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Samenstelling bestuur Atletiekunie  
Concept dd 13 okt 2022 

 
Algemeen  
Het bestuur van de Atletiekunie bestuurt op basis van een collectieve verantwoordelijkheid en is eind-
verantwoordelijk voor al hetgeen door of uit hoofde van de Atletiekunie plaatsvindt. De samenstelling, 
taken en bevoegdheden van het bestuur zijn verwoord in de statuten, artikel 13 t/m 18. De werkwijze 
van het bestuur wordt verwoord in de Gedragscode Bestuur Atletiekunie.     
 
Bestuursfuncties 

Er zijn drie leden van het bestuur die in functie benoemd worden. Dit zijn de voorzitter, de vicevoorzitter 

en de penningmeester. Voor deze functies geldt dat er een specifiek takenpakket behorend bij de functie 

is benoemd.  

 
1. Voorzitter  

• Zit de bestuurs- en unieraadsvergaderingen voor; 

• Vertegenwoordigt en representeert de Atletiekunie in nationaal en internationaal verband; 

• Neemt deel aan voorzittersoverleg van NOC*NSF; 

• Heeft integrale verantwoordelijkheid voor zowel de governance als het proces van besluitvor-

ming van alle thema’s en onderwerpen die binnen de Atletiekunie aan de orde zijn. 

• Vervult de werkgeversrol/remuneratie van de algemeen directeur i.c.m. de penningmeester 

2. Vicevoorzitter  

• Vervangt de voorzitter bij afwezigheid en neemt in die hoedanigheid alle taken van de voorzitter 

waar. 

3. Penningmeester  

• Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het financiële beleid; 

• Kijkt mee in de ontwikkeling van de begroting, jaarrekening en jaarplan; 

• Overlegt (samen met de algemeen directeur en de controller) met de accountant; 

• Is woordvoerder namens het bestuur daar waar het gaat om financiële aangelegenheden. 
 
Naast deze drie bestuursfuncties kent de Atletiekunie algemene bestuursleden, alsmede bestuursleden 

ex-officio, die vanuit hun internationale positie zitting hebben/houden in het bestuur.  

• De algemene bestuursleden worden niet in functie benoemd en kennen derhalve geen vastgesteld 
aandachtsgebied.  

• Voor bestuursleden ex-officio geldt dat zij: 

• De internationale bond vertegenwoordigen in het uniebestuur; 

• Het bestuur informeren over alle relevante internationale ontwikkelingen en thema’s; 

• De vertaalslag maken van de internationale ontwikkelingen naar de Nederlandse situatie en 

vice versa; 

• Optreden als de linking-pin tussen de Atletiekunie en de internationale bonden;  

• Deelnemen aan het netwerk van NOC*NSF voor internationale bestuurders. 
 
Aandachtsgebieden 
Voor alle bestuursleden geldt dat zij betrokken zijn bij de missie, visie, strategie, beleid en organisatie-

ontwikkeling. Op basis van ervaring en eigen voorkeur hebben bestuursleden daarnaast aandachtsge-

bieden waar zij meer dan gemiddelde expertise op bezitten. Bij een eventuele stemming over zaken 

wordt deze expertise uiteraard benut, maar hebben alle bestuursleden een gelijke stem in de besluit-

vorming.  

  
 

 

 


