 

kaderdagen en leer van de 

bondscoaches

Waarom deze actie?

Topsportsucces zorgt voor 

exposure, trots en inspiratie. 

Topsportsucces is de unieke 

aantrekkingskracht die van gewone 

mensen atletiekfans maakt.

Daarom spannen we ons maximaal 

in om tot de verbeelding sprekende 

prestaties te realiseren en heel 

Nederland in de ban van atletiek te 

krijgen: van de EK en WK Indoor in 

maart tot en met de EK Cross in 

december, jeugdtoernooien en 

para-atletiek inclusief, met natuurlijk 

de Olympische en Paralympische 

Spelen in Tokio als absolute 

hoogtepunt van 2021.



4.4 Topatleten
In 2021 zijn onze topatleten actieve ambassadeurs voor de atletieksport

Wat doet het bondsbureau?

- Atleten treden op als 

ambassadeur van de 

atletieksport of onderdelen 

daarvan

- Ondersteuning in het uitdragen 

van de visie van de Atletiekunie 

(gezonde leefstijl, fairplay, 

dopingvrije sport en andere 

actuele thema’s)

- Ondersteunen van de atleten bij 

hun activiteit

Wat heeft je club hieraan?

- Exposure voor de sport

- Inspiratie voor de jeugd

- Trots op oranje en op onze sport

- Mogelijkheid voor je leden om 

een topatleet te ontmoeten

- Aanzuigende werking nieuwe 

leden

Hoe kun jij bijdragen?

- Zet de toppers uit jouw 

omgeving en/of van jouw club 

in voor jouw activiteiten

- Deel je ideeën, good practices 

en vragen met elkaar en de 

Atletiekunie

Waarom deze actie?

Als Atletiekunie willen we top- en 

breedtesport met elkaar in contact 

houden. Onze topatleten vormen 

daarbij zowel inspiratiebronnen als 

ambassadeurs voor onze sport.

Via massamedia, evenementen, 

clinics, trainingen en eigen (sociale) 

media hebben topatleten invloed op 

vele miljoenen mensen. 

(Oud-) Topatleten zetten zich in, op 

voor hen passende wijze, om de 

atletiek te laten groeien. We 

verbinden hen aan thema’s die voor 

beide partijen relevant en impactvol 

zijn.



4.5 Internationale evenementen
In 2021 onderzoeken we de mogelijkheid van internationale evenementen voor impact in 

de toekomst

Wat doet het bondsbureau?

- Contacten onderhouden met 

de WA, EA, NOC*NSF en 

VWS

- Contacten onderhouden met 

evenementorganisaties en 

(sport)marketingbureaus

- Onderzoek doen naar 

mogelijk nieuwe 

atletiekevenementen met 

internationale allure

- Lobby voeren bij WA, EA, 

NOC*NSF en VWS

- Uitwerken van een potentieel 

side event programma

Wat heeft je club hieraan?

- Exposure voor de atletiek, 

afhankelijk van de 

mogelijkheden, specifieke 

onderdelen als jeugd, loopsport 

of para-atletiek

- Breedtesportprogramma’s in 

aanloop naar het event

- Mogelijkheid voor je leden om 

een internationaal atletiekevent 

te bezoeken

- Inspiratie voor de jeugd

Hoe kun jij bijdragen?

- Deel je ideeën, good practices 

en vragen met de Atletiekunie

Waarom deze actie?

Topsport succes samen beleven 

is (soms) lastig als het ver weg 

speelt. Topsport dichtbij brengen: 

dat willen we doen. Internationale 

atletiekevenementen in Nederland 

kunnen die inspiratie toegankelijk 

maken.

Naast toernooien en 

kampioenschappen kunnen 

andere topsportevenementen ook 

beleving dichtbij brengen en 

daarmee het atletiekvirus verder 

te verspreiden. We onderzoeken 

welke evenementen aantrekkelijk 

zijn om ons kandidaat te stellen.





5.1 Ontmoeting
In 2021 brengen we clubs – ook op digitale manieren – met elkaar in contact en 

sluiten we experts aan indien nodig. 

Wat doet het bondsbureau?

- Organiseren van opleidingen, 

bijscholingen, evenementen, 

kaderdagen, bijeenkomsten en 

vergaderingen

- Uitwisselen van ideeën, 

opvattingen, uitdagingen en 

ambities met jouw club

- Clubs die elkaar kunnen helpen 

aan elkaar verbinden

- Input vertalen naar beleid, 

projecten en dienstverlening

Wat heeft je club hieraan?

- Kennis en inspiratie ophalen die 

jouw club versterkt

- Ontwikkeling van kader in 

breedste zin van het woord

- Kwalitatief hoogwaardige 

trainingen, wedstrijden en clubs 

door goed kader

- Bijdragen aan het versterken 

van atletiek in Nederland

Hoe kun jij bijdragen?

- Bezoek de activiteiten die de 

Atletiekunie organiseert

- Stimuleer anderen op deze 

activiteiten te bezoeken

- Laat je stem en mening horen

- Deel je ideeën, good practices 

en vragen met elkaar en met 

de Atletiekunie

Waarom deze actie?

De atletieksport in Nederland zijn 

wij! Door samen de schouders 

onder onze ambities en 

uitdagingen te zetten kunnen we 

atletiek laten bloeien en groeien 

en héél Nederland daarvan laten 

genieten. 

In dat licht willen we de 

ontmoeting maximaal faciliteren 

zodat we met elkaar in gesprek 

kunnen over hoe dat samen te 

realiseren, over ervaringen hoe 

dat goed werkt en over ideeën die 

er leven. 2020 leert ons dat we 

daarvoor allerlei (innovatieve) 

manieren moeten gebruiken.



5.2 Nederlandse Kampioenschappen
In 2021 zijn de ASICS NK Atletiek in Breda een echt belevingsevenement met volle 

tribunes in festivalsferen

Wat doet het bondsbureau?

- Organiseren van het NK en city

event

- Organiseren van sfeer 

verhogende side events voor 

kinderen en publiek

- Vaststellen van de 

wedstrijdbepalingen die in het 

belang zijn van de atleet en de 

beleving van de wedstrijden

- Faciliteren van de inschrijving 

en verwerken van de uitslagen

- Vereenvoudigen van het volgen 

van de prestaties op het NK

- PR en mediawaarde voor het 

event en de sport genereren

- Huidige en potentiële partners 

een warm thuis geven tijdens de 

NK Atletiek

Wat heeft je club hieraan?

- Meer promotie en exposure 

voor de sport

- Inspiratie voor de jeugd als 

topsporters dichtbij zijn

- Het aantrekken van nieuwe 

doelgroepen

- Het hoogste podium voor eigen 

atleten om zich te meten met 

anderen in de strijd om de 

nationale titel

Hoe kun jij bijdragen?

- Bezoek de ASICS NK Atletiek 

en neem je clubgenoten mee

- Stimuleer je jeugdleden om de 

NK te bezoeken

- Help mee als vrijwilliger om het 

NK tot een succes te maken

- Deel je ideeën, good practices 

en vragen met elkaar en met de 

Atletiekunie

Waarom deze actie?

Een prachtig Nederlands 

Kampioenschap waar de beste 

atleten strijden voor de nationale 

titel is de belangrijke basis voor 

een sportevenement. Om een 

‘uitverkocht huis’ te creëren `en 

het evenement en atletiek 

daarmee nog meer in de picture te 

krijgen, organiseren we 

aanvullende side events.

Door een onderdeel van de NK 

naar een high traffic locatie te 

brengen en de NK te positioneren 

als een sfeervol festival willen we 

meer bezoekers trekken en de 

topsport met breedtesport 

verbinden.



5.3 Atletiek communicatie
In 2021 bereiken we meer mensen met de atletieksport, met een belangrijke positie voor 

Volta richting huidige leden en potentiele nieuwe leden

Wat doet het bondsbureau?

- Content creëren in diverse 

vormen (artikelen, fotografie, 

video’s) en delen via de 

diverse kanalen (website, 

social media, emailings)

- Het Volta platform blijvend 

vernieuwen

- Content van clubs en derden 

delen via de kanalen

- Richting kader en bestaande 

doelgroepen de communicatie 

en interactie innoveren

- Promotie van de platformen en 

de content 

- Creëren en promoten van 

atletiekaanbod zoals clinics en 

evenementen

- Acquireren van nieuwe 

(media)partners

Wat heeft je club hieraan?

- Alle informatie is online te vinden 

en wordt proactief aangeboden 

op basis van je profiel

- Informatie is eenvoudig te delen 

met de eigen leden en fans

- Kennisuitwisseling en interactie

- Groei van de community

- Vergroten van de trots op de 

helden van de sport

- Landelijke bekendheid 

genereren voor jouw activiteiten

- Met Volta een atletiekplatform 

voor optimale communicatie

Hoe kun jij bijdragen?

- Bezoek en deel de website en 

like de sociale kanalen

- Lever content over jouw club 

aan voor Atletiek.nl en 

Atletiekunie.nl

- Deel relevante content in jouw 

netwerk(en) en kanalen

- Interacteer, geef feedback en 

laat je mening horen

- Benut de content voor PR in 

jouw omgeving

- Deel je ideeën, good

practices en vragen met 

elkaar en met de Atletiekunie

Waarom deze actie?

Via de online kanalen, waaronder 

het nieuwe platform Volta, willen 

we nog meer Nederlanders 

informeren en enthousiasmeren 

voor atletiek – van topsport tot 

breedtesport. Daarom streven we 

naar grote kanalen waar we fans 

ontmoeten, en hen betrekken in 

onze activiteiten.

Atletiekunie.nl is onze 

belangrijkste kennis- en 

informatiebron voor kaderleden. 

Hen informeren en inspireren is 

van belang om alle ambities 

voedingsbodem te laten vinden. 

Atletiek.nl en Volta en onze 

sociale kanalen zijn onze 

belevingswereld voor sporters en 

fans van atletiek.



5.4 Hardlopen.nl
In 2021 verbindt hardlopen.nl bezoekers aan (flexibel) sportaanbod zoals het hardlopen.nl-

abonnement en activiteiten bij clubs.

Wat doet het bondsbureau?

- Content creëren in diverse 

vormen (artikelen, webinars, 

video’s) en delen via de 

diverse kanalen (website, 

social media, emailings)

- Content van clubs en derden 

delen via de kanalen

- Promotie van het platform, de 

content en de producten via 

(digitale) programma’s en 

marketingcampagnes 

- Doorontwikkelen van 

hardlopen.nl, overall, qua 

producten en qua 

positionering

- Creëren en promoten van 

loopsportaanbod waaronder 

lokale initiatieven

- Acquireren van nieuwe 

(media)partners

Wat heeft je club hieraan?

- Alle informatie op één platform, 

voorzien van het 

kwaliteitskeurmerk van de 

Atletiekunie

- Profilering en promotie van jouw 

club en loopevenementen

- Landelijke bekendheid 

genereren voor jouw (flexibele) 

clubactiviteiten

- Kennisuitwisseling en interactie

- Groei van de community

- Binden van potentiële clubleden 

op langere termijn

- Vergroten van de trots op de 

sport

Hoe kun jij bijdragen?

- Bezoek en deel de website en 

like de sociale kanalen

- Lever content over jouw 

club(aanbod) aan voor 

hardlopen.nl

- Deel content van hardlopen.nl in 

jouw netwerk(en) en kanalen

- Interacteer, geef feedback en 

laat je mening horen

- Benut de content voor PR in 

jouw omgeving

- Deel je ideeën, good practices

en vragen met elkaar en met de 

Atletiekunie

Waarom deze actie?

Het bereiken van potentiële leden 

en deelnemers is belangrijk voor 

onze clubs. Door krachten te 

bundelen is hardlopen.nl de plek 

waar recreatieve lopers hun 

zoektocht naar informatie 

beginnen. Zo kunnen we meer 

hardlopers helpen met 

deskundige informatie en onze 

clubs profileren richting de 

doelgroep.

Hardlopen.nl biedt onder andere 

een digitaal abonnement en een 

uitgebreid overzicht aan (flexibel) 

sportaanbod bij onze clubs. In 

2021 willen we de bezoekers van 

hardlopen.nl hier naartoe 

converteren.



5.5 Partners
In 2021 realiseren we een nieuw substantieel partnerships voor de nieuwe Olympische 

periode t/m 2024

Wat doet het bondsbureau?

- Optimaliseren van de 

sponsorpropositie 

- Maximaliseren van de 

waarden van de 

sponsorrechten

- Sales strategie 

ontwikkelen en uitvoeren

- Partnerships met (lokale) 

publieke sector initiëren

- Partnerships uitvoeren, 

laden en activeren ten 

behoeve van tevreden 

partners

Wat heeft je club hieraan?

- Meer exposure voor de 

sport

- Additionele investeringen 

in (nieuwe) programma’s 

en activiteiten

- Voordelen voor clubs

- Voordelen voor leden

Hoe kun jij bijdragen?

- Denk mee over potentiële 

partners en deel je netwerk

- Vertaal de sponsorpropositie naar 

jouw club

- Zoek lokale partners (publiek en 

privaat) voor jullie activiteiten

- Doe mee met activaties

Waarom deze actie?

Om in de toekomst invulling te 

kunnen (blijven) geven aan alle 

uitdagingen, is het essentieel 

verbinding te zoeken met de juiste 

partners. De afloop van een 

Olympische periode betekent dat 

we de belangrijkste partnerships 

willen verlengen en willen 

uitbreiden met één voor de 

periode tot en met de Spelen van 

2024.

Dit zijn organisaties die zich met 

de Atletiekunie kunnen 

identificeren en waarmee 

wederdiensten tot meer impact 

van onze activiteiten leiden.




