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Overzicht belangrijkste wijzigingen in Algemeen Reglement tbv UR dd 9 feb 2023 (Betreft aanpassingen op huidige versie AR d 26 nov 2020) 

(Conceptversie dd 17 jan 2023).  

 

 

Artikel Huidige tekst Nieuwe tekst  

   

 Goed Sportbestuur  

Art. 1 lid 3.  De Atletiekunie onderschrijft de 13 Aanbevelingen voor Goed Sportbe-
stuur zoals gepubliceerd door NOC*NSF en laat haar Algemeen Re-
glement en alle andere reglementen hierop aansluiten.  

 De Atletiekunie onderschrijft de Code voor Goed Sportbestuur zoals gepubliceerd door 

NOC*NSF en laat haar Algemeen Reglement en alle andere reglementen hierop aanslui-

ten. 

   

Art. 15 lid 1. 

Titel 

De Atletiekunie kent kieskringen van waaruit de leden van de Unieraad 
gekozen worden. De werkwijze van de verkiezing van de Unieraad 
staat nader beschreven in artikel 21 en volgende van het Algemeen 
Reglement. 
 

De Atletiekunie kent naast het Bestuur een Unieraad die bestaat uit maximaal veertien 
gekozen leden en maximaal acht te benoemen leden. De werkwijze van verkiezing en 
benoeming van de Unieraad staat nader beschreven in artikel 21 en volgende van dit 
Algemeen Reglement. 
 

Art. 15 lid 2. Minimaal één keer per jaar in het najaar organiseert de Atletiekunie een 
overleg in iedere kieskring teneinde de leden van de Unieraad de kans 
te geven ruggespraak te houden met hun achterban aangaande het 
jaarplan, de begroting en eventuele andere beleidsvoorstellen dan wel 
reglementswijzigingen. 

Minimaal één keer per jaar in het najaar organiseert de Atletiekunie een overleg in iedere 
kieskring teneinde de gekozen leden van de Unieraad de kans te geven ruggespraak te 
houden met hun achterban aangaande het jaarplan, de begroting en eventuele andere 
beleidsvoorstellen dan wel reglementswijzigingen. 
 

Art. 15 lid 7   De verkozen Unieraadsleden besluiten namens de leden over 
voorstellen van het Bestuur in de Unieraadsvergadering. 

De verkozen en benoemde unieraadsleden besluiten namens de leden over voorstellen 
van het Bestuur in de unieraadsvergadering. 

   

Art. 16 lid 1.  De Unieraad bestaat uit maximaal 22 leden zoals omschreven in artikel 
19 lid 1 en 2 van de Statuten. 

De Unieraad bestaat uit maximaal 22 leden zoals omschreven in artikel 19 lid 1, 2 en 3 van 
de Statuten. 

Art. 16 lid 4. De Unieraad heeft de beschikking over twee commissies die haar 
bijstaan in de besluitvorming, te weten een Audit Commissie en een 
Reglementen Commissie. 

De Unieraad heeft de beschikking over drie commissies die haar bijstaan in de 
besluitvorming, te weten een Auditcommissie, een Reglementencommissie en een 
Wervings- en Selectiecommissie. 

   

Art. 17  lid 2. De Atletiekunie kent in ieder geval twee structurele commissies van de 
Unieraad zijnde: 
a. de Audit Commissie, bestaande uit vijf leden; 
b. de Reglementen Commissie, bestaande uit drie tot vijf leden. 
Beide commissies zijn commissies van de Unieraad en hebben een 
toetsende taak. 

De Atletiekunie kent in ieder geval drie structurele commissies van de Unieraad zijnde: 
a.   de Auditcommissie, bestaande uit vijf leden; 
b.   de Reglementencommissie, bestaande uit drie tot vijf leden; 
c.   de Wervings- en Selectiecommissie, bestaande uit drie tot vijf leden. 
De Audit- en Reglementencommissie hebben een toetsende taak, de Wervings- en Se-

lectiecommissie heeft een adviserende taak. 

Art. 17 lid 4. Beide commissies bestaan uit onbezoldigde leden waarbij de voorzitter 
van de Unieraad tevens voorzitter is van beide commissies.  

17 a. De in lid 2 genoemde commissies bestaan uit onbezoldigde leden; 
17 b. De voorzitter van de Unieraad is tevens lid van de commissies. Per commissie kiezen 
de leden van de commissie uit hun midden een commissievoorzitter.  
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Art. 17 lid 6.  De Audit Commissie oefent namens de Unieraad controle uit op het 
financiële beleid alsmede het compliant zijn van de Atletiekunie met 
financiële wet- en regelgeving. De Reglementen Commissie toetst re-
glementswijzigingen op consistentie en in hoeverre de voorgestelde 
wijzigingen compliant zijn met de reglementen van WA, EAA en de ver-
plichtingen jegens het ISR. 

De Auditcommissie oefent namens de Unieraad controle uit op het financiële beleid als-
mede het compliant zijn van de Atletiekunie met financiële wet- en regelgeving. De Regle-
mentencommissie toetst reglementswijzigingen op consistentie en in hoeverre de voorge-
stelde wijzigingen compliant zijn met de reglementen van WA, EA en de verplichtingen 
jegens het ISR. 
De Wervings- en Selectiecommissie organiseert de werving en selectie van de te benoe-
men unieraadsleden, en doet een voordracht voor de benoeming aan de Unieraad.   

Art. 17 lid 7.  De onder lid 1 genoemde commissies vergaderen minimaal twee maal 
per jaar voorafgaand aan de Unieraadsvergaderingen. 

Lid 7 komt te vervallen.  

Art. 17 lid 

10. 

De commissies brengen van haar bevindingen een rapport uit dat 
verstrekt wordt aan de Unieraad en het Bestuur en waarvan de inhoud 
op de eerstvolgende Unieraads-vergadering besproken wordt. 

Lid 10 komt te vervallen. 

   

Art. 18 lid 5  Het Bestuur verdeelt onderling de aandachtsgebieden en maakt deze 
verdeling kenbaar aan de Unieraad. 

Lid 5 komt te vervallen 

Art. 18 

huidig lid 6 

(wordt lid 5) .  

Het Bestuur legt minimaal twee maal per jaar verantwoording af aan de 
Unieraad over het beleid en de financiën. 

Het Bestuur legt in de voorjaarsvergadering van de Unieraad verantwoording af over het 

in het afgelopen jaar gevoerde beleid en de bijbehorende jaarrekening. In de najaarsver-

gadering van de Unieraad presenteert het Bestuur de begroting en het jaarplan voor het 

komende jaar.    

   

Art. 19 lid 1.  Het bondsbureau bestaat uit werknemers, ingehuurde arbeidskracht en 
vrijwilligers die onbezoldigd taken verrichten. Zij worden alleen 
aangestuurd door de directeur. 

Het bondsbureau bestaat uit werknemers, ingehuurde arbeidskracht en vrijwilligers die 
onbezoldigd taken verrichten. Zij worden alleen aangestuurd door de directeur. 

Art. 19 lid 7. De directeur stelt ten behoeve van die informatieplicht  
a. maandelijkse een management summary op  
b. per kwartaal een rapportage op ten aanzien van de voortgang van 

het jaarplan en de realisatie van de begroting 
De management summary en kwartaalrapportages worden aan het Be-
stuur en de Unieraad verstrekt. 

De directeur stelt ten behoeve van die informatieplicht  
c. voor iedere bestuursvergadering een managementrapportage op  
d. per kwartaal een rapportage op ten aanzien van de voortgang van het jaarplan en de 

realisatie van de begroting 
De managementrapportage en kwartaalrapportages worden aan het Bestuur en de Unie-
raad verstrekt. 

   

Art. 21 lid 2 Kandidaten voor de Unieraad kunnen zich slechts in één categorie of 

kieskring verkiesbaar stellen conform de indeling zoals bepaald in arti-

kel 19 van de statuten. 

Kandidaten voor de Unieraad kunnen zich slechts in één categorie of kieskring verkies-

baar stellen dan wel zich kandideren voor een benoeming door de Unieraad op voor-

dracht van de Wervings- en Selectiecommissie, een en ander conform het bepaalde in 

artikel 19 lid 2 en 3 van de Statuten. 

   

Art. 22 nieuw 

lid 4 (huidig 

lid 4 wordt lid 

5 enz).  

 Leden die in de categorie ‘’door de Unieraad te benoemen leden’’ een zetel in de 

Unieraad wensen, dienen zichzelf kandidaat te stellen.  
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Art. 22 

huidig lid 4. 

Kandidaatstelling voor iedere kieskring en categorie dient plaats te vin-
den voor 15 januari van het jaar waarin de verkiezing van de Unieraad 
plaatsvindt. 

Kandidaatstelling van de te kiezen unieraadsleden dient plaats te vinden vóór 1 februari 

van het jaar waarin de verkiezing van de Unieraad plaatsvindt. Kandidaatstelling van de 

te benoemen unieraadsleden dient plaats te vinden vóór 1 april van het jaar waarin de 

verkiezing van de Unieraad plaatsvindt. 

Art. 22 

huidig lid 5. 

Een kandidaat dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 19 
lid 3 van de statuten.  

Een kandidaat dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 19 lid 4 van de Statu-

ten. 

Art. 22 

huidig lid 6. 

Indien in een kieskring of categorie geen of onvoldoende kandidaten 
worden voorgedragen, wordt voor de betreffende kieskring de termijn 
van kandidaatstelling met 14 dagen verlengd.  

Lid 6 kan vervallen 

Art. 22 lid 7.  Indien na afloop van deze termijn nog geen of onvoldoende kandidaten 
zijn gesteld, zal het aantal Unieraadsleden bij aanvang van de vol-
gende zittingsperiode zoveel minder zijn als het aantal dat door de be-
treffende kieskring of categorie niet kan worden vervuld.  

Indien na afloop van de kandidaatstellingstermijnen nog geen of onvoldoende kandidaten 
zijn gesteld, zal het aantal Unieraadsleden bij aanvang van de volgende zittingsperiode 
zoveel minder zijn als het aantal dat door de betreffende kieskring of categorie niet kan 
worden vervuld dan wel het aantal unieraadsleden dat niet kon worden benoemd. 

Art. 22 lid 8. Gedurende de zittingstermijn kan door een kieskring of categorie als-
nog een kandidaat voorgedragen worden voor een vrije zetel conform 
hetgeen daarover bepaalde in artikel 19 lid 6 van de Statuten. 

Gedurende de zittingstermijn kan door een kieskring of categorie alsnog een kandidaat 
voorgedragen worden voor een vrije zetel conform hetgeen daarover bepaalde in artikel 19 
lid 7 van de Statuten. 

Art. 22 lid 9. Een door een kieskring of categorie voorgestelde kandidaat hoeft niet 
in deze kieskring woonachtig te zijn, evenmin lid te zijn van een in deze 
kieskring gevestigde vereniging of aangesloten te zijn bij een buitenge-
woon lid. Een lid dat zich kandidaat stelt voor een kieskring of categorie 
waarvan hij zelf geen deel uitmaakt, dient voorgedragen te worden door 
ten minste 5 (in plaats van één) verenigingen van de betreffende kies-
kring danwel door drie (in plaats van één) buitengewone leden.  

Een door een kieskring of categorie voorgestelde kandidaat hoeft niet in deze kieskring 
woonachtig te zijn, evenmin lid te zijn van een in deze kieskring gevestigde vereniging of 
aangesloten te zijn bij een buitengewoon lid. Een lid dat zich kandidaat stelt voor een kies-
kring of categorie waarvan hij zelf geen deel uitmaakt, dient voorgedragen te worden door 
ten minste 5 (in plaats van één) verenigingen van de betreffende kieskring danwel door 
drie (in plaats van één) buitengewone leden. 
Voor de categorie ‘te benoemen unieraadsleden’ gelden geen restricties ten aanzien van 
de woonplaats.   

Art. 22 lid 

11.   

De kandidaatstelling geschiedt schriftelijk bij het bondsbureau met 
vermelding van de volgende gegevens: 
a. naam en voorletters; 
b. geboortedatum en geslacht; 
c. woonplaats; 
d. de entiteit door wie de kandidaatstelling plaatsvindt; 
e. de entiteit waarvan de kandidaat aangesloten c.q. de aanduiding 

‘persoonlijk lid'; 
f. het registratienummer van de Atletiekunie; 
g. de functie(s) en ervaring van betrokkene in de sportwereld, de at-

letiek in het bijzonder. 

De kandidaatstelling geschiedt per email bij het bondsbureau met vermelding van de 
volgende gegevens: 
a. naam en voorletters; 
b. geboortedatum en geslacht; 
c. woonplaats; 
d. de entiteit door wie de kandidaatstelling plaatsvindt, of wel de entiteit waarbij de kandi-

daat is aangesloten of wel de aanduiding ‘persoonlijk lid'; 
e.  het registratienummer van de Atletiekunie; 
f.  de motivatie van betrokkene en de relevante competenties in en buiten de sportwereld. 
 

Art. 22 lid 

12. 

Per kieskring en categorie wordt op basis van de voorgedragen 
kandidaten één kandidatenlijst opgesteld. 

Per kieskring en categorie wordt op basis van de voorgedragen kandidaten één 
kandidatenlijst opgesteld. Uit de kandidaten in de categorie ‘door de Unieraad te 
benoemen’ wordt door de Wervings- en Selectiecommissie een selectie gemaakt die aan 
de Unieraad voor benoeming wordt voorgedragen. 
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Art. 23 lid 3. De verenigingen zijn verplicht op het stemformulier ten hoogste het in 

lid 2 bedoelde aantal stemmen uit te brengen op een of meer op het 

stemformulier genoemde kandidaten. Een buitengewoon lid en een 

persoonlijk lid brengen daarbij één stem uit. 

De verenigingen kunnen op het stemformulier ten hoogste het in lid 2 bedoelde aantal 

stemmen uitbrengen op een of meer op het stemformulier genoemde kandidaten. Een 

buitengewoon lid en een persoonlijk lid brengen daarbij maximaal één stem uit. 

Art. 23 lid 4. Het stemformulier moet door of namens de vereniging, het buitenge-

woon lid of het persoonlijk lid worden ingevuld en uiterlijk 1 april - al 

dan niet digitaal - retour worden gestuurd aan het Bestuur. Indien het 

stemformulier op 1 april niet in het bezit is van het Bestuur is het on-

geldig, ongeacht de oorzaak. 

Het stemformulier van de vereniging, het buitengewoon lid of het persoonlijk lid dient ui-

terlijk 14 maart per mail te worden gestuurd aan het Bestuur. Indien het stemformulier op 

die datum niet in het bezit is van het Bestuur is het -ongeacht de oorzaak- ongeldig. 

Art. 23 lid 6.  

(nieuw)  

  

   

Art. 24, titel    Uitslag  Uitslag verkiezing en voordracht benoeming 

Art. 24 nieuw 

lid 3  

 Op basis van de uitslag van de verkiezing in relatie tot de gewenste diversiteit en 

verscheidenheid aan expertises in de Unieraad doet de Wervings- en Selectiecommissie 

uit de kandidaatstelling voor de te benoemen unieraadsleden een voordracht van 

maximaal acht kandidaten. Deze voordracht wordt geagendeerd voor de 

voorjaarsvergadering van de Unieraad.      

Art. 24 

huidig lid 3 

(wordt 4)  

Aansluitend aan de voorjaarsvergadering worden de nieuw gekozen 

Unieraadsleden in een afzonderlijke vergadering geïnstalleerd. 

Aansluitend aan de voorjaarsvergadering worden de nieuw gekozen en nieuw benoemde 

Unieraadsleden in een afzonderlijke vergadering geïnstalleerd. 

   

Art. 29 lid 1 De verenigingen zijn verplicht een goede administratie te houden van 

haar ledenbestand. De gehele ledenadministratie met de daarbij be-

horende bescheiden dient gedurende vijf jaar bewaard te worden. 

Desgevraagd dient deze ter inzage overlegd te worden aan het Be-

stuur of diens gemachtigde. 

De verenigingen zijn verplicht een goede administratie te houden van hun ledenbestand. 

De gehele ledenadministratie met de daarbij behorende bescheiden dient gedurende ten-

minste zeven jaar bewaard te worden. Desgevraagd dient deze ter inzage overlegd te 

worden aan de Directeur. 

   

   

 


