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Conceptnotulen van de najaarsvergadering van de Unieraad 
d.d. 24 november 2022 
 
Datum 24 november 2022 (19.05 – 21.55) 
Locatie Hotel- en congrescentrum Papendal 
 
Unieraad Frans Bruning (voorzitter Unieraad), Rein Amels, Judith Bosker, Jankees Cappon, 

Chris Driessen, Stan Gielen, Gert Koudijs, Ingrid Kuijpers, Henri van Limpt, Rob van 
Mechelen, Jolanda Messerschmidt, Hennij Oldenhave, Ger Raijmakers, Arjen de 
Ruyter en Ruud Wierenga (15). 

Afwezig Andrea Aquina, Harmen Gelling, Dick van der Klei en (zk) Mark Hoskens (4).   
 
Bestuur  Anieke Wierenga (waarnemend voorzitter), Sylvia Barlag, Cees Goosen en Hans 

Slager. 
Afwezig Esther Akihary. 
 
Bondsbureau Pieke de Zwart (directeur), Frank Koomen (verslag). 
 
 

 
Opening  
Om 19.05 opent waarnemend voorzitter Anieke Wierenga de najaarsvergadering van de Unieraad, en 
heet iedereen welkom, met name de aanwezige ereleden Rien van Haperen, Theo Hoex, Hugo 
Tijsmans en Roelof Veld.  
 
Vincent Kortbeek, de nieuwe technisch directeur van de Atletiekunie is aanwezig en stelt zich voor aan 
de UR.  
 
Vaststellen van de agenda 
Niet op de agenda opgenomen is een agendapunt over de vanuit NOC*NSF verplichte aansluiting van 
de Atletiekunie bij het ISR inzake het algemeen tuchtrecht. Dit punt is besproken met NOC*NSF omdat 
het ISR capaciteit tekort komt om zaken snel af te handelen, iets wat door NOC*NSF onderkend wordt.  
De uitkomst van het overleg was dat aansluiting vooralsnog niet noodzakelijk is, reden waarom het 
bestuur ervoor gekozen heeft om de aansluiting vooralsnog aan te houden. 
 
  

1. Presentie en vaststellen aantal stemmen en benoemen stembureau 
Bij aanvang van de vergadering zijn 15 unieraadsleden aanwezig. Harmen Gelling is afwezig en heeft 
een mandaat afgegeven aan Frans Bruning. Dick van der Klei is verhinderd en heeft een mandaat 
afgegeven aan Arjen de Ruyter. Andrea Aquina is ziek en heeft een mandaat afgegeven aan Jankees 
Cappon. Mark Hoskens is afwezig zonder kennisgeving.  
 
Het aantal uit te brengen stemmen is 18. Bij stemming is een absolute meerderheid (>50%) van de 
stemmen vereist, in dit geval dus 10 stemmen.  
 
Er is een stembureau geformeerd bestaande uit Adwin van Groeningen, Hugo Tijsmans en Rien van 
Haperen.  
 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
Mededelingen 

• De WOS (werkgeversorganisatie in de sport) heeft een mail rondgestuurd aan sportbonden met de 
vraag om hun stem uit de brengen over het voorstel om een eenmalige inflatiecorrectie van 2% uit 
te betalen aan medewerkers van bonden. De actie heeft bij een groot aantal bonden verbazing 
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gewekt, zowel om het proces als om de inhoud. Als dit wordt aangenomen is het een verplichting 
met als consequentie dat het tekort in de begroting van de Atletiekunie over 2023 met circa € 80.000 
toeneemt. Dit komt straks nog ter sprake bij de behandeling van de begroting; 
 

• Toekomstgericht Prestatief Topsportklimaat: Regisseur Michiel Maas heeft inmiddels nagenoeg 
alle personen met wie is gesproken een terugkoppeling gegeven op de opgehaalde bevindingen. 
De terugkoppeling aan een groep van circa 50 atleten werd zeer positief ontvangen. Michiel Maas, 
Pieke de Zwart en Vincent Kortbeek gaan vanaf januari aan de slag met de uitwerking van een 
aantal interventies. 

  

• Medio 2023 vindt opnieuw een verkiezing plaats van de Council van World Atletics. Het bestuur wil 
graag Sylvia Barlag opnieuw kandideren en zal deze beslissing in 2023 aan de Unieraad 
voorleggen.  

  
Aansluitend wordt kort stilgestaan bij drie Leden van Verdienste, te weten Joop van den Brink, Ben 
Saris en Peter Nederhand, en bij het Erelid Jan Bockweg, die allen in 2022 zijn overleden.  
 
 
Ingekomen stukken 

• Managementrapportages mei t/m okt 2022; 

• Kwartaalrapportage Q2 en Q3 2022; 

• Vergaderschema voor 2023; 

• Motie inzake ’’Bestuursbesluit omvang en samenstelling bestuur’’, afkomstig van 6 UR-leden. 
 
Er zijn geen vragen over of opmerkingen op de ingekomen stukken. De motie zal worden behandeld 
bij agendapunt 7.  
  
Naar aanleiding van een van de managementrapportages heeft Jolanda Messerschmidt een vraag over 
het beëindigen van het combilidmaatschap met de Wandelbond. Niet helder is welk advies nu aan 
verenigingen moet worden gegeven over al dan niet aansluiten bij de Wandelbond. Pieke geeft aan dat 
hierover nog een duidelijk advies vanuit het bondsbureau aan de verenigingen zal worden gegeven. 
 
 

3.  Conceptnotulen van de unieraadsvergadering van 19 mei 2022 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen.  
 
Actiepunten 

• Actiepunt 1 betreffende het overleg over de reclameregels van World Athletics: het overleg zal op 
korte termijn plaatsvinden. 

• De actiepunten 2 en 3 zijn afgehandeld. 
 
De vraag wordt gesteld wat de status is van de huidige klokkenluidersregeling. Frank Koomen 
antwoordt dat in de unieraadsvergadering van mei 2022 is besloten om de actualisering van de regeling 
aan te houden totdat de Nederlandse wetgeving is aangepast op de Europese richtlijn, en dat is nog 
steeds niet gebeurd.   
   
De notulen van de UR-vergadering van 19 mei 2022 worden vastgesteld. (besluit 1). 
 
 

4. Jaarplan en Begroting 2023 
 
Concept Jaarplan 2023 
Pieke de Zwart geeft een korte inleiding op het concept Jaarplan 2023, zowel op het gevolgde proces 
van de samenstelling als op de focuspunten voor 2023. Vanuit de Unieraad worden de volgende 
opmerkingen gemaakt:  
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Jankees Cappon: 

• Prettig dat de visie zo concreet is verwoord. In die visie wordt gesproken over het in beweging 
brengen van 3 miljoen mensen (lopers). Hoever zijn we daarin? Pieke geeft aan dat via het platform 
Hardlopen.nl op dit moment 1 miljoen van die lopers worden bereikt, en de ambitie is om dat zo ver 
mogelijk uit te beiden. Iedereen bereiken gaat ons in 2023 niet lukken, maar dat maakt de ambitie 
niet minder. Door zorgvuldige analyse van het websitegebruik kunnen we daar wellicht iets in 
sturen.   

• In paragraaf 1.4 wordt weliswaar stilgestaan bij een veilig sportklimaat, maar dient dat niet ook in 
de paragraaf over topsport terug te komen? Pieke geeft aan dat het uitgangspunt is dat dit thema 
op alle geledingen van de organisatie van toepassing is. Benoeming bij topsport zou daar de nadruk 
gaan leggen, maar door de hele organisatie moet hier aandacht voor zijn. 

 
Rob van Mechelen:  

• de Unieraad heeft vrijwel geen rol in samenstelling van het jaarplan, dat wordt door Rob echt 
gemist. Voorzitter Anieke geeft aan dat de functie van de Unieraad met name toetsend is en niet 
sturend. Jolanda Messerschmidt: er is geen interesse vanuit verenigingen om mee te denken over 
het Jaarplan. Jolanda ziet strategie en beleid onvoldoende terugkomen in de activiteiten van de 
Unieraad. Hans Slager vult aan: voor de fysieke bijeenkomsten was duidelijk meer belangstelling.   

 
Stan Gielen: 

• is van mening dat er een prima jaarplan ligt, maar geeft aan dat het sturingssysteem daarbij lastig 
is. Pieke onderkent dat, en daarom werken we nu met focuspunten, en daar worden KPI’s op 
vastgesteld. Rein Amels doet de suggestie om onderscheid te maken tussen monitoring (op punten 
waar je geen invloed op hebt) en op sturing, de punten waar je wel invloed op hebt. Op die laatste 
punten zijn KPI’s nuttig. Anieke geeft aan dat we dat al wel proberen, maar dat kan nog scherper. 

 
Rein Amels:  

• Gelet op de ledenontwikkeling wordt Hardlopen.nl steeds belangrijker voor ons. Maar dat lukt ons 
tot dusver niet via aansluiting van die hardlopers bij Hardlopen.nl. Pieke geeft aan dat we nu op 
een tweesprong staan: blijven we inzetten op abonnementen, of gaan we op zoek naar partners 
die het platform gaan laten draaien. We neigen steeds meer naar het laatste en daar worden ook 
vorderingen in gemaakt.     

 
Concept Begroting 2023   
Penningmeester Cees Goosen geeft aan de hand van enkele sheets een korte presentatie over de 
begroting voor 2023. De sheets zijn als bijlage toegevoegd aan dit verslag.    
 
Cees geeft een toelichting op de -met name eenmalige- oorzaken die bijdragen aan het begrote 
negatieve resultaat over 2023. Voor de goede orde: de mogelijke consequentie van het 
eerdergenoemde initiatief van de WOS (eenmalige inflatiecorrectie van 2%) is niet in deze begroting 
verwerkt. Wat wel van belang is: onze index voor de contributies loopt altijd een jaar achter (voor 2023  
wordt de index van 2021 gehanteerd), en is nu dus laag. De verwachting is dat die index voor de 
contributies van 2024 (dat is de index van 2022) richting 5 of 6% gaat.  
Kortom: deze negatieve begroting is een bewuste keuze: met de waarschijnlijkheid dat dit het jaar 
daarna wordt gecorrigeerd, en met in het achterhoofd het gegeven dat onze financiële positie ronduit 
goed is.  
 
Jolanda merkt op dat contributie-inkomsten niet alleen door de prijs worden bepaald, maar ook door 
het aantal, en die ontwikkeling is niet gunstig. Cees geeft aan dat die tendens al jaren gaande is, en tot 
dusver nog niet tot problemen heeft geleid. Chris Driessen: de negatieve ledenontwikkeling kan de 
doorslag gaan geven, en de overweging kan ook zijn om de index nu al (deels) te verhogen. Cees 
merkt op dat nu de bestendige gedragslijn is gevolgd (dus uit te leggen aan verenigingen), en de 
negatieve begroting is een bewuste en gefundeerde  keuze.  
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Rein Amels: met betrekking tot de topsportbegroting zijn er in de media signalen geuit over tekorten, 
en nu zien we toch weer een verhoging in de begroting voor 2023, hoe rijmt dat? Pieke: er worden 
prima prestaties geleverd, en de groep van talentvolle atleten groeit. We kunnen nu helaas niet 
iedereen bedienen. Ook NOC*NSF heeft een nieuwe technisch directeur, André Cats,  en ook hij vindt 
dat het anders zou moeten, maar hij heeft tijd nodig.  
 
Ruud Wierenga: wat betreft de 7,5% huurverhoging: is dat een kwestie van slikken of stikken? Pieke 
merkt op dat NOC*NSF zowel de subsidies verdeelt als huisbaas is op Papendal, en dat is in de 
onderhandelingen niet handig. Maar de huurverhoging had, gelet op de energielasten, eigenlijk hoger 
kunnen uitvallen. Deze verhoging valt dus uiteindelijk mee.     
 
Concept Contributietabel 2023 
Er wordt opnieuw gediscussieerd over de mogelijkheid om nu al een hogere index te hanteren, mede 
gelet op het recente voorstel van de WOS. Uiteindelijk geeft het hanteren van de bestendige gedragslijn 
en het feit dat de financiële situatie van de Atletiekunie zeer goed is de doorslag om de procentuele 
verhoging gelijk te laten aan de index over 2021, namelijk 1,28%.  
 
Besluitvorming 
Voorzitter Anieke vraagt de Unieraad akkoord te gaan met het Jaarplan, de Contributietabel en de 
Begroting 2023 en de Unieraad stemt hiermee unaniem in (besluit 2). 
 
 

5. Besluitvorming herziening Governance 
Hans Slager geeft een toelichting op het proces tot dusver. Naar aanleiding van de bevindingen van 
Olfers & Boshuis (voorjaar 2022) zijn vanuit de werkgroep Governance drie subgroepen geformeerd 
die elk een notitie hebben opgeleverd met adviezen. Deze adviezen zijn door de Werkgroep 
Governance besproken, op punten aangepast en voorgelegd aan het bestuur (notitie d.d. 10 okt). Deze 
notitie is door het bestuur besproken, en op basis van deze bespreking worden nu door het bestuur de 
volgende drie voorstellen aan de Unieraad voorgelegd: 
 
➢ Instemming met Missie, Visie en Strategie zoals in concept Jaarplan 2023 is opgenomen 
Dit punt is met de vaststelling van het Jaarplan 2023 (agendapunt 4)  inmiddels afgehandeld. 
  
➢ Wijziging van de samenstelling van de Unieraad 
Hierbij worden in het vervolg 8 van de maximaal 22 UR-leden niet gekozen, maar benoemd. Daartoe 
wordt het aantal door de verenigingen te kiezen UR-leden gehalveerd van 16 naar 8 UR-leden (van 2 
per kieskring naar 1 per kieskring). 
 
Vanuit de Unieraad worden hierbij de volgende kanttekeningen gemaakt:  

• Jolanda geeft aan veel vragen te hebben over met name de inhoud. Pieke geeft aan dat die inhoud 
in het gehele traject met Marjan Olfers centraal heeft gestaan. Frans Bruning vult aan dat de 
voortgang in het hele proces herhaaldelijk is teruggekoppeld in verschillende bijeenkomsten, en 
voorafgaand aan de uitwerking is gevraagd wie een rol wilde spelen in een van de subgroepen. 

• Gert Koudijs vindt dat een zorgvuldig proces is gevolgd, en het huidige voorstel ligt geheel in het 
verlengde van dat proces.  

• Rein Amels doet de suggestie om één van de acht te benoemen unieraadsleden een afgevaardigde 
van de Atletencommissie te laten zijn. Pieke merkt op dat de relatie sportbond – topsporter te 
vergelijken is met een arbeidsrelatie en dat staat -governance technisch- haaks op dit voorstel. Het 
zou wel kunnen als de afgevaardigde van de AC inmiddels gestopt is als actieve topatleet. 
Overigens is een structuur nooit een oplossing voor een knellende kwestie, maar moet de nadruk 
liggen op verbinding, en dan kan ook zonder structuur. Het belang van invloed door atleten wordt 
onderkend en is ook onderdeel van gesprek met de atleten commissie. 

• Judith Bosker geeft aan dat bij veel atleten het gevoel nog overheerst dat zij onvoldoende gehoord 
worden.  
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➢ Benoemen van een Wervings- en Selectiecommissie 
Deze W&S-commissie zou ingericht moeten worden conform de twee reeds bestaande UR-commissies 
(3 tot 5 leden, benoeming door de Unieraad, voorzitter van de commissie wordt door en uit de leden 
van de commissie gekozen). 
 
Jankees merkt op dat de procedure voor de verkiezing van persoonlijke leden ook een activiteit van de 
wervings- en selectiecommissie zou kunnen zijn.  
 
Voorzitter Anieke vraagt de Unieraad of voor de vaststelling van de genoemde drie punten een 
stemming gewenst is, en dat wordt inderdaad gewenst. De uitslag van de stemming is: 
Het voorstel van het bestuur (instemming met de drie voorstellen) wordt aangenomen met 14 stemmen 
vóór, één stem tegen en twee onthoudingen. (Unieraadslid Chris Diessen had de vergadering al eerder 
verlaten) (besluit 3). 
 
Een aanbeveling (vanuit de subgroep “Versterking Unieraad”) die door het bestuur niet wordt 
overgenomen is om te gaan werken met een onafhankelijk voorzitter die uitsluitend de 
unieraadsvergaderingen zou voorzitten. Besloten wordt om deze en overige aanbevelingen eerst te 
bespreken in de Werkgroep Governance.  
 
In de discussie over de samenstelling van de nieuwe Unieraad geeft Rob van Mechelen aan dat naar 
zijn mening de Atletiekunie vooral stuurt op financiën en op het in stand houden van een organisatie. 
Dat zien we terug in de Unieraad, met een Audit Commissie en een Reglementen Commissie.  
Wat daarin nadrukkelijk gemist wordt is een commissie die controle uitoefent op de ‘Corebusiness’ van 
de Atletiekunie, zijnde het sporttechnische gedeelte. Om die reden pleit RvM voor een Commissie 
Sportbeleid in de Unieraad (er bestaat mogelijk een betere naam). 
 
 
6. Verkiezing Unieraad. 
In het voorjaar van 2023 vindt de verkiezing plaats van de nieuwe Unieraad voor de periode mei 2023 
t/m mei 2026. Voorafgaand aan de start van de verkiezing dient het profiel voor Unieraadsleden 
opnieuw vastgesteld te worden.  
 
Onder agendapunt 5 is besloten tot herinrichting van de Unieraad waarbij een deel van de 
unieraadsleden zal worden benoemd. In principe bestaat geen onderscheid in het functioneren van 
gekozen of benoemde UR-leden. Zowel bij de werving van te kiezen als van te benoemen UR-leden 
zal gestreefd worden naar de gewenste diversiteit en expertise op aandachtsgebieden.  
Voorgesteld wordt om een aantal aandachtspunten bij kandidaat-unieraadsleden te inventariseren. De 
aandachtspunten zijn geen vereisten voor de functie, maar het is gewenst om aanwezige competenties 
in kaart te brengen. Om die reden worden ze niet toegevoegd aan het profiel, maar opgenomen op het 
kandidaatstellingsformulier voor kandidaat UR-leden. De volgende tien aandachtspunten worden 
geïnventariseerd:  
 
1. Topsport 
2. Wedstrijdsport 
3. Breedtesport 
4. Para-atletiek 
5. Communicatie 
6. Marketing / sales 
7. ICT / Innovatie 
8. Finance 
9. Juridische zaken 
10. HRM (inclusief diversiteitsbeleid).  
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In de werving van kandidaten voor de nieuw te benoemen Unieraad (mei 2023) zal een duidelijk 
begeleidend schrijven worden meegestuurd.  
 
De Unieraad stemt unaniem in met het ‘Profiel Unieraadslid’ (versie 24 nov 2022) (besluit 4). 
 
 

7. Samenstelling uniebestuur  
 
Herbenoeming Esther / Hans 
Voorzitter Anieke Wierenga start dit agendapunt met de voorgestelde herbenoeming van bestuurslid 
Esther Akihary voor haar tweede termijn, en bestuurslid Hans Slager voor zijn derde termijn. Anieke 
geeft een korte toelichting op deze voordracht en vraagt de Unieraad of stemming hierover gewenst is. 
De Unieraad bevestigt bij acclamatie de voordracht van het bestuur (besluit 5).  
 
Omvang uniebestuur  
Het bestuur heeft een notitie opgesteld waarin wordt voorgesteld om de huidige omvang van het 
bestuur op dit moment ongewijzigd te laten. Hierop heeft een groep van zes unieraadsleden een motie 
ingediend met een met redenen omkleed verzoek om het bestuur per mei 2023 uit te breiden naar zes 
leden. Jankees geeft een korte toelichting bij deze motie waarin hij met name wijst op het risico dat bij 
tijdelijke uitval van een of meer bestuursleden er wel een heel klein bestuur actief blijft, en tevens naar 
de bestuursomvang van de ‘gemiddelde’ sportbond in Nederland die rond de 6 / 7 bestuursleden ligt. 
 
Anieke geeft aan dat in de afgelopen periode ook bij tijdelijke uitval (zoals eerder dit jaar met Esther of 
met Cees) dat intern steeds goed is opgevangen. De directheid van een klein bestuur werkt erg prettig, 
communicatielijnen zijn erg kort en daarmee is ook de afstand tot het bureau verkleind. 
 
De motie wordt in stemming gebracht, en wordt aangenomen met 11 stemmen vóór en 5 stemmen 
tegen (besluit 6). Anieke geeft aan dat het bestuur de motie in overweging gaat nemen en daar op 
terugkomt (actiepunt).   
 
Profiel voorzitter Atletiekunie  
Met het oog op de werving van een nieuwe voorzitter van het bestuur van de Atletiekunie wordt het 
profiel van Voorzitter Atletiekunie ter goedkeuring voorgelegd aan de Unieraad. De tekst wordt 
aangepast op het eerder vanavond genomen besluit inzake samenstelling Unieraad. Daarnaast wordt 
voorgesteld om de gewenste cultuuromslag ook te benoemen in de aandachtspunten voor de voorzitter. 
En tenslotte wordt onder ‘van belang zijnde competenties’ naast een netwerk in het bedrijfsleven ook 
een netwerk in de publieke sector benoemd.  
 
Met deze toevoegingen wordt de ‘Profielschets Voorzitter Atletiekunie’ door de Unieraad vastgesteld 
(besluit 7).   
 
 

8. Rondvraag 
Rob van Mechelen informeert naar de opvolging van de thema-bijeenkomst van de Unieraad van 15 
september waarin gesproken is over de veiligheid van de werpkooien. Frank geeft aan dat het 
Supplement waarin de afwijkende regelgeving omtrent werpkooien wordt vermeld op dit moment wordt 
herzien. 
 
Judith Bosker vraagt hoe het staat met de BBQ voor de Unieraad? Pieke geeft aan dat dit wordt 
geregeld. 
 
Jankees wil graag complimenten maken voor het Atletiekgala dat afgelopen zaterdag werd 
georganiseerd. De complimenten worden dankbaar in ontvangst genomen.  
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Jolanda Messerschmidt vraagt of er al een rode draad is opgemaakt uit de bijeenkomsten inzake ‘’De 
club van de toekomst’’? Pieke geeft aan dat er nog enkele sessies moeten plaatsvinden en dat in het 
eerste kwartaal van 2023 terugkoppeling volgt. 
 
Henri van Limpt merkt op dat het in sommige gevallen niet handig is dat de indeling in kieskringen (het 
werkgebied van unieraadsleden) niet samenvalt met het werkgebied van de clubadviseurs van de 
Atletiekunie. Pieke antwoordt dat dit deels wordt veroorzaakt door het aantal clubadviseurs (5) dat niet 
makkelijk uitgebreid kan worden. Daarom is besloten dit verschil in werkgebied te accepteren.  
 
 

9. Sluiting 
Voorzitter Anieke Wierenga dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering om 21.55 
uur.  
 
Actielijst 
 

 Acties n.a.v. de unieraadsvergadering d.d. 24 nov 2022 Door Status 

1 Bespreken van de aangenomen motie door het bestuur en 
terugkoppeling naar de Unieraad.   

UB  

2    

3    

    

 
Besluitenlijst 

 Besluiten van de unieraadsvergadering d.d. 24 nov 2022  

De Unieraad:  

1 stelt de notulen van de unieraadsvergadering van 19 mei 2022 vast.  

2 stelt het jaarplan 2023, de contributietabel 2023 en de begroting 2023 vast.  

3 Stemt in met het voorstel tot aanpassing van de samenstelling van de Unieraad, en tevens met 
de inrichting van een unieraadscommissie genaamd Wervings- en Selectiecommissie.     

4 Stelt het ‘Profiel unieraadslid’ vast (versie 24 nov 2022).  

5. Stemt bij acclamatie in met de voordracht voor herbenoeming als bestuurslid van Esther Akihary 
(tweede termijn) en Hans Slager (derde termijn).  

6 Stemt in met de ingediende motie inzake ‘Omvang en samenstelling Bestuur’   

7 Stemt met enkele correcties in met de ‘Profielschets Voorzitter Atletiekunie’. 

  

 
 
Bijlage 
Sheets bij de Unieraadsvergadering van 24 nov 2022 
1). Sheets inzake de Begroting 2023 

 
 


