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Conceptnotulen van de voorjaarsvergadering van de Unieraad 
d.d. 19 mei 2022 
 
 
Datum 19 mei 2022 (19.00 – 21.25) 
Locatie ’t Veerhuis, Nieuwegein 
 
Unieraad Frans Bruning (voorzitter Unieraad), Andrea Aquina, Rein Amels, Judith Bosker, 

Jankees Cappon, Chris Driessen, Dick van der Klei, Gert Koudijs, Ingrid Kuijpers, Henri 
van Limpt, Jolanda Messerschmidt, Ger Raijmakers, Arjen de Ruyter en Ruud 
Wierenga. UR-lid Rob van Mechelen is vanaf 20.00 uur aanwezig. 

 
Afwezig Harmen Gelling, Stan Gielen, Mark Hoskens, Hennij Oldenhave.   
 
Bestuur  Anieke Wierenga (waarnemend voorzitter), Sylvia Barlag, Cees Goosen, Rob Janssen 

en Hans Slager. 
Bondsbureau Pieke de Zwart (directeur), Frank Koomen (verslag) 
 
Afwezig Esther Akihary, Ellis van der Weerden.   
 

 
Opening  
Om 19.00 opent waarnemend voorzitter Anieke Wierenga de voorjaarsvergadering van de Unieraad, 
en heet iedereen welkom, met name de aanwezige ereleden Harry Peters, Hugo Tijsmans en Roelof 
Veld. (Als gevolg van een stroomstoring door noodweer in Nieuwegein kunnen we de vergadering niet 
met een powerpointpresentatie begeleiden).  
Anieke benoemt het succes van het binnenhalen van EK indoor 2025 en ontvangt applaus van de  
Unieraad. Pieke de Zwart complimenteert de eveneens aanwezige Stefan Beerepoot als de grote motor 
achter de omvangrijke aanvraagprocedure.  
 
Anieke Wierenga wil een punt toevoegen aan de agenda, te weten de voordracht voor toekenning van 
een erelidmaatschap. Dit punt komt als 7a op de agenda.  
Op verzoek van de later arriverende Rob van Mechelen wordt agendapunt 5 besproken als hij aanwezig 
is. 
 
 

1. Presentie en vaststellen aantal stemmen 
Bij aanvang van de vergadering nemen 14 unieraadsleden deel. Harmen Gelling is afwezig en heeft 
een mandaat afgegeven aan Frans Bruning. Stan Gielen, Mark Hoskens en Hennij Oldenhave zijn 
afwezig zonder een mandaat te hebben afgegeven. Rob van Mechelen komt later.  
Bij stemming is een absolute meerderheid (>50%) van de stemmen vereist, in dit geval dus 8 stemmen. 
Zodra Rob van Mechelen aansluit zijn 9 stemmen nodig voor een meerderheid.  
 
Er is een stembureau geformeerd bestaande uit Adwin van Groeningen, Hugo Tijsmans en Roelof Veld.  
 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
Mededelingen 

• In verband met het voldoen aan de minimale kwaliteitseisen vanuit NOC*NSF en in combinatie met 
gewenste objectiviteit is het bestuur voornemens in november een voorstel aan de Unieraad te 
doen om -naast het tuchtrecht op het gebied van seksuele intimidatie, doping en matchfixing- ook 
voor het algemeen tuchtrecht aansluiting bij het ISR te realiseren. Het bestuur is tegelijkertijd wel 
bezorgd dat ISR nu niet de adequate organisatie is die vereist is. Bestuur gaat daar aandacht voor 
vragen bij NOC*NSF. 
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Ingekomen stukken 

• Managementrapportage d.d. 25 april 2022 

• Kwartaalrapportage Q1-2022 

• Managementletter 2021 (Schuiteman) 

• Accountantsverslag 2021 (Schuiteman) 
Er zijn geen vragen over of opmerkingen op de ingekomen stukken.  
 
 

3.  Conceptnotulen van de unieraadsvergadering van 25 november 2021 
Er zijn geen vragen over de notulen. De actielijst is afgehandeld en ook op de besluitenlijst zijn geen 
opmerkingen.  
De notulen van de UR-vergadering van 25 november 2021 worden vastgesteld. (besluit 1). 
 
 

4. Jaarverslag 2021  
 
Bestuursverslag en Jaarrekening 2021 
Aangezien de penningmeester van de Atletiekunie Cees Goosen vanwege de stroomstoring geen 
presentatie kan laten zien met een samenvatting van de Jaarrekening informeert Cees of er vragen 
zijn. Dat is niet het geval (de sheets van de beoogde presentatie worden als bijlage aan dit verslag 
toegevoegd).  
Vervolgens adviseert Frans Bruning namens de Audit Commissie aan de Unieraad om de Jaarrekening 
2021 inclusief bestuursverslag goed te keuren.  
 
Activiteitenverslag 2021 
Er zijn vanuit de Unieraad geen vragen over het Activiteitenverslag. 
 
De Unieraad stelt vervolgens unaniem zowel de Jaarrekening 2021 (incl. bestuursverslag) en het 
Activiteitenverslag 2021 vast (besluit 2).  
 
Voorzitter Anieke Wierenga vraagt vervolgens de Unieraad om decharge te verlenen voor het gevoerde 
beleid over 2021 en de Unieraad stemt ook hier unaniem mee in (besluit 3).  
 
Anieke dankt de Unieraad voor het verlenen van décharge en het vaststellen van bovengenoemde 
verslagen. 
 
 

6. Atletiekunie en nieuwe Code Goed Sportbestuur (2021) 
In mei 2021 is de nieuwe Code Goed Sportbestuur in de Algemene Vergadering van NOC*NSF 
vastgesteld. De Atletiekunie toetst iedere twee jaar of de structuur, werkwijze en uitvoering nog steeds 
in overeenstemming is met de vereisten die vanuit de Code aan onze organisatie worden gesteld. Deze 
toetsing is in april 2022 opnieuw uitgevoerd en wordt ter informatie voorgelegd aan de Unieraad. 
 
Arjen de Ruijter merkt op dat de vorige code dus 15 jaar oud was, en dat is veel te oud! Jolanda 
Messerschmidt vraagt naar een verdere verdieping op de toetsing. Die zal met elke toetsing 
plaatsvinden, omdat de huidige toetsing geen garantie biedt voor komende jaren. Daarnaast is onze 
organisatie voortdurend in ontwikkeling en wordt er niet slechts om de twee jaar stil gestaan bij deze 
code.  
 
 

7. Reclamebeleid World Athletics  
Vanuit de Unieraad is bij monde van Rein Amels een verzoek aan het bestuur gericht om tijdig (zo 
mogelijk in samenwerking met andere federaties) bij de council van World Athletics aan te dringen op 
wijziging van het huidige reclamebeleid. Het huidige reclamebeleid biedt voor individuele atleten die 
niet meedraaien in een bondsprogramma nauwelijks mogelijkheden om zichzelf te vermarkten. In 
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andere takken van sport is veel meer ruimte voor sponsoring. Het is van belang om dit tijdig aan te 
kaarten bij World Athletics. 
Sylvia Barlag (lid van de council van WA) is uiteraard bekend met de situatie, en geeft een toelichting. 
Vanuit de council van WA is ook verontwaardigd gereageerd op de totstandkoming van het vorige 
contract met Dentsu (de vaste marketingpartner van WA), dat volledig buiten de council om door de 
toenmalige voorzitter is afgesloten. Daar is ook door de WA-council verontwaardigd op gereageerd, en 
dat zal nooit meer op deze wijze gebeuren.  
 
Het openbreken van het huidige contract is niet mogelijk, daar zit een hele omvangrijke boeteclausule 
op. Maar de Atletiekunie wil zeker bij WA melden dat we grote zorgen hebben over het eventueel 
opnieuw vroegtijdig verlengen van het huidige contract. Dat is overigens al door verschillende andere 
federaties bij de council aangekaart.    
 
Inmiddels is er al wel wat veranderd. Een tweede sponsor op het shirt is inmiddels mogelijk. Sylvia biedt 
aan om met enkele betrokkenen de mogelijkheden tot verruiming van de sponsormogelijkheden te 
bespreken, en zoveel mogelijk inzicht te geven in wat er nu al wel en niet kan. Rein vult aan dat daarbij 
ook gekeken moet worden hoe we dit werkbaar kunnen maken voor atleten.    
    
Pieke geeft aan dat financiële ondersteuning van sporters zonder status door de Atletiekunie geen 
haalbare kaart is, tenminste niet uit de huidige subsidies of vanuit de huidige eigen middelen. Waar we 
mogelijk iets mee kunnen bereiken is via aanvullende sponsoring. 
Besloten wordt dat vanuit het bondsbureau een voorstel komt voor het overleg over huidige 
mogelijkheden en het afgeven van een signaal richting WA.  Deelnemers: Rein Amels, Thijmen Kupers 
(Atletencommissie), Sylvia. (Actie Frank). 
 
 

7a. Voordracht erelidmaatschap  
Het bestuur draagt Jan Bockweg voor, voor toekenning van het erelidmaatschap van de Atletiekunie. 
Anieke geeft een toelichting op deze voordracht en benoemt de verdiensten van Jan Bockweg. 
De Unieraad stemt door middel van applaus unaniem in met deze voordracht. (besluit 4)  
 
Aanvullend meldt Pieke dat de European Athletics Member Federation Award 2022 zal worden 
toegekend aan Mario Kadiks, De European Athletics Coaching Award 2022 aan Theo Joosten.  
 
De unieraad wordt nadrukkelijk verzocht om vertrouwelijk met deze info om te gaan.  
  
 

8. Statuten en Reglementen: herziening Klokkenluidersregeling.  
Conform het schema van governanceregelingen is de ‘’Klokkenluidersregeling Atletiekunie’’ dit voorjaar 
toe aan herziening. Aangezien dit najaar de invoering van een nieuwe Wet Bescherming Klokkenluiders 
wordt verwacht (ter vervanging van de huidige Wet Huis voor Klokkenluiders), die ook gevolgen heeft 
voor de huidige regeling van de Atletiekunie, heeft het bestuur besloten de herziening van de huidige 
regeling aan te houden tot het moment waarop de nieuwe wetgeving van kracht is.  

 
 
9. Terugkoppeling Bestuursevaluatie 2021    
Anieke geeft kort aan op welke wijze de bestuursevaluatie over 2021 is uitgevoerd, en geeft de 
belangrijkste aandachtspunten die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen: 

• Missie / strategie herijken naar huidige situatie  

• Taken bevoegdheden Verantwoordelijkheden voor directie / bestuur / Unieraad (komt ook terug in 
Governance traject.  

Beide bevindingen sluiten geheel aan bij de bevindingen uit het governance-traject. 
 
Rob van Mechelen is nu aangesloten, dat betekent dat nu 16 UR-leden aanwezig zijn of een mandaat 
hebben afgegeven. Bij een stemming zijn dus 9 stemmen nodig voor een absolute meerderheid.    
Na een korte koffiepauze wordt de vergadering hervat met agendapunt 5.   
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5. Plan van Aanpak heroriëntatie Governancestructuur  
Op basis van de uitkomsten van de interviews die met UR- en UB-leden zijn gehouden, de bespreking 
daarvan met UR en UB, en twee bijeenkomsten met de werkgroep Governance is door Marjan Olfers 
en Wouter Boshuis een eerste terugkoppeling opgesteld (plan van aanpak). Anieke Wierenga ziet hierin 
drie grote clusters van aandachtspunten:    

• Missie / visie (eigenaarschap, communicatie),   

• Adviesrol en klankbordfunctie van de unieraad, en representativiteit;  

• Verduidelijken en borgen van de rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 
directie, bestuur en unieraad. 
 

Het voorstel is dat de geformeerde Werkgroep Governance deze terugkoppeling uitwerkt tot een 
concreet plan van aanpak, inclusief een tijdpad en dit ter besluitvorming voorlegt op de 
unieraadsvergadering van november 2022. Vanaf de UR van november 2022 kan de implementatie 
van het plan in gang worden gezet. In de thema-avond van 16 juni zal dit ook onderwerp van gesprek 
zijn. Enkele aandachtspunten kunnen al opgepakt worden zonder formele besluitvorming in de 
unieraadsvergadering. Rob Janssen is gevraagd om ondanks het beëindigen van zijn lidmaatschap 
van het bestuur toch in de Werkgroep Governance actief te blijven en Rob heeft daarmee ingestemd. 
 
Jankees Cappon geeft aan dat aan het begin van dit hele traject gesproken werd over structure follows 
strategy. In de bijeenkomsten van de werkgroep is gebleken dat dit niet zozeer over structuur gaat, 
maar meer over cultuur, en het creëren van draagvlak en verbinding naar de organisatie. We zijn niet 
veel bezig geweest met structuur, ook omdat daar in het bestuur nog verschillend over gedacht wordt. 
Jankees adviseert om de Werkgroep waar nodig wel te laten bijstaan door deskundigen. Voor het on 
boarding-programma zou bijvoorbeeld iemand van communicatie welkom zijn. 
 
Rob Janssen vult aan: kunnen we de cultuur wijzigen en levert dat voldoende resultaat op? En is op 
termijn (2025) dan alsnog een Raad van toezicht gewenst?  
Jolanda Messerschmidt vraagt of de huidige structuur geen belemmering vormt voor de uitvoering van 
het plan van aanpak? Anieke geeft aan dat dat inderdaad niet het geval is. We schuiven wel deels op 
naar een consumentenorganisatie. En dat zou op termijn aanleiding kunnen zijn om over te gaan naar 
een RvT.  
Jolanda vraagt of we in 2025, bij een eventuele overgang naar een RvT, opnieuw stappen moeten gaan 
zetten die we nu ook al zetten? Nee, dat is volgens Anieke niet nodig. 
 
Besloten wordt dat de Werkgroep Governance het mandaat krijgt om het proces om te komen tot een 
concreet plan van aanpak en besluitvorming op de unieraadsvergadering van november gaat leiden. 
(besluit 5). Daarbij wordt aan de werkgroep de vraag gesteld of het nodig is om Marjan Olfers bij dit 
proces te betrekken, en de werkgroep zal hier advies over uitbrengen. 

 
 
10. Samenstelling bestuur 
Anieke schets kort de ontwikkelingen met betrekking tot de huidige bezetting van het bestuur in 
combinatie met het lopende traject van herziening van de governancestructuur. 
Anieke heeft als vice-voorzitter de functie van waarnemend voorzitter opgepakt, en blijft dit vooralsnog 
doen.  
Verder beëindigen vandaag twee bestuursleden hun functie. Ellis van der Weerden is niet aanwezig 
vanwege een lang geleden geplande vakantie. Wel aanwezig is Rob Janssen en Anieke bedankt Rob 
uitgebreid voor zijn enthousiaste inbreng en wijst vooral op zijn gepassioneerde inzet voor de para-
atletiek. Rob raakt niet uit beeld, al is het alleen al omdat hij heeft ingestemd met het verzoek van het 
bestuur om namens het bestuur samen met Sylvia actief te blijven in de Werkgroep Governance. Rob 
ontvangt een bos bloemen en applaus van bestuur en unieraad. Rob dankt bestuur en ook UR, en blijft 
beschikbaar en betrokken.  
 
Het bestuur wil, zeker totdat de aanbevelingen vanuit de werkgroep governance komen, met deze 
bezetting verder, en zal in de UR-vergadering van november 2022 met een voorstel komen met 
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betrekking tot omvang, samenstelling en taakverdeling van het bestuur, inclusief profielen van 
bestuursleden en voorzitter.   
Jankees merkt op dat de continuïteit wel een punt van zorg is: met 5 personen ben je wel kwetsbaar. 
Anieke geeft aan dat para-atletiek met het vertrek van Rob het enige aandachtsveld is dat minder 
vertegenwoordigd is in het bestuur. Maar het is een collegiaal bestuur.  
 
 

11. Rondvraag 
Erelid Roelof Veld geeft aan dat gisteravond Emma Oosterwegel tot sportvrouw van het jaar van de 
gemeente Deventer is gekozen! 
 
Arjen de Ruijter: in de vorige managementrapportage wordt gesproken over een financiële uitdaging 
voor het EK-indoor. Pieke geeft aan dat dat te maken had met de hotelaccommodatie. De vergoeding 
daarvoor vanuit European Athletics is de laatste 10 jaar niet geïndexeerd en loopt nu ver achter bij de 
daadwerkelijke tarieven. Op uitdrukkelijk verzoek van de Atletiekunie is dat tarief nu bijgesteld. De 
begroting van het EK indoor is voor de Atletiekunie overigens geheel rond.  
 
Chris Driessen: de loopgroep waarvan Chris voorzitter is heeft besloten zich aan het eind van het jaar 
op te heffen. Om zijn functie als unieraadslid te kunnen blijven aanhouden dient Chris lid van de 
Atletiekunie te zijn, en daartoe kan Chris persoonlijk lid van de Atletiekunie worden.  
 

 
12. Sluiting 
Voorzitter Anieke Wierenga dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering om 21.23 
uur.  
 
Actielijst 

 Acties n.a.v. de unieraadsvergadering dd 19 mei 2022 Door Status 

1 Overleg plannen m.b.t. reclameregelgeving World Athletics FK  

2 Opstellen concreet Plan van aanpak ter bespreking /  
besluitvorming in UR-vergadering van november 2022  

WG Gov  

3 Opstellen van notitie m.b.t. omvang, samenstelling en  
taakverdeling van bestuur inclusief bestuursprofielen ter 
bespreking / besluitvorming in UR-vergadering van november 
2022.  

UB  

    

 
Besluitenlijst 

 Besluiten van de unieraadsvergadering dd 19 mei 2021 

De Unieraad:  

1 stelt de notulen van de unieraadsvergadering van 25 november 2021 vast.  

2 stelt de Jaarrekening 2021 en het Activiteitenverslag 2021 vast.  

3 verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid 

4 stemt in met de toekenning van het Erelidmaatschap van de Atletiekunie aan Jan Bockweg 

5 verleent mandaat aan de Werkgroep Governance om een concreet plan van aanpak inclusief 
tijdpad op te stellen ten behoeve van bespreking en vaststelling op de UR-vergadering van nov 
2022. 

  

  

 
Bijlage 
Sheets bij de Unieraadsvergadering van 19 mei 2022:  
1). Sheets inzake de Jaarrekening 2021 

 
 


