
  
Taakomschrijving voorzitter van de Unieraad 
(vast te stellen in de unieraadsvergadering van 09 februari 2023) 

(Conceptversie 17 januari 2023) 

 
 
Algemeen 
De Unieraad is de ledenraad van de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie (hierna: Atletiekunie). De 
Unieraad wordt om de drie jaar gekozen door de verenigingen (8 leden), de buitengewone leden (2 
leden) en de individuele leden (0 tot maximaal 4 leden). Daarnaast kunnen maximaal 8 unieraadsleden 
rechtstreeks worden benoemd door de Unieraad. In totaal bestaat de Unieraad uit maximaal 22 leden. 
De verkiezing, benoeming, bevoegdheden en werkwijze van de Unieraad worden nader geregeld in 
Statuten en Algemeen Reglement van de Atletiekunie. 
 
De belangrijkste statutaire taken van de Unieraad zijn: 

• het benoemen van bestuursleden; 

• het vaststellen van het jaarplan en begroting; 

• het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening; 

• het vaststellen van de Statuten en het Algemeen Reglement en de wijzigingen daarin; 

• het adviseren over de governance-regelingen van de Atletiekunie.  
 
De Unieraad voert, conform de statuten, deze taken uit in twee jaarlijkse vergaderingen van de 
Unieraad (de unieraadsvergaderingen). Het Bestuur van de Atletiekunie neemt deel aan deze 
vergaderingen. De voorzitter van het Bestuur treedt op als voorzitter van deze vergaderingen van de 
Unieraad. 
 
 
Voorzitter Unieraad 
 
Ten behoeve van een zorgvuldige procesgang en goede afstemming tussen Bestuur en Unieraad van 
de Atletiekunie kiest de Unieraad uit haar midden een voorzitter. Hieronder volgt de taakomschrijving 
van de voorzitter van de Unieraad:  

• Aan het begin van elke nieuwe zittingstermijn van de Unieraad wordt door de Unieraad een 
voorzitter van de Unieraad gekozen. Alle leden van de Unieraad kunnen zich daarvoor kandidaat 
stellen. De verkiezing geschiedt onder leiding van een unieraadslid dat zichzelf niet kandidaat stelt. 

• De voorzitter van de Unieraad wordt gekozen voor een termijn van drie jaar. De Unieraad kan 
uitsluitend met meerderheid van stemmen haar voorzitter gedurende een zittingstermijn vervangen; 

• De Unieraad kent drie vaste adviescommissies, te weten de Auditcommissie, de 
Reglementencommissie en de Wervings- en Selectiecommissie. Vanuit het oogpunt van een goede 
onderlinge afstemming en communicatie is de voorzitter van de Unieraad tevens lid van elk van 
deze commissies; 

• De voorzitter van de Unieraad heeft geen representatieve verplichtingen namens de Atletiekunie. 
 
 
Taken van de voorzitter Unieraad   
  

• is belast met de communicatie en afstemming met het Bestuur over de procesgang van 
besluitvorming; 

• is gesprekspartner voor het Bestuur in het geval van spoedeisende besluiten; 

• is betrokken bij het opstellen van de agenda voor de unieraadsvergaderingen; 

• geeft leiding aan de Unieraad en bewaakt de inzet, betrokkenheid en rolvastheid van de leden van 
de Unieraad;  

• leidt de verkiezing van de leden van de verschillende unieraadscommissies;  

• verzorgt waar nodig terugkoppeling naar de Unieraad naar aanleiding van de verschillende 
commissiebijeenkomsten; 

 



  
 

• geeft leiding aan en is verantwoordelijk voor een goede organisatie en inhoudelijke invulling van de 
thematische bijeenkomsten van de Unieraad; 

• geeft leiding aan het overleg van de Unieraad ter voorbereiding op de unieraadsvergaderingen; 

• stemt periodiek af met de voorzitter van het Bestuur van de Atletiekunie 

• heeft regelmatig overleg met het bondsbureau in de aanloop naar unieraadsvergaderingen, 
alsmede met het oog op de organisatie van themabijeenkomsten en verkiezingen. 
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