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Leeswijzer 
Waar in deze begripsbepalingen en reglementen gesproken wordt van “hij” of “zij” is niet een 
specifieke genderaanduiding bedoeld. Waar in deze begripsbepalingen en reglementen een 
enkelvoudsvorm is gebruikt, wordt mede de meervoudsvorm bedoeld en waar een meervoudsvorm is 
gebruikt wordt mede de enkelvoudsvorm bedoeld, indien en voor zover het begrip en / of de inhoud en 
context de begripsbepaling of reglementaire bepaling dat toelaat.  
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Algemene bepalingen 
 

Artikel 1.  Algemeen 
1. De atletieksport in Nederland bestaat uit baanatletiek en de loopsport. Daar waar atletiek in het 

reglement voorkomt is de bepaling van toepassing op alle vormen van de atletieksport. Daar 
waar baan, cross of weg specifiek benoemd is, is het artikel alleen van toepassing op het 
genoemde onderdeel. 

2. Het Algemeen Reglement van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, verder te noemen 
Atletiekunie, vloeit voort uit het bepaalde in artikel 26 lid 1 van haar Statuten. 

3. De Atletiekunie onderschrijft de Code voor Goed Sportbestuur zoals gepubliceerd door 
NOC*NSF en laat haar Algemeen Reglement en alle andere reglementen hierop aansluiten. 

 

Artikel 2.  Officiële mededelingen 
1. Officiële mededelingen van de Atletiekunie worden gepubliceerd op de officiële website van de 

Atletiekunie. 
2. De op de website van de Atletiekunie gepubliceerde mededelingen worden geacht uiterlijk de 

zevende dag volgend op die van de verschijning, aan alle belanghebbenden bekend te zijn. 
3. Het Bestuur is bevoegd in spoedeisende gevallen ook op andere wijze mededelingen te doen. 
 
 

Leden en lidmaatschap 
 

Artikel 3.  Aanvraag en toelating verenigingen 
1. De toelating en registratie van leden is door het Bestuur opgedragen aan de Directeur.  
2. Een vereniging als bedoeld in artikel 7 lid 1a van de Statuten, die toegelaten wenst te worden tot 

de Atletiekunie, dient daartoe een door de voorzitter en secretaris van de vereniging onderte-
kende aanvraag in op de daarvoor bestemde formulieren bij de Directeur van de Atletiekunie.  

3. Indien het verzoek voldoet aan de in lid 2 gestelde eisen en er geen bezwaren tegen toelating 
bekend zijn, wordt het verzoek tot toelating op de eerste dag van de volgende maand op de 
website van de Atletiekunie gepubliceerd. 

3. Gedurende één maand na deze publicatie bestaat er voor leden van de Atletiekunie gelegenheid 
hun bezwaren tegen de toelating schriftelijk aan het Bestuur kenbaar te maken. 

4. Uiterlijk één maand na afloop van deze termijn beslist de Directeur of het verzoek om toelating 
zal worden ingewilligd; de beslissing wordt de aanvrager schriftelijk medegedeeld en op de 
website van de Atletiekunie gepubliceerd. 

5. Indien de Directeur besluit tot toelating, gaat het lidmaatschap van de vereniging in op de dag 
van publicatie op de website, tenzij in deze publicatie een andere datum is bepaald. 

6. De toegelaten vereniging wordt conform de vastgestelde verdeling, ingedeeld bij een regio en 
kieskring conform artikel 11 van de Statuten.  

7. Een vereniging, die niet wordt toegelaten door de Directeur heeft het recht van beroep bij het 
Bestuur, mits het beroep binnen één maand na verzending van de brief, waarin de afwijzing van 
de aanvraag gemotiveerd wordt meegedeeld, wordt ingesteld. 

8. Bij toelating als lid van de Atletiekunie kan van de vereniging een entreegeld worden geheven, 
waarvan de hoogte door de Unieraad wordt vastgesteld. 

9. Indien er sprake is van een fusie tussen twee of meer bij de Atletiekunie aangesloten 
verenigingen die opgaan in een nieuw te vormen entiteit, dient dit onverwijld kenbaar gemaakt te 
worden aan de Directeur. 

 

Artikel 4.  Verplichtingen verenigingen 
1. Met de toelating door de Atletiekunie aanvaardt een vereniging, naast de in artikel 10 lid 1 t/m 6 

van de Statuten benoemde rechten en plichten, de navolgende verplichtingen: 
a. het ervoor zorgdragen dat de eigen Statuten en Reglementen niet in strijd zijn met de Statuten 

en Reglementen van de Atletiekunie; 
b. het kenbaar maken aan de eigen leden van wijzigingen en aanvullingen in de Statuten en de 

Reglementen van de Atletiekunie indien op hen van toepassing; 
c. het bijhouden van de gegevens van alle leden van de vereniging die statutair verplicht zijn of 

waarom het Bestuur van de Atletiekunie vraagt; 
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d. het opgave doen van alle leden die de atletieksport beoefenen en voor deze leden betaling te 
verrichten van de vanwege het lidmaatschap verschuldigde gelden; 

e. het volledig borg staan voor de financiële verplichtingen van zijn leden tegenover de 
Atletiekunie; 

f. het vertegenwoordigen van zijn leden in het organisatorische en financiële verkeer met de 
Atletiekunie; 

g. het schriftelijk informeren van het Bestuur over het voornemen aangifte te doen of een klacht 
in te dienen over een strafbaar feit ter zaken een atletiekaangelegenheid; 

h. het desgevraagd verstrekken van alle relevante inlichtingen aan organen van de Atletiekunie. 
 

Artikel 5.  Verenigingsleden 
1. Als lid, als bedoeld in artikel 7 lid 1b van de Statuten, worden in ieder geval aangemerkt: 

a. personen die als actief beoefenaar van de atletieksport aangesloten zijn bij de vereniging; 
b. personen die, conform de begripsbepaling in de Statuten, als structurele vrijwilliger een functie 

vervullen binnen de vereniging; 
c. houders van een geldige trainerslicentie van de Atletiekunie; 
d. personen die beschikken over een jury-aantekening van de Atletiekunie. 
 

Artikel 6.  Aanvraag en toelating verenigingsleden 
1. Een vereniging dient al haar leden die de atletieksport in welke vorm dan ook beoefenen, evenals 

de bij de atletieksport betrokken structurele vrijwilligers, aan te melden bij de Atletiekunie in 
overeenstemming met de instructies van de ledenadministratie.  

2. De aanvraag tot toelating als lid geschiedt digitaal aan het bondsbureau via de vereniging en wel: 
 a. indien het een reeds toegelaten vereniging betreft: uiterlijk één maand, nadat de betrokken 

persoon het lidmaatschap van de vereniging heeft verkregen; 
 b. indien het een nieuw toegelaten vereniging betreft: uiterlijk één maand, nadat het verzoek tot 

toelating van de vereniging is gehonoreerd. 
3. Tenzij de Directeur anders beslist worden de in dit artikel genoemde leden geacht lid te zijn van 

de Atletiekunie vanaf de dag van ontvangst van de aanvraag.  
4. Per nieuw aangemeld lid worden eenmalig administratiekosten in rekening gebracht bij de entiteit 

die het lid aanmeldt. De hoogte van deze administratiekosten wordt jaarlijks in combinatie met de 
contributie vastgesteld door de Unieraad en aan alle leden gecommuniceerd. 

5. Indien het lidmaatschap na de datum van 1 oktober van een kalenderjaar wordt aangegaan, 
wordt slechts een kwart van de kosten van de contributie in rekening gebracht. De 
administratiekosten dienen wel volledig voldaan te worden.   

6.  Het lidmaatschap van verenigingsleden wordt geacht door te lopen, tenzij het lidmaatschap 
uiterlijk één maand voor de nieuwe lidmaatschapsperiode wordt opgezegd. 

7. Verenigingsleden kunnen lid zijn van één of meerdere verenigingen.  
 

Artikel 7.  Toelating buitengewone leden, hun rechten en verplichtingen  
1. De toelating van een buitengewoon lid van de Atletiekunie als bedoeld in artikel 7 lid 1c van de 

Statuten (overige rechtspersonen) geschiedt op voorwaarde dat de Statuten en eventuele 
reglementen van de rechtspersoon niet in strijd zijn met de Statuten, Reglementen en andere 
wettige regelingen en besluiten van de Atletiekunie, behoudens afwijkingen die uit de aard van de 
rechtspersoon voortvloeien, alles volgens het oordeel van het Bestuur. 

2. Leden en/of andere personen, die op enigerlei wijze en onder welke benaming dan ook 
aangesloten zijn bij of deel uitmaken van een buitengewoon lid kunnen lid worden van de 
Atletiekunie op wijze als in artikel 8 omschreven.  

3. De aanvraag en toelating van buitengewone leden geschiedt overeenkomstig artikel 3, voor zover 
op hen van toepassing. 

4. Met toelating door de Atletiekunie aanvaardt het buitengewone lid dezelfde verplichtingen als een 
vereniging, voor zover op haar van toepassing en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  
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Artikel 8.  Persoonlijke leden 
1. De aanvraag tot toelating als persoonlijk lid, als bedoeld in artikel 7 lid 1d van de Statuten, 

geschiedt digitaal aan het bondsbureau.  
2. Tenzij de Directeur anders beslist worden de in dit artikel genoemde leden geacht lid te zijn van 

de Atletiekunie vanaf de dag van ontvangst van de aanvraag.  
3. Het lidmaatschap van persoonlijke leden wordt geacht door te lopen, tenzij het lidmaatschap 

uiterlijk één maand voor de nieuwe lidmaatschapsperiode wordt opgezegd. 
 

Artikel 9.  Opgave leden 
1. Van alle in artikel 6, 7 en 8 bedoelde personen moet in de opgave de volledige naam, het 

volledige adres, het geslacht, de geboortedatum, het e-mailadres en het telefoonnummer worden 
vermeld.  

2. Bij opgave van nieuwe leden van een vereniging, die in het lopende kalenderjaar lid zijn of zijn 
geweest van een andere vereniging, dient de naam van deze vereniging bij de opgave te worden 
vermeld. 

3. Bij de ledenopgave dienen de verenigingen en buitengewone leden gebruik te maken van een 
daartoe bestemd (digitaal) formulier, dan wel van een digitaal gekoppelde verenigings-
ledenapplicatie.  

4. Het Bestuur is gerechtigd een maatregel aan de vereniging op te leggen indien een vereniging 
niet overeenkomstig de hierboven staande opgaveverplichtingen handelt.  

 

Artikel 10.  Overschrijving leden  
1. Overschrijving naar een andere vereniging of naar een ander buitengewoon lid kan slechts ge-

schieden na goedkeuring door de Directeur. 
2. Aanvragen tot overschrijving kunnen op iedere datum worden ingediend en de Directeur zal de 

overschrijving onmiddellijk goedkeuren, indien: 
a. een bewijs wordt overlegd waaruit blijkt, dat de vereniging of het buitengewoon lid waarvan 

het over te schrijven lid oorspronkelijk deel uitmaakte, geen bezwaar tegen de overschrijving 
heeft; 

b. de erkenning van de vereniging of het buitengewoon lid, waarvan het over te schrijven lid 
oorspronkelijk deel uitmaakte, wordt ingetrokken of vervalt. 

3. De Directeur heeft het recht een overschrijving te weigeren of een reeds goedgekeurde 
overschrijving ongedaan te maken indien blijkt dat de overgang van de ene atletiekvereniging 
naar de andere op ongeoorloofde wijze is bevorderd. 

 

Artikel 11.  Kortlopend lidmaatschap 
1. De Atletiekunie kent een kortlopend lidmaatschap van drie maanden. 
2. Verenigingen kunnen natuurlijke personen voor dit lidmaatschap digitaal aanmelden bij het 

bondsbureau. 
3. Het kortlopend lidmaatschap eindigt na drie maanden van rechtswege en kan door de vereniging 

onbeperkt verlengd worden voor telkens opnieuw een periode van drie maanden. 
4. De hoogte van de contributie van het kortlopend lidmaatschap wordt vastgesteld door de 

Unieraad.  
5. Voor het kortlopend lidmaatschap worden geen administratiekosten in rekening gebracht. 
 

Artikel 12.  Wedstrijdlicentie 
1. Ieder natuurlijk persoon dat lid is van de Atletiekunie heeft het recht om een wedstrijdlicentie aan 

te vragen. Een wedstrijdlicentie geeft recht op toegang tot door de Atletiekunie erkende 
baanwedstrijden alsmede tot de door de Atletiekunie erkende hardloopwedstrijden. 

2. Leden kunnen een dergelijke licentie alleen aanvragen via een bij de Atletiekunie aangesloten 
vereniging door de daarvoor vastgestelde procedure van de ledenadministratie te volgen. 

3. Iedere atleet kan slechts over één wedstrijdlicentie beschikken die gekoppeld is aan één 
vereniging. 

4. Een wedstrijdlicentie kan op ieder moment in het jaar aangevraagd danwel stopgezet worden.  
5. De hoogte van de kosten van de wedstrijdlicentie worden jaarlijks vastgesteld door de Unieraad. 

Indien een wedstrijdlicentie na de datum van 1 oktober van een kalenderjaar wordt aangegaan, 
wordt slechts een kwart van de kosten van de wedstrijdlicentie in rekening gebracht 
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Artikel 13.  Verantwoordelijkheid 
1. Alle rechten en plichten die geformuleerd staan in Statuten en Reglementen van de Atletiekunie 

zijn van toepassing op alle typen leden. 
2. Alleen de bij de Atletiekunie actief geregistreerde leden vallen onder de dekking van de 

collectieve verzekeringen die de Atletiekunie ten behoeve van haar leden heeft afgesloten. 
3. Een vereniging en een buitengewoon lid zijn verantwoordelijk voor het doen en nalaten van een 

persoon die namens of voor de vereniging of het buitengewone lid, een functie uitoefent. 
 

Artikel 14.  Onderscheidingen 
1. Conform artikel 10 lid 8 van de Statuten kent de Atletiekunie diverse onderscheidingen voor haar 

leden waarbij de criteria van toekenning bij Algemeen Reglement worden geregeld. 
2. Het erelidmaatschap kan worden toegekend aan: 

• diegene de zich in internationaal of nationaal verband bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt 
voor de atletiek- of loopsport op bestuurlijk en/of organisatorisch gebied; 

• diegene die sportieve prestaties heeft geleverd op uitzonderlijk hoog niveau. 
Het erelidmaatschap wordt op voordracht van het Bestuur toegekend door de Unieraad met een 
meerderheid van stemmen.  

3. Het lidmaatschap van verdienste kan worden toegekend aan: 

• diegene die zich in internationaal, nationaal of regionaal verband verdienstelijk heeft gemaakt 
voor de atletiek- of loopsport op bestuurlijk en/of organisatorisch gebied; 

• diegene die sportieve prestaties heeft geleverd op hoog niveau. 
Het lidmaatschap van verdienste wordt op voordracht van verenigingen of leden toegekend door 
het Bestuur. 

4. Het Bestuur kan op voordracht van verenigingen of leden de erespeld van de Atletiekunie 
toekennen aan diegene die zich in nationaal of regionaal verband op enigerlei wijze gedurende 
een langere periode bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de atletiek. 

5. Het Bestuur kan, op voordracht van een vereniging, de waarderingsspeld van de Atletiekunie 
toekennen aan diegene die zich gedurende langere tijd, in elk geval langer dan tien jaar, 
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de betreffende vereniging. 

6. De Unieraad kan op voordracht van het Bestuur aan personen de titel van beschermheer, 
beschermvrouwe of erevoorzitter verlenen. Hun rechten en plichten zullen geen andere zijn dan 
die van de ereleden. 

7. Ereleden of leden van verdienste worden voor zover zij geen verenigingslid van de Atletiekunie 
zijn beschouwd als persoonlijke leden. 

8. Het orgaan dat verantwoordelijk is voor de toekenning van een onderscheiding heeft tevens de 
bevoegdheid om bij -gebleken of toegegeven- niet-integer gedrag, deze onderscheiding af te 
nemen. Het betreffende orgaan heeft daarbij tevens de discretionaire bevoegdheid om in 
bijzondere gevallen ondanks niet-integer gedrag een onderscheiding juist niet af te nemen of juist 
wel toe te kennen. Indien van deze bevoegdheid gebruik wordt gemaakt zal deze beslissing altijd 
goed beargumenteerd en gecommuniceerd worden. 

 
 

Organisatie 
 
Artikel 15.  Democratische structuur 
1. 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. 

2. 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. 

3. De kieskring-overleggen worden uitgeschreven door de Directeur van de Atletiekunie en 
voorgezeten door één van de medewerkers van het bondsbureau.  

4. Alle onder de betreffende kieskring vallende verenigingen en buitengewone leden ontvangen een 
uitnodiging voor dit overleg. 

5. Het staat verenigingen en buitengewone leden echter vrij om een kieskring-overleg bij te wonen 
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buiten de eigen kieskring. 
6. Een kieskring-overleg is opiniërend en informerend, er kunnen geen besluiten worden genomen. 
7. De verkozen en benoemde unieraadsleden besluiten namens de leden over voorstellen van het 

Bestuur in de unieraadsvergadering. 

 
Artikel 16.  Unieraad 
1. De Unieraad bestaat uit maximaal 22 leden zoals omschreven in artikel 19 lid 1, 2 en 3 van de 

Statuten. 
2. De Unieraad opereert zonder last of ruggespraak en gebruikt onder andere kieskring-overleggen 

als benoemd in artikel 15 lid 2 om ruggespraak te houden met de leden die zij vertegenwoordigt. 
3. Unieraadsleden hebben geen verantwoordelijkheid in de uitvoering van het jaarplan noch in de 

informatievoorziening aan de leden ten aanzien van besluiten die genomen zijn. Deze 
verantwoordelijkheid ligt bij het Bestuur die deze taken heeft gedelegeerd aan de Directeur. 

4. 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. 

 

Artikel 17.  Commissies 
1. Zowel de Unieraad als het Bestuur zijn gerechtigd commissies in te stellen die zowel van 

structurele als projectmatige aard kunnen zijn. 
2. 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 
Selectiecommissie heeft een adviserende taak. 

3.  De leden van de in lid 2 genoemde commissies worden benoemd, al dan niet uit haar eigen 
midden, door de Unieraad voor een termijn van drie jaar. Commissieleden zijn maximaal twee maal 
herkiesbaar voor eenzelfde periode. 
4. a. De in lid 2 genoemde commissies bestaan uit onbezoldigde leden; 

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.  

5. Zowel structurele als projectmatige commissies zijn verantwoording schuldig aan het orgaan 
waardoor zij is benoemd. Leden van een commissie kunnen alleen ontslagen of geschorst 
worden door het orgaan dat hen heeft benoemd. 

6. De Auditcommissie oefent namens de Unieraad controle uit op het financiële beleid alsmede het 
compliant zijn van de Atletiekunie met financiële wet- en regelgeving. De Reglementencommissie 
toetst reglementswijzigingen op consistentie en in hoeverre de voorgestelde wijzigingen 
compliant zijn met de reglementen van WA, EAA en de verplichtingen jegens het ISR. De 
Wervings- en Selectiecommissie organiseert de werving en selectie van de te benoemen 
unieraadsleden, en doet een voordracht voor de benoeming aan de Unieraad.   

7. De voorzitter van de Unieraad kan zich in spoedgevallen uitspreken over besluiten van het 
Bestuur voor zover deze besluiten de goedkeuring van de Unieraad behoeven zoals bedoeld in 
artikel 26 lid 4 van de Statuten. Bij instemming is het besluit direct uitvoerbaar. Een dergelijk 
besluit wordt echter op de eerstvolgende unieraadsvergadering aan het oordeel van de Unieraad 
onderworpen. 

8. Het Bestuur en het bondsbureau zijn verplicht aan de commissies als bedoeld in lid 1 alle van 
belang zijnde en gewenste inlichtingen of opgaven te verstrekken. 

 

Artikel 18.  Bestuur 
1. Bestuursleden worden benoemd door de Unieraad conform artikel 14 lid 1 en 2 van de Statuten 

en zijn belast met het besturen van de Atletiekunie. 
2. Het Bestuur van de Atletiekunie streeft naar het volledig compliant handelen met de Code Goed 

Sportbestuur en kent in dat licht aanvullend op de Statuten en het Algemeen Reglement de 
volgende regelingen: 
a. Topsport Statuut 
b. Financieel Statuut 
c. Directie Statuut 
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d. Anti Doping Statuut 
e. Privacy Statement 
f. Klachten-, bezwaren- en geschillenregeling 
g. Regeling tegen Ongewenst Gedrag 
h. Gedragscode Bestuur 
i. Klokkenluidersregeling 
j. Treasury Statuut 

3. Alle bovenstaande regelingen worden iedere drie jaar door het Bestuur geëvalueerd. 
4. Wijzigingen in deze regelingen worden ter commentaar/advies voorgelegd aan de Unieraad 

alvorens deze regelingen te bekrachtigen. Na bekrachtiging van deze regelingen door het 
Bestuur worden zij gepubliceerd op de website van de Atletiekunie zodat zij voor ieder lid 
raadpleegbaar zijn. 

5. 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 najaarsvergadering van 
de Unieraad presenteert het Bestuur de begroting en het jaarplan voor het komende jaar.    

6. Een groot deel van haar bevoegdheden en taken delegeert zij aan de Directeur die de leiding 
heeft over het bondsbureau. 

 

Artikel 19.  Bondsbureau 
1. Het bondsbureau bestaat uit werknemers, ingehuurde arbeidskracht en vrijwilligers die 

onbezoldigd taken verrichten. Zij worden alleen aangestuurd door de Directeur. 
2. De Directeur benoemt, schorst en ontslaat medewerkers en uitvoerende vrijwilligers van de 

Atletiekunie. 
3. De Directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de Unieraad vastgesteld jaarplan 

binnen het door de Unieraad vastgestelde financiële kader (de begroting). 
4. De Directeur is belast met de aansturing van alle personen die tot het bondsbureau behoren, de 

controle op de processen van het bondsbureau conform de door de Unieraad vastgestelde 
reglementen, alsmede belast met de taak tot het bewaken van de kwaliteit van dienstverlening 
aan de leden. 

5. De Directeur delegeert de in het vorige lid genoemde taak deels aan de programmamanagers 
van het bondsbureau. Iedere gedelegeerde manager legt ieder kwartaal verantwoording af aan 
de Directeur aangaande de voortgang van de werkzaamheden op zijn afdeling evenals over de 
realisatie van diens budget. 

6. De Directeur heeft een informatieplicht aan het Bestuur, iedere manager heeft een 
informatieplicht aan de Directeur en iedere werknemer en vrijwilliger heeft diezelfde plicht aan zijn 
manager. 

7. De Directeur stelt ten behoeve van die informatieplicht  
a. Voor iedere bestuursvergadering een managementrapportage op  
b. 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 Unieraad 
verstrekt. 

 
Artikel 20. Werkgroepen, taakgroepen en projectgroepen 
1. Door of namens de Directeur kunnen voor de uitvoering van werkzaamheden werkgroepen, 

taakgroepen of projectgroepen worden ingesteld. De taakomschrijving wordt bij de instelling van 
de groep vastgesteld. De leden van een dergelijke groep worden benoemd voor een termijn van 
maximaal drie jaar. Zij kunnen onbeperkt worden herbenoemd. 

2. De Directeur is voor deze groepen verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing en ontslag. 
 
 

Verkiezing Unieraad 
 

Artikel 21.  Algemeen 
1. Om de drie jaar vinden er verkiezingen plaats voor de Unieraad conform het daarover bepaalde 

in artikel 19 van de Statuten.  
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2. Kandidaten voor de Unieraad kunnen zich in één categorie of kieskring verkiesbaar stellen dan 
wel zich kandideren voor een benoeming door de Unieraad op voordracht van de Wervings- en 
Selectiecommissie, een en ander conform het bepaalde in artikel 19 lid 2 en 3 van de Statuten. 

3. In een door de Unieraad vast te stellen profielschets worden de competenties en functie-eisen 
van de unieraadsleden voorafgaand aan iedere verkiezing vastgelegd. 

4. De kiesdrempel zoals benoemd in artikel 19 lid 2c van de Statuten, die wordt vastgesteld ten 
behoeve van het bepalen van het aantal unieraadsleden dat door de persoonlijke leden kan 
worden  gekozen, is gelijk aan het totaal aantal leden van de Atletiekunie per 31 december van 
het jaar voorafgaande aan de verkiezing, gedeeld door het maximaal aantal unieraadsleden, 
zijnde 22. Ook het aantal persoonlijke leden wordt vastgesteld per 31 december van het jaar 
voorafgaande aan het verkiezingsjaar.  

5. Het aantal unieraadsleden dat door de persoonlijke leden kan worden gekozen wordt als volgt 
bepaald:  

aantal persoonlijke leden aantal te kiezen UR-leden 

≤ 75% kiesdrempel  0 

> 75% en ≤ 2 x kiesdrempel 1 

> 2 x en ≤ 3 x kiesdrempel   2 

> 3 x en ≤ 4 x kiesdrempel   3 

> 4 x kiesdrempel 4 

 

Artikel 22.  Kandidaatstelling Unieraad 
1. Leden die namens de verenigingen een zetel in de Unieraad ambiëren dienen door één of 

meerdere verenigingen uit de betreffende kieskring kandidaat gesteld te worden voor de 
betreffende kieskring.  

2. Leden die voor de categorie “buitengewone leden” in aanmerking willen komen voor de functie 
van unieraadslid dienen door één van de buitengewone leden kandidaat te worden gesteld.  

3. Leden die de categorie “persoonlijke leden” willen vertegenwoordigen in de Unieraad dienen 
zichzelf kandidaat te stellen. 

4. Leden die in de categorie ‘’door de Unieraad te benoemen leden’’ een zetel in de Unieraad 
wensen, dienen zichzelf kandidaat te stellen. 

5. 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. 

6. Een kandidaat dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 19 lid 4 van de Statuten.  
7. Indien na afloop van de kandidaatstellinstermijnen 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.  

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

9. Een door een kieskring of categorie voorgestelde kandidaat hoeft niet in deze kieskring woon-
achtig 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 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 kieskring danwel door drie (in plaats van één) 
buitengewone leden. Voor de categorie ‘te benoemen unieraadsleden’ gelden geen restricties ten 
aanzien van de woonplaats.   

10. De mogelijkheid tot kandidaatstelling wordt door het Bestuur tijdig meegedeeld aan de 
verenigingen, buitengewone leden en persoonlijke leden door middel van een publicatie op de 
website met vermelding van de datum waarop de kandidaatstelling sluit. 

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

12.  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. 

 

Artikel 23.  Verkiezing 
1. Vóór 1 maart van het verkiezingsjaar stuurt het Bestuur aan de verenigingen, de buitengewone 

leden en de persoonlijke leden van de Atletiekunie, op basis van de kandidatenlijsten als bedoeld 
in het voorgaande artikel, het stemformulier digitaal toe.  

2. Tegelijkertijd ontvangen de verenigingen een opgave van het op 31 december voorafgaande aan 
de verkiezing geregistreerde aantal verenigingsleden. 

3. 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 maximaal één stem uit.  

4. Het stemformulier van de vereniging, het buitengewoon lid of het persoonlijk lid dient uiterlijk 14 
maart per email 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. 

5. Een stemformulier is ongeldig als meer stemmen zijn uitgebracht dan waarop de vereniging, het 
persoonlijk lid of het buitengewoon lid recht heeft. 

 

Artikel 24.  Uitslag verkiezing en voordracht benoeming   
1. Het Bestuur draagt zorg voor het tellen van de stemmen.  
2. Binnen een week na het tellen van de stemmen wordt de uitslag van de verkiezing meegedeeld 

aan de verenigingen en gepubliceerd op de website van de Atletiekunie. 
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. 

4. Aansluitend aan de voorjaarsvergadering worden de nieuw gekozen en nieuw benoemde  
unieraadsleden in een afzonderlijke vergadering geïnstalleerd. 

 
 
Financiën 
 

Artikel 25. Rekeningen en betalingen 
1. De contributie van leden, evenals de administratiekosten, kosten van wedstrijdlicenties en/of 

andere bedragen die aan leden in rekening worden gebracht, worden geïnd door de Directeur. 
2. Zo spoedig mogelijk, doch in elk geval aan het begin van ieder kwartaal (bij tussentijds toegelaten 

verenigingen binnen 14 dagen na de datum van toelating) ontvangen de betrokken verenigingen 
en buitengewone leden een factuur met het verschuldigde bedrag. 

3. De door de verenigingsleden verschuldigde bedragen worden in rekening gebracht aan de 
verenigingen, door wie zij opgegeven zijn. Wordt eenzelfde persoon door meer dan één 
vereniging als verenigingslid opgegeven, dan is elk van deze verenigingen voor deze persoon 
contributieplichtig.  

4. Persoonlijke leden en buitengewone leden zijn aan het begin van iedere lidmaatschapsperiode, 
of bij tussentijdse toetreding binnen 14 dagen na de toetreding en vervolgens aan het begin van 
ieder jaar of periode van 12 maanden de totale contributie ineens verschuldigd. 

5. Binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening moet de schuldenaar het verschuldigde bedrag 
aan de Atletiekunie hebben overgemaakt. 

6. Protesten of bezwaren tegen de juistheid van een rekening ontheffen de schuldenaar niet van de 
plicht tot voldoening binnen de gestelde termijn. 
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7. Indien een betaling niet of niet geheel is voldaan binnen de termijn als bedoeld in lid 5 wordt 
maximaal tweemaal een betalingsherinnering gestuurd met een nieuwe betalingstermijn van 14 
dagen. Indien het openstaande bedrag hierna nog niet of niet volledig is voldaan, is de 
Atletiekunie gerechtigd de openstaande vordering uit te besteden aan een incassobureau. De 
kosten hiervan komen voor rekening van het betreffende lid. 

8. De Atletiekunie heeft de mogelijkheid om een lid dat met ingang van een nieuw seizoen niet 
volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft gedaan en geen betalingsregeling met de 
Atletiekunie heeft getroffen, uit te sluiten van door haar georganiseerde wedstrijden. 

9.  Alle betalingen door de Atletiekunie aan leden of andere partijen worden uitgevoerd namens de 
Directeur. De bevoegdheid van de Directeur voor het doen van uitgaven is vastgesteld in het 
Directiestatuut. 

 

Artikel 26.  Begroting 
1. De begroting voor het volgend boekjaar wordt door de Directeur voorbereid en aan het Bestuur 

ter goedkeuring voorgelegd. 
2. Het Bestuur legt de begroting voor het volgend boekjaar ter vaststelling voor aan de Unieraad. 
3. Het door de Unieraad vastgestelde jaarplan en begroting vormt het budgettair kader voor het 

bondsbureau. 
 

Artikel 27.  Saldo 
1. Het saldo van de rekening van een afgelopen boekjaar wordt op voorstel van het Bestuur, 

gehoord de Auditcommissie, door de Unieraad toegevoegd aan dan wel in mindering gebracht op 
het vermogen van de Atletiekunie. 

2. In afwijking van het gestelde in voorgaand artikel, kan door de Unieraad aan een voordelig saldo 
een andere bestemming worden gegeven dan wel worden besloten ter dekking van een nadelig 
saldo een hoofdelijke omslag te heffen. 

 

Artikel 28.  Wedstrijdheffing 
Het Bestuur kan aan de toewijzing van atletiek- of loopevenementen de voorwaarde verbinden, dat 
door de organisatoren vooraf een wedstrijdheffing wordt betaald. De hoogte daarvan wordt door het 
Bestuur vastgesteld. 
 

Artikel 29.  Controle op verenigingen 
1. De verenigingen zijn verplicht een goede administratie te houden van hun ledenbestand. De 

gehele ledenadministratie met de daarbij behorende bescheiden dient gedurende tenminste 
zeven jaar bewaard te worden. Desgevraagd dient deze ter inzage overlegd te worden aan de 
Directeur. 

2. Voorts zijn de verenigingen verplicht op eerste vordering door of namens het Bestuur binnen de 
daarvoor gestelde termijn alle opgaven betreffende de boekhouding en/of administratie te 
verstrekken, die worden verlangd. 

3. Omniverenigingen zijn verplicht, de administratie zodanig in te richten dat daaruit voldoende blijkt, 
welke leden tot de atletiekafdeling behoren en welke inkomsten aan contributies deze atletiek-
afdeling heeft. 

 

Artikel 30.  Declaraties 
1. Leden van het Bestuur, de Unieraad en van commissies hebben, op basis van door het Bestuur 

vastgestelde normen, ten laste van de Atletiekunie recht op vergoeding van gemaakte kosten 
voor zover die zijn gemaakt in het belang van de Atletiekunie. 

2. Declaraties worden met gebruikmaking van het daarvoor bedoelde declaratieformulier met 
toevoeging van eventuele bewijsstukken ingediend bij de Directeur. 

3. Declaraties worden binnen vier weken na datum binnenkomst uitbetaald.  
4. Onkosten, die langer dan drie maanden voor het tijdstip van declareren werden gemaakt, komen 

niet meer voor vergoeding in aanmerking. Dit is eveneens van toepassing op onkosten, die later 
dan een maand na een oproep tot indiening worden gedeclareerd. 
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Wedstrijden 
 

Artikel 31.  Wedstrijdregels 
De regels voor de door de Atletiekunie te organiseren wedstrijden worden vastgesteld door de 
Unieraad en omschreven in het wedstrijdreglement. Wijzigingen van de regels van WA, EEA of  WPA 
worden zonder nader besluit van kracht op de door de betrokken federatie bepaalde datum. Voor het 
gedeelte dat handelt over masters atletiek, geldt hetzelfde, waar het gaat om de wedstrijdbepalingen 
van de World Masters Athletics (WMA) en European Masters Athletics (EMA). 

 
Artikel 32.  Rechten op beeldopname en beeldgebruik 
Het is leden van de Atletiekunie toegestaan om beelden van atletiekwedstrijden waarop het 
Wedstrijdreglement van toepassing is, vast te leggen en te benutten voor eigen gebruik niet zijnde 
commerciële doeleinden.  
 

Artikel 33. Administratieve boetes 
1. Overtreding van de regels omschreven in het wedstrijdreglement kunnen door medewerkers van 

het bondsbureau van de Atletiekunie worden beboet. De hoogte van de administratieve boetes 
wordt jaarlijks door het Bestuur vastgesteld en voorafgaand aan het kalenderjaar gepubliceerd. 

2. Een bezwaar tegen een administratieve boete dient uiterlijk twee weken na dagtekening van de 
bekendmaking te worden ingediend bij de Directeur. 

3. De uitspraak op een ingediend bezwaar als bedoeld in lid 2 dient uiterlijk twee weken na de datum 
van het bezwaar schriftelijk aan de indiener te worden meegedeeld. 

4. Van een beslissing op bezwaar staat beroep open bij het Bestuur. Dit beroep dient uiterlijk twee 
weken na dagtekening van de beslissing op het bezwaar schriftelijk en volledig gedocumenteerd 
te worden ingediend bij het Bestuur. 

5. Het Bestuur doet binnen twee weken na indiening van het Beroep uitspraak. 
 

Artikel 34. Doping 
1. De Atletiekunie zal out-of-competition dopingcontroles uitvoeren of laten uitvoeren en hierover 

jaarlijks rapporteren aan WA. 
2. De Atletiekunie zal WA en andere bevoegde instanties toestaan dopingcontroles uit te voeren bij 

de Nederlandse Kampioenschappen en wedstrijden in Nederland. 
3. De Atletiekunie zal WA en andere bevoegde instanties toestaan out-of-competition controles uit 

te voeren bij leden van de Atletiekunie.  
 
 

Slotbepalingen 
 

Artikel 35. Noodbevoegdheid 
Voor zover in bepaalde gevallen het reglement niet voorziet, of niet voldoende voorziet, neemt het 
Bestuur de beslissing. Deze moet binnen één maand aan alle organen van de Atletiekunie bekend 
worden gemaakt. Het Bestuur is verplicht zijn beslissing ten spoedigste te publiceren op de website 
van de Atletiekunie. Over deze door het Bestuur genomen beslissing moet aan de eerstvolgende 
vergadering van de Unieraad verantwoording worden afgelegd. 
 

Artikel 36. Buitenwerkingstelling 
1. Indien bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken, kan de Unieraad een of meer 

bepalingen van dit Algemeen Reglement  tijdelijk buiten werking stellen en vervangen door 
andere regelingen, onder de volgende voorwaarden: 
a. een zodanig besluit moet worden genomen met ten minste drie-vierde van het totaal aantal 

uitgebrachte geldige stemmen; 
b. de vervanging mag niet in strijd zijn met de Statuten; 
c. er wordt een termijn bepaald voor de tijdelijke buitenwerkingstelling. 

2. Tijdelijk buiten werking gestelde bepalingen treden na afloop van de in het vorige lid bedoelde 
termijn onmiddellijk weer in werking. 
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Artikel 37. Reglementswijziging 
1. Een voorstel tot wijziging of aanvulling van het Algemeen Reglement moet ten minste vijf weken 

vóór de betreffende unieraadsvergadering bij het Bestuur worden ingediend. 
2. De in het vorige lid genoemde voorstellen moeten tenminste drie weken vóór de betreffende 

unieraadsvergadering door het Bestuur ter kennis gebracht worden aan de unieraadsleden en de 
verenigingen. 

3. Amendementen op ingediende voorstellen kunnen uitsluitend redactionele wijzigingen inhouden 
en dienen in stemming gebracht te worden vóór het originele voorstel. 

4. Voorstellen, amendementen op ingediende voorstellen en geamendeerde voorstellen behoeven, 
om te worden aangenomen, een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. 

 

Artikel 38. Kennis van dit reglement 
Niemand kan zich beroepen op onbekendheid met hetgeen in dit reglement is bepaald. 
 
 


