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Informatie met betrekking tot de verkiezing van 

een nieuwe Unieraad, voorjaar 2023 
(december 2022) 

 

 

Wijziging samenstelling Unieraad 
 

Met het oog op het vergroten van de diversiteit (in leeftijd, geslacht en herkomst) van de leden van de 

Unieraad, én vanuit de ambitie om in de Unieraad meer competenties op specifieke aandachtspunten 

te verkrijgen, is in de unieraadsvergadering van 24 november jongstleden besloten tot een wijziging van 

de samenstelling van de Unieraad. Deze wijziging wordt direct van toepassing op de verkiezing van de 

nieuwe Unieraad, die plaatsvindt in het voorjaar van 2023.  

 

De wijziging betreft:  

In de huidige opzet kunnen vanuit elk van de acht kieskringen van verenigingen twee unieraadsleden 

worden gekozen (totaal 16). Dit aantal wordt teruggebracht naar één te kiezen unieraadslid per kieskring 

(totaal 8), en daarmee ontstaat de mogelijkheid om daarnaast 8 unieraadsleden te werven en te 

benoemen, waarbij zowel op diversiteit als op aanwezige  competenties kan worden geselecteerd. Deze 

selectie zal worden uitgevoerd door een Wervings- en Selectiecommissie, die wordt samengesteld 

vanuit de leden van de Unieraad. 

 

 

Samenstelling Unieraad  
 
De Unieraad van de Atletiekunie telt maximaal 22 leden. Daarbij kunnen maximaal 14 leden worden 
gekozen en maximaal 8 leden worden benoemd.  
 
De 14 te kiezen leden worden gekozen vanuit drie verschillende geledingen, te weten: 
1. de aangesloten atletiekverenigingen 
2. de aangesloten buitengewone leden / stichtingen 
3. de individuele c.q. persoonlijke leden en leden van Hardlopen.nl   
Vanuit de Verenigingen worden 8 unieraadsleden gekozen (1 lid per kieskring); 
Vanuit de stichtingen worden 2 leden gekozen;   
Vanuit de individuele leden worden 0 tot maximaal 4 leden gekozen (afhankelijk van het aantal leden 
en aantal individuele leden op peildatum 31 dec 2022).  
 
De 8 te benoemen leden kunnen zich rechtstreeks kandidaat stellen bij de Wervings- en Selectiecom-
missie van de Unieraad. Uit de ontvangen kandidaatstellingen selecteert de W&S-commissie de kandi-
daten die worden voorgedragen voor een benoeming door de Unieraad. Deze selectie wordt uitgevoerd 
nadat de uitslag van de verkiezing van de 14 te kiezen unieraadsleden bekend is gemaakt, zodat opti-
maal kan worden ingespeeld op de gewenste diversiteit en competenties.   
 
 

Kieskringen 
 
➢ De aangesloten verenigingen zijn verdeeld in 8 kieskringen:  
Kieskring 1: Regio’s 1, 3 en 4 
Kieskring 2: Regio’s 2, 5 en 10 
Kieskring 3: Regio’s 7, 8 en 9 
Kieskring 4: Regio’s 6, 11 en 12 
Kieskring 5: Regio’s 13 en 15 
Kieskring 6: Regio’s 14, 16 en 17 
Kieskring 7: Regio’s 18, 19, 20 en 21 
Kieskring 8:  Regio’s 22, 23 en 24 
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➢ Stichtingen  
Alle buitengewone leden (stichtingen c.q. wedstrijdorganisaties) bij de Atletiekunie (per 1 jan 2023).  
 
➢ Individuele leden (Hardlopen.nl)  
Alle direct aangesloten individuele leden en leden Hardlopen.nl (per 31 dec 2022). 
 
 

Tijdpad verkiezingen unieraad  
 
01 december 2022: Werving kandidaten via verenigingen, stichtingen en individuele leden 
   Werving rechtstreeks te benoemen unieraadsleden; 
29 januari 2023: Sluitingsdatum kandidaatstelling van te kiezen unieraadsleden (vanuit vereni-

gingen, buitengewone leden en individuele leden);  
01 februari 2023: Verzending stembiljetten aan verenigingen, stichtingen en individuele leden; 
14 maart 2023: Sluitingsdatum inzenden stembiljetten; 
16 maart 2023: Communicatie uitslag verkiezingen conform telling stembureau; 
30 maart 2023: Sluitingsdatum kandidaatstelling van te benoemen unieraadsleden; 
03 mei 2023: Verzending agenda en vergaderstukken Unieraadsvergadering dd 25 mei 

2022; 
25 mei 2023: Unieraadsvergadering en Installatievergadering nieuwe Unieraad.  
 
 

Profiel Unieraadslid (zie bijlage)  
 
Dit profiel is vastgesteld in de unieraadsvergadering van 24 november 2022.  

 


