
 

 

Aan:  Unieraad 
Van:  Bestuur 
Betreft:  Agendapunt 4.1, unieraadsvergadering dd 9 feb 2023    
Inzake:  Toelichting bij de wijzigingen op Statuten en Algemeen Reglement  
 
  
 
Bijgevoegd treft u in bijlage 4.2 een overzicht aan van de belangrijkste wijzigingen die worden 
voorgesteld in de Statuten. In bijlage 4.3 zijn deze wijzigingsvoorstellen verwerkt in de oorspronkelijke 
volledige tekst van de Statuten en daarbij worden de wijzigingen in rood aangegeven.  
 
Op dezelfde wijze treft u in bijlage 4.4 de belangrijkste wijzigingen die worden voorgesteld in het 
Algemeen Reglement, en in bijlage 4.5 de oorspronkelijke tekst van het Algemeen Reglement met ook 
daarin de wijzigingsvoorstellen die in rood worden weergeven.  
 
 
Deze wijzigingen in Statuten en Algemeen Reglement komen voort uit de gewijzigde samenstelling van 
de Unieraad, waartoe in de unieraadsvergadering van 24 november 2022 is besloten. 
 
Daarnaast zijn wijzigingen opgenomen naar aanleiding van de bevindingen van de subgroep Taken, 
Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden (TBV), die vanuit de Werkgroep Governance is benoemd en 
die zich heeft beziggehouden met enkele bestaande onduidelijkheden of onvolkomenheden op dit vlak 
in de Statuten en het Algemeen Reglement. 
 
Tenslotte is ook een tekstuele screening uitgevoerd, waarbij enkele correcties ten behoeve van de 
leesbaarheid zijn doorgevoerd en een eenduidig gebruik van hoofdletters is gehanteerd: 

• de drie organen van de Atletiekunie: Unieraad, Bestuur en Directeur worden met hoofdletter 
geschreven, afleidingen daarvan met een kleine letter (unieraadslid, unieraadsvergadering, enz); 

• de namen van de unieraadscommissies worden met hoofdletter en aaneen geschreven 
(Auditcommissie, Reglementencommissie). 

 
 
Alle input voor de wijzigingen zoals die zijn besproken op de unieraadsvergadering van 24 november 
2022 is verwerkt door een kleine werkgroep (Cees Goosen, Hans Slager, Harmen Gelling en Frank 
Koomen) die de eerste concepten heeft uitgewerkt. Deze concepten zijn voorgelegd aan en besproken 
met de Reglementencommissie van de Unieraad, wat heeft geleid tot een verdere bijstelling van de 
concepten. In de bestuursvergadering van 16 januari 2023 heeft het Bestuur nog twee aanpassingen 
aangebracht en heeft vervolgens ingestemd met de nu voorliggende concepten. 
 
  
 
 


