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Aan:  Unieraad 
Van:  Bestuur Atletiekunie  
Betreft: Omvang en samenstelling UB 
Gewenst:  Besluitvorming UR-vergadering dd 24 okt 2022 
Datum:  13 okt 2022  
 
 
Geachte unieraadsleden,  
 
Het is inmiddels 10 maanden geleden dat Eric van de Burg zich moest terugtrekken als voorzitter van 
het bestuur. Niet lang daarna besloten zowel Ellis van der Weerden als Rob Jansen om zich niet ver-
kiesbaar te stellen voor een tweede termijn. Omdat we op dat moment net begonnen waren met een 
‘governance-traject’ waarin de samenwerking tussen Unieraad, Bestuur en Bureau opnieuw tegen het 
licht werd gehouden, is toen besloten om in de Unieraadsvergadering van november 2022 te besluiten 
over de invulling van de opengevallen plaatsen binnen het bestuur. Nu het zover is, wil ik u graag het 
volgende voorstel van het bestuur ter overweging aanbieden: 
 
1. Governance 
In het traject dat de afgelopen maanden is gestart met een interviewserie door Marian Olfers is mooie 
vooruitgang geboekt. De commissies zullen tijdens de novembervergadering hun conclusies met ons 
delen. Voor de bestuurssamenstelling is het van belang dat dit traject concludeert dat de huidige be-
stuursvorm (met een ‘bestuur op afstand’) voldoet, maar dat het verstandig is om in 2025 nog een keer 
te evalueren of een Raad van Toezicht beter zou passen bij de Atletiekunie.  
 
2. Zelfreflectie bestuur 
Als onderdeel van het Governance traject heeft het bestuur zich samen met de directie ook al een aantal 
malen gebogen over de taakverdeling en focusgebieden van bestuur versus bureau. Het valt op dat in 
de bestuursvergaderingen eigenlijk te vaak een ‘reactieve discussie over ‘operationele zaken’ werd ge-
voerd, en te weinig aandacht werd besteed aan de uitvoering van de strategische agenda van de Atle-
tiekunie. We hebben op dit punt de afgelopen maanden een aantal aanpassingen gemaakt in agenda-
thema’s, vergader- rooster en vergaderfrequentie.  
Daarnaast hebben we geconcludeerd dat (wellicht ook als gevolg van de COVID periode) de afstanden 
tussen bestuur, bureau, unieraad en topsport wel erg groot zijn geworden. We zijn een bestuur op af-
stand, maar om te besturen is het wel van belang om in verbinding te blijven met de andere partijen 
rond de tafel. Wij zijn van harte van plan om die verbinding ook weer samen met de Unieraad actief op 
te zoeken, en zijn daarom tevreden over de prettige en opbouwende samenwerking in het Governance 
traject. 
 
3. Omvang en samenstelling bestuur 
Als bestuur hebben we de afgelopen maanden gewerkt in een afgeslankte versie. In plaats van 7 leden, 
tellen we er nu slechts 5. We merken allemaal dat deze kleinere vorm veel voordelen biedt: de lijnen 
zijn korter, en mede daardoor de betrokkenheid en taakvastheid van de bestuursleden beter. Wij willen 
voorstellen om op dit moment het bestuur niet uit te breiden naar 6 of 7 personen. (Zie ter info ook 
bijlage 1. Samenstelling bestuur). 
 
4. Herverkiezing 
Het doet mij groot genoegen om u te kunnen melden dat zowel Hans Slager als Esther Akihary zich 
herverkiesbaar stellen voor hun functie in het bestuur.  
Beide bestuursleden hebben zich in de afgelopen jaren laten zien als zeer betrokken en terzake kundig. 
Hans heeft daarvan ook nog eens extra blijk gegeven door in 2021, naast een drukke baan en privé-
agenda ook de functie van penningmeester voor een half jaar met verve over te nemen. Beiden hebben 
een lange historie en band met de atletieksport en kunnen als zodanig een belangrijke rol spelen in het 
verbeteren van de communicatie tussen bestuur en de verschillende gremia binnen onze sport.  
 
Zij doen dat al met regelmaat. Hans breng als voormalig unieraadslid en verenigingsbestuurder vaak 
‘de andere kant van de medaille’ op tafel, hij heeft een goed gevoel voor verhoudingen tussen de ver-
schillende organen en zijn juridische kennis is daarbij natuurlijk onontbeerlijk.  
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Esther heeft als ex-topatleet als afgevaardigde naar de Atletencommissie en in het contact met de coa-
ches een belangrijke rol gehad in het onderkennen van de noodzaak om serieus aandacht te besteden 
aan het topsportklimaat in onze sport, met name op Papendal. Ik verwacht dat zij tijdens het ingeslagen 
verandertraject daarin ook samen met de nieuwe technisch directeur en de algemeen directeur zal op-
trekken, en daar ook voor atleten en coaches een herkenbaar gezicht en aanspreekpunt ‘uit het bestuur’ 
zal zijn. 
Ik beveel beide bestuursleden van harte aan voor een volgende termijn. De motivatie van Esther en 
Hans treft u in bijlage 2 bij deze notitie aan.  
  
5. Voorzitter bestuur 
In mei 2023 komt ook een einde aan mijn eigen laatste termijn binnen het Atletiekunie bestuur. In de 
tussentijd zal dus op zoek moeten worden gegaan naar een nieuwe voorzitter van dat bestuur. Gegeven 
het verloop van het Governance project, zal er voor de periode 2023-2026 gezocht worden naar een 
voorzitter van het bestuur, die in het laatste deel van zijn /haar termijn zal heroverwegen of het bestuur 
zal worden vervangen door een Raad van Toezicht. 
 
De belangrijkste onderdelen voor de voorzittersagenda voor de komende termijn zijn: 

• Strategie Atletiekunie 2030: positionering, verdienmodel en beleid; 

• Versterken van de verbinding binnen de Atletiekunie zelf (clubs, organisatoren, topsport, bureau, 
unieraad, bestuur) en tussen Atletiekunie en externe stakeholders (zoals NOC*NSF, VWS, EA, WA, 
partners en sponsoren)  

• Organisatie en Representatie EK indoor 2025 te Apeldoorn. 
 
Omdat het werven voor een ervaren vrijwilliger met een omvangrijk takenpakket beslist niet makkelijk 
gaat zijn, willen wij de werving zo spoedig mogelijk starten. Bijgevoegd treft u in bijlage 3 de concept 
profielschets aan die als basis zal worden gehanteerd in de werving. Het streven is om een geschikte 
kandidaat te vinden die we tijdens de Unieraad in mei 2023 ter benoeming aan u kunnen voorstellen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Anieke Wierenga 
Vicevoorzitter Atletiekunie 


