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Onboardingsprogramma unieraadsleden 
(Conceptnotitie 17 jan 2023) 

 
 
Inleiding  
Hartelijk welkom als lid van de Unieraad van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. U gaat beginnen 
aan een nieuwe functie of een nieuwe termijn in die functie. Aangezien deze functie termijngebonden 
is, zullen er geregeld nieuwe leden met verschillende achtergrond en ervaring toetreden tot de Unieraad. 
Om u een warm welkom in de Unieraad te bieden, snel vertrouwd te maken met de werkwijze, de taken 
en verantwoordelijkheden van die Unieraad en met de daarvoor benodigde informatie, is dit onboar-
dingsprogramma opgezet. 
 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
1. Introductie van het nieuwe unieraadslid 
2. Informatie betreffende de leden van de Unieraad 
3. Informatie betreffende de leden van het Bestuur 
4. Informatie met betrekking tot unieraadsvergaderingen 
5. Actuele beleidsinformatie  
6. Standaard beleids- en governance-informatie Atletiekunie 
7. Van belang zijnde websites en achtergrondinformatie 
8. Q’s & A’s  
 
Deze informatie wordt zo spoedig mogelijk na het aantreden van nieuwe unieraadsleden vanuit het 
bondsbureau aangeleverd. De informatie wordt geactualiseerd zodra dat van toepassing is.  
De informatie met betrekking tot de punten 1 en 4 t/m 8 is in deze notitie opgenomen, hetzij als tekst 
hetzij als link. Informatie betreffende punt 2 en 3 wordt als link dan wel als digitaal bestand per email 
toegestuurd.  
 
 
1. Introductie van het nieuwe unieraadslid 
Na het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen ontvangt een nieuw gekozen of benoemd unie-
raadslid vanuit het bondsbureau een benoemingsbrief en een persoonlijke uitnodiging voor de eerstvol-
gende vergadering (de installatievergadering van de nieuwe Unieraad, ofwel -bij tussentijdse benoe-
ming- de eerstvolgende reguliere vergadering). Daarbij wordt tevens een exemplaar van deze onboar-
dingsnotitie meegestuurd en de reeds beschikbare digitale informatie. 
 
Verkozen en benoemde leden worden officieel benoemd in een installatievergadering van de Unieraad, 
volgende op de verkiezingen (mei). Ter kennismaking met en introductie van de nieuwe unieraadsleden 
wordt de eerstvolgende themabijeenkomst van de Unieraad (juni) besteed aan een introductiepro-
gramma waarin relevante informatie over de Atletiekunie wordt gedeeld. Bij deze introductiebijeenkomst 
zijn ook onder andere voorzitter en directeur van de Atletiekunie en voorzitter van de Unieraad aanwe-
zig.  
 
Gedragscode 
Na uw verkiezing of benoeming tot unieraadslid ontvangt u de Gedragscode voor unieraadsleden Atle-
tiekunie. Als nieuw unieraadslid wordt u tijdens uw eerste unieraadsbijeenkomst gevraagd de handte-
keninglijst te tekenen ter bevestiging van uw kennisname van deze gedragscode.  
 
Vermelding op de website  
Als nieuw unieraadslid wordt u opgenomen op de website van de Atletiekunie. U wordt verzocht zichzelf 
en uw ambities in korte bewoordingen te presenteren. (Indicatie: een half A4-tje). Het bondsbureau zorgt 
(als u daarmee instemt) voor een professionele portretfoto die met de introductietekst op de website 
van de Atletiekunie wordt opgenomen. 
 
Verklaring omtrent gedrag (VOG) 
Voor functionarissen binnen de Atletiekunie die betrokken zijn bij besluitvorming (Unieraad, Bestuur, 
Managementteam), betrokken zijn bij de training of (medische) begeleiding van personen (technische 
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staf, bondscoaches, medisch begeleiders) en functionarissen die betrokken zijn bij processen met 
kwetsbare personen (vertrouwenscontactpersonen) wordt eens per drie jaar een Verklaring omtrent 
Gedrag opgevraagd. De aanvraag wordt door de Atletiekunie ingediend en wordt door betrokkenen zelf  
ingevuld. Voor unieraadsleden wordt de aanvraag van een VOG gekoppeld aan iedere nieuwe zittings-
termijn.    
 
Buddy’s 
Een nieuw unieraadslid kan indien gewenst een ervaren unieraadslid vragen om gedurende het eerste 
jaar als buddy op te treden en daarmee het nieuwe unieraadslid op weg te helpen en sneller vertrouwd 
te maken met het functioneren als unieraadslid.  
 

 

2. Informatie betreffende de Unieraad 
Onderstaande informatie wordt per email aangereikt via een link dan wel via een bijgevoegd digitaal 
bestand.  

• Overzicht van unieraadsleden, met contactgegevens, betreffende kieskring en de regio’s in die kies-
kring, zittingstermijnen, met aanduiding voorzitter Unieraad en leden van de verschillende commis-
sies, en de naam en contactgegevens van de clubadviseur voor de betreffende kieskring / regio’s;  

• Profiel unieraadslid; 

• Gedragscode unieraadslid; 

• Functiebeschrijving Voorzitter Unieraad; 

• Functiebeschrijving Auditcommissie; 

• Functiebeschrijving Reglementencommissie; 

• Functiebeschrijving Wervings- & Selectiecommissie; 

• Onkostenvergoedingsregeling unieraadsleden;  

• Vergaderschema voor het lopende jaar; 

• Nieuwe unieraadsleden worden toegevoegd aan de verzendlijst van de Nieuwsbrief voor Bestuur-
ders, die aan het begin van elke maand wordt toegestuurd aan alle bestuurders van verengingen 
en iedereen die daarin geïnteresseerd is.  

• Data van NK’s, internationale titeltoernooien en overige van belang zijnde data;  
 
 
3. Informatie betreffende het Bestuur 
Onderstaande informatie wordt per mail aangereikt via een link dan wel via een bijgevoegd digitaal 
bestand.  

• Overzicht van bestuursleden, met benodigde contactgegevens; 

• Notitie omvang en samenstelling Bestuur (versie 24 nov 2022); 

• Rooster van aftreden; 

• Profielen van: voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en algemeen bestuurslid; 
 
 
4. Informatie met betrekking tot unieraadsvergaderingen  
 
Uitgangspunten:  

• Alle informatie die bestemd is voor de gehele Unieraad wordt verstuurd vanuit het bondsbureau;  

• Toezending van stukken gebeurt uitsluitend per email; 

• Alle voor het functioneren van de Unieraad van toepassing zijnde stukken die in de periode tussen 
twee unieraadsvergaderingen vanuit het bondsbureau aan de gehele Unieraad worden toegestuurd, 
worden als ingekomen stukken opgenomen op de agenda van de eerstvolgende unieraadsverga-
dering;  

 
Agenda’s 
De agenda’s van de unieraadsvergaderingen en de bijeenkomsten van de Auditcommissie worden door 
het bondsbureau in concept opgesteld en afgestemd met Bestuur en voorzitter van de Unieraad.   
 
Unieraadsvergaderingen 

• Agenda en onderliggende stukken voor de vergaderingen worden ten minste drie weken voor datum 
van de vergadering aan alle leden van de Unieraad uitsluitend per mail toegestuurd.   
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• Het conceptverslag van de unieraadsvergadering wordt binnen circa 2 weken toegestuurd aan alle 
leden van de Unieraad. Verslag en eventueel vooraf aangeleverde correcties (met uitzondering van 
typefouten) worden niet eerder dan op de eerstvolgende vergadering van de Unieraad vastgesteld.   

• De agenda en (zonodig ‘geschoonde’ c.q. geanonimiseerde) stukken voor de unieraadsvergadering 
worden 3 weken voorafgaand aan de vergadering op de website van de Atletiekunie geplaatst. 

• Ereleden van de Atletiekunie worden persoonlijk uitgenodigd voor unieraadsvergaderingen, en mo-
gen in die vergaderingen het woord voeren;.  

 
Auditcommissie 

• De stukken voor de Auditcommissie worden ten minste één week voorafgaand aan de vergadering 
toegestuurd.  

• In het najaarsoverleg van het Bestuur met de Auditcommissie wordt de Management letter van de 
Accountant besproken in aanwezigheid van de accountant.  

• Van de vergaderingen van de Auditcommissie wordt door een bureaumedewerker een verslag ge-
maakt dat binnen 14 dagen door het bureau verspreid onder alle leden van de Unieraad, leden 
Bestuur en directie.  

• Voorafgaand aan de jaarlijkse interimcontrole door de accountant kan contact plaatsvinden tussen 
een of meerdere leden van de Auditcommissie en de accountant, met het oog op het benoemen 
van eventuele specifieke aandachtsgebieden die voor de Unieraad van belang zouden kunnen zijn.    

 
 
5. Actuele beleidsinformatie 
 
Perioderapportages 

• Na afloop van elk kwartaal wordt door het bureau een kwartaalrapportage opgemaakt. Deze kwar-
taalrapportage omvat: 
❖ Overzicht van de financiële kwartaalcijfers; 
❖ Toelichting op de financiële stand van zaken; 
❖ Ledenontwikkeling per kwartaal; 
❖ Voortgang op de KPI’s die voor dat jaar zijn vastgesteld; 

• De kwartaalrapportage na afloop van het vierde kwartaal geeft een globale inschatting van het eind-
resultaat over het betreffende jaar maar is geen jaarrekening;  

• De kwartaalrapportages worden toegestuurd aan alle leden van de Unieraad. Verzending per mail, 
zo mogelijk uiterlijk 6 weken na afloop van het kwartaal; 

• Reacties op of vragen over de kwartaalrapportages kunnen via de voorzitter van de Unieraad wor-
den toegestuurd aan de directeur, die voor beantwoording (al dan niet in overleg met het Bestuur) 
zal zorgdragen.   

 
Managementrapportages 

• De managementrapportage is een rapportage van de directie aan het Bestuur en wordt opgemaakt 
in de aanloop naar iedere bestuursvergadering. De managementrapportage wordt besproken in de 
bestuursvergadering en binnen 2 weken na afloop van de bestuursvergadering toegestuurd aan alle 
leden van de Unieraad. Waar nodig wordt deze rapportage op onderdelen geanonimiseerd. 

• Reacties op of vragen over de managementrapportages kunnen via de voorzitter van de Unieraad 
worden toegestuurd aan de directeur, die voor beantwoording (al dan niet in overleg met het Be-
stuur) zal zorgdragen. 

 
 
6. Standaard beleids- en governance-informatie Atletiekunie 
 
Links naar diverse websites met de volgende documenten: 

• Organisatiestructuur Atletiekunie 

• Meerjarenbeleid getiteld ‘Atletiek 2024’ 

• Aangescherpte Strategie 2024 

• Jaarplannen en jaarverslagen Atletiekunie 

• Statuten en Algemeen Reglement Atletiekunie; 

• Atletiekunie Governanceregelingen Goed Sportbestuur (10 stuks); 

• Code Goed Sportbestuur (NOC*NSF)  
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• Atletiekunie en Code Goed Sportbestuur (2-jaarlijkse score) 

• Wedstrijdreglement Atletiekunie 
 
 
7. Van belang zijnde websites en achtergrondinformatie 
 
➢ Websites:  
Atletiekunie:  www.atletiek.nl 

www.atletiekunie.nl 
www.hardlopen.nl 

Sport algemeen: www.nocnsf.nl 
www.kenniscentrumsportenbewegen.nl    
www.dopingautoriteit.nl 

   www.ISR.nl 
Internationaal:  www.worldathletics.org 
   www.european-athletics.com 
 
➢ Overige achtergrondinformatie  
Zie www.atletiekunie.nl, tabblad Unieraad 
 

• ‘Atletiek in Nederland’ Brancherapport sport, Mulier Instituut; 2016 

• De vereniging 3.0  Pouwels, presentatie 2020 

• Sportagenda 2032  NOC*NSF, mei 2022 

• … 
 

 

 

8. Q’s & A’s  

 

Wordt nog ingevuld 

http://www.atletiek.nl/
http://www.atletiekunie.nl/
http://www.hardlopen.nl/
http://www.nocnsf.nl/
http://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/
http://www.dopingautoriteit.nl/
http://www.isr.nl/
http://www.worldathletics.org/
http://www.european-athletics.com/
http://www.atletiekunie.nl/

