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Geachte leden van de unieraad, 
 
Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen 

voor de voorjaarsvergadering van de unieraad op donderdag 21 mei 2015 in het Hotel en 
Congrescentrum Papendal, te Arnhem.  
 
De routebeschrijving naar Papendal vindt u op http://www.papendal.nl/route/ 
 
De vergadering, voorafgegaan door een broodje, vangt aan om 19.00 uur en eindigt rond 21.30 uur.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Willem Landré 
Algemeen directeur 
 
 

Papendallaan 7 

6816 VD  Arnhem 

T +31(0)26 483 48 00 

 

Postbus 60100 

6800 JC  Arnhem 

info@atletiekunie.nl 

www.atletiekunie.nl  

 

http://www.papendal.nl/route/
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Unieraadsvergadering d.d. 21 mei 2015 
 

 

Plaats : Hotel en Congrescentrum Papendal, Arnhem 

Aanvang : 19.00 uur (voorafgaand broodjes)  
 

 

 

Agenda 
 

 
1.  Opening 
 
2.  Presentielijst en vaststellen aantal stemmen 
 
3.  Ingekomen stukken en mededelingen  

 C-Interland 

 Procesgang meerjarenbeleid 2017 en verder 

 KPI’s 
 
4.  Notulen unieraadsvergadering d.d. 27 november 2014 

 
5.  Jaarverslag en jaarrekening 2014 
 
6.  Aftredend en herkiesbaar in de functie van voorzitter: Theo Hoex 
 
7.  Wijziging statuten 
 
8.  Rondvraag 
 
9.  Communicatie besluiten unieraad d.d. 21 mei 2015 
 
10.   Sluiting 
 
11.  Presentatie Hardlopen.nl 

‘Fanbase-strategie: weten wat een individu interesseert en dan producten op maat 
maken en aanbieden op het juiste moment’ 
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Samenstelling unieraad per 1 mei 2015 
 

 
Naam  Kieskring 
Amels, R  8 
Boshuis-van der Snoek, mw S.C.J.  Evenementen loopsport 
Bruggeman, H.A.  7 
Creusen, R.J.M.  2 
Diekerhof, C.H.  7 
Grauw, A.C.M. de  3 
Hatenboer, M.  1 
Huisman, mw. J.M.  4 
Huizinga, R.H.  8 
Kortbeek, F.V.  5 
Limpt, H. van  6  
Mechelen, R.P.M.  4 
Mussche, F.  Dutch Runners 
Raijmakers, G.J.A.  6 
Slager, J.  3 
Smit, J.G.  2 
Strijker, J.  Dutch Runners 
Veluw, mw J.P.J.M. van  5 
Vacature  1 
Vacature  Evenementen loopsport 
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Interne Memo Atletiekunie 
 

 

 

Aan  : Unieraad                                                                                  agendapunt 3 
 

Van  : Bestuur 
 

Datum  : 6 mei 2015 
 

Onderwerp : Ingekomen stukken  

 

 
  

De unieraad: 
 

 Neemt kennis van het feit dat per 1 mei 2015 geen ingekomen stukken zijn ontvangen. 

 Neemt kennis van de volgende mededelingen: 
 

C-Interland 
In de unieraadsvergadering van 27 november 2014 heeft de unieraad het bestuur 
opgeroepen om de 40

e
 editie van de C-interland te organiseren en voorstellen te doen voor 

een eventueel vervolg van deze wedstrijd. De organisatie van de 40
e
 editie is in 

samenwerking met het Jeugdfonds ter hand genomen. Deze zal begin september 
plaatsvinden. Dit is een nieuwe samenwerking. Na deze wedstrijd zal met betrokkenen 
worden geëvalueerd, zal input worden verzameld van stakeholders en zal een voorstel voor 
de toekomst worden gedaan. 
 

Procesvoorstel Meerjarenbeleidsplan 2017 en verder 
Het huidige meerjarenbeleidsplan loopt eind 2016 af. Dit lijkt nog ver weg. Het is nu tijd, 
zoals ook besproken in de recente bijeenkomst van de unieraad, om het proces op te 
starten. In overleg met het bestuur zijn de volgende componenten besproken. Een goed 
beleidsplan steunt op een analyse van de huidige situatie. Het Mulier instituut heeft 
aangeboden een brancherapport Atletiek op te stellen. Dit rapport, waarin de staat van de 
atletiek wordt geanalyseerd, kan begin 2016 worden opgeleverd. Verder is het van belang 
om goed stil te staan bij de reikwijdte van het komende meerjarenbeleid. Is vier jaar een 
goede periode? Enerzijds is er sterke behoefte aan stevige strategische doelen die en 
langere tijd beslaan. Anderzijds merken we ook dat een te gedetailleerde uitwerking uit 
2012 niet meer echt in 2015 past. Hier zal de goede weg in moeten worden gevonden. Tot 
slot is het van belang om een samenhangend geheel te ontwerpen van doelen en van de 
wijze waarop we de doelen gaan volgen.  
 
In de komende periode zal, in overleg met de unieraad, zal het procesvoorstel worden 
vormgegeven. Uiteindelijk zal het nieuwe meerjarenbeleidsplan in de najaarsvergadering 
van 2016 aan de unieraad worden voorgelegd. De te volgen weg met daarbij de te 
raadplegen stakeholders worden in de najaarsvergadering van 2015 toegelicht, in de 
voorjaarsvergadering van 2016 zal de richting worden bepaald. 

 

 KPI’s 
 In de vergadering van de unieraad van 27 november 2014 is afgesproken om in de 
 voorjaarsvergadering van 2015 een tweede rapportage op de KPI’s te doen. Deze 
 rapportage is vrijwel compleet. Een volledige rapportage heeft nog input nodig van 
 diverse enquêtes en vanuit internationale toernooien. Ook zal een ‘stoplicht’ toelichting 
 worden toegevoegd. Hierin wordt aangegeven waar we op koers liggen, waar extra 
 aandacht nodig is en waar we problemen voorzien. In overleg met de unieraad zal naar een 
 geschikt moment in 2015 worden gezocht om bij deze rapportage stil te staan. 
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Interne Memo Atletiekunie 
 

 

 

Aan  : Unieraad                                                                                   agendapunt 4  
 

Van  : Uniebestuur 
 

Datum  : 6 mei 2015 
 

Onderwerp : Notulen unieraadsvergadering d.d. 27 november 2015 

 

 
 
   

De unieraad besluit: 

 

 De notulen van de unieraadsvergadering d.d. 27 november 2015 vast te stellen en kennis  
 te nemen van de voortgang met betrekking tot de actiepuntenlijst.  

 

 

Toelichting 
Per e-mail werden op 19 december 2014 de conceptnotulen van de unieraadsvergadering van 
27 november 2014 verzonden aan de leden van de unieraad. De hierop ontvangen reacties werden, 
zoveel als mogelijk, verwerkt in de definitieve versie die ter goedkeuring aan de unieraadsvergadering 
op 21 mei 2014 zal worden voorgelegd.  
 
Tevens is bijgevoegd een overzicht met betrekking tot de stand van zaken in de actiepuntenlijst.  
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Concept notulen unieraad  
 
Datum:   27  november 2014 
Locatie:   Hotel en Congrescentrum Papendal 
 
Aanwezig bestuur Theo Hoex (voorzitter), John Bos, Ruud Kok, Peter Konijnenburg, Ellen van 

Langen, Anieke Wierenga, Sylvia Barlag, Jan Willem Landré (algemeen 
directeur), Regina van Dijk (verslag)  

Afwezig (mk)    Leonie Schreve 
 
Aanwezig unieraad Rein Amels, Sabine Boshuis, Henk Bruggeman, Raymond Creusen, Carel  

Diekerhof, Toon de Graauw, Michiel Hatenboer, Ans Huisman, Rolf Huizinga, 
Frans Kortbeek, Henri van Limpt, Rob van Mechelen, Hans Slager, Jan Smit, 
Jan Strijker, Jolanda van Veluw 

Afwezig (mk)    Frankwin Mussche, Ger Raijmakers  

 

1. Opening  
Voorzitter Theo Hoex opent deze unieraadsvergadering (bijlage 1). 
Leonie Schreve is namens het bestuur afwezig. 
 

2.  Presentielijst en vaststellen aantal stemmen 
Namens de unieraad zijn afwezig: 
Ger Raijmakers  mandaat verleend aan Hans Slager 
Frankwin Mussche geen mandaat verleend 
Er kunnen dus 17 stemmen worden uitgebracht. 
Het stembureau wordt gevormd door Harry Peters, Frank Koomen, Adwin van Groeningen. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Hans Slager geeft update over de ad hoc commissie herziening statuten. 

 Er zijn afspraken gemaakt om bij andere bonden te kijken hoe zij dit geregeld hebben. De 
periode tot aan de voorjaarsvergadering wordt de commissieleden de gelegenheid gegeven 
kritisch te kijken naar huidige statuten en het reglement.  

 Tijdspad: streven is om in de voorjaarsvergadering met een conceptvoorstel te komen voor 
nieuwe statuten en algemeen reglement. Vaststelling zal dan in de najaarsvergadering 
plaatsvinden. 

 
Rolf Huizinga: 
Wil graag aankondigen dat bij agendapunt 5 mogelijk een motie wordt ingediend. 

 

4.  Notulen 26 juni 2014 
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. 
  

5.  Jaarplan 2015 
Rolf Huizinga 
Pgn. 11 - Jeugdatletiek: 
De C-interland is blijkbaar om moverende redenen uit het beleid van de Atletiekunie weggevallen. 
Hiervoor wil hij een motie indienen, die het volgende behelst: 
A. alsnog proberen te realiseren van de C-interland in 2015; 
B. het bestuur moet in overleg gaan met de groep bezorgde mensen die zich hebben geuit over 
 het afschaffen van deze C-interland. 
 

Rolf wil graag tekstueel in een erratum aangegeven zien dat het bestuur hier zeer actief hiermee aan 
de slag gaat.  
 

Namens het bestuur reageert Ellen van Langen: 
De belangrijkste reden om de C-interland te schrappen is aanscherping van het beleid. Ook teruggang 
in subsidies speelt een rol. De C-spelen worden gezien als inspiratie maar niet als vorm van 
talentontwikkeling.  
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Accountmanagers hebben tijdens voorzittersoverleggen niet ervaren dat deze afschaffing een issue is. 
Bij onze technisch directeur is er vanuit het land ook niet echt om uitleg gevraagd. 
 
Rolf Huizinga: 
Rolf heeft van collega unieraadsleden vernomen dat er tijdens voorzittersoverleg wel over dit 
onderwerp is gesproken. Bovendien zijn de stukken voor de unieraad pas verstrekt nadat een aantal 
voorzittersoverleggen al hadden plaatsgevonden. De unieraad heeft via het bondsbureau de brief van 
de vrienden van de Atletiek ontvangen met betrekking  tot de afschaffing. Unieraadsleden kunnen zich 
hier dus over uitspreken. Hij heeft het niet specifiek over de financiën, maar vraagt in zijn motie om 
een uiterste inspanning om de C-interland, als motivator/stimulator, in stand te houden. Hij heeft begrip 
voor het feit dat er keuzes gemaakt moeten worden in het beleid. Echter valt hem op dat op de 
allerjongste jeugd wel zwaar wordt ingezet, maar voor deze ‘C tussencategorie’ mist hij, in het kader 
van jeugdbeleid, juist motiverende elementen. 
 
Theo Hoex 
Deze discussie gaat dus eigenlijk over een activiteit die niet meer plaatsvindt en wat vinden we van dat 
signaal. Is de motie van Rolf nu een oproep aan het bestuur om voor 2015 alsnog de C-interland te 
regelen, of moet hierover gestemd worden? Het bestuur heeft het signaal in ieder geval voldoende 
onderkend, dus zal inspanning worden verricht om het in ieder geval in 2015 door te laten gaan. Na 
2015 dan verder bezien. 
 
Rob van Mechelen 
Is er vanuit de Vrienden van de Atletiek, de stichting Jeugdfonds, nog iets mee te doen? 
Theo geeft aan dat dit een zelfstandig opererend orgaan is en vanuit hun eigen doelstellingen een 
aantal jeugdigen ondersteund. Wij hebben daar geen invloed op.  
Jan Willem vult nog aan dat de brief vanuit de Vrienden nadrukkelijk op persoonlijke titel (door Ed 
Turk?) is geschreven. Er ligt nu een uitnodiging van de vrienden om met ons hierover van gedachten 
te wisselen, met in het achterhoofd ondersteuning vanuit het jeugdfonds. Afspraak wordt gepland. 
 
Toon de Graauw 
Wanneer hij de empathie van het bestuur hoort, dan zou hij het een mooi gebaar vinden om over de 
motie te stemmen. 
 
Hans Slager 
Het antwoord van het bestuur komt overeen met de voorlaatste regel van de motie. Hans vindt niet dat 
er dan nog over gestemd zou moeten worden.  
 

Jolanda van Veluw 
Een motie is bovendien een middel waarmee je een opdracht geeft. De unieraad moet daar dus zuinig 
mee omgaan.  
 
Rolf kan zich vinden in de opmerkingen van Hans en Jolanda, maar wil de motie toch aan het bestuur 
aanbieden. 
 

Theo geeft aan dat dat niet de gang van zaken is. Of er wordt kennis van genomen óf er wordt 
gestemd. 
 
De unieraad wil graag even overleggen en verzoekt om een schorsing. 
 
Na vijf minuten wordt de vergadering weer geopend en meldt Ans dat de essentie van de motie het 
belangrijkste is. Wanneer het bestuur een toezegging doet in de geest van de motie, dan hoeft deze 
niet ingediend te worden. Bij agendapunt 8, communicatie besluiten unieraad, wordt nog op dit punt 
teruggekomen. 
 
Overige opmerkingen jaarplan. 
 
Pgn. 10 – Wedstrijdzaken 
Jolanda van Veluw  
De KPI’s zijn benoemd tot 2016, terwijl nu het jaarplan 2015 voorligt. Ondanks dat zij op deze vraag in 
de voorbespreking met bestuur antwoord heeft gehad, wil zij dit punt toch even plaatsen. Hier hoeft 
dan eind 2015 niet op teruggekomen te worden. 
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Jan Willem 
KPI’s zijn inmiddels wat nadrukkelijker toegewezen. Ook zijn de referentiejaren benoemd. In voorjaar 
zal overzicht van de KPI’s worden overlegd, en dan bepalen we of we op koers liggen. Sommige KPI’s 
kun je maar sporadisch meten, anderen moet je monitoren. Wanneer het referentiejaar 2014 is, kun je 
in 2015 dus wel meten. Stelt voor dat aan de hand van de KPI meting van komend voorjaar bepalen of 
we op koers liggen of niet. In het volgende jaarplan zal hier nog nauwkeuriger mee worden omgaan. 
 

6. Begroting 2015 
Peter Konijnenburg licht toe. 
 
Rein Amels 
Valt de tegenvaller vanuit de Lotto in 2015 of 2016? Peter geeft aan dat dit voor 2016 is. 
 
Hans Slager 
De voorzichtige toezegging m.b.t. sponsoren, is dat eenmalig? 
Jan Willem meldt dat met één partij, uit de financiële wereld, afspraken tot 2016 zijn gemaakt. Een 
andere partij, uit de vervoerssector, is formeel voor één jaar vastgelegd, maar er is ambitie voor 
meerdere jaren. Bedragen die nu in begroting zijn opgenomen betreffen getekende overeenkomsten. 
 
De unieraad stemt in met het jaarplan en de begroting incl. contributieverhoging. 
 

7. Rondvraag 
Toon de Graauw 
Heeft vernomen dat er wat extra gelden van het Ministerie van VWS naar NOC*NSF gaan. Is daar 
meer over bekend. 
Jan Willem geeft aan dat dit klopt, maar e.e.a. hangt ook samen met de voorgenomen fusie van de 
LOTTO en de Staatsloterij. De extra gelden zijn wel gelabeld. NOC*NSF is met de verdere uitwerking 
belast. Ruud Kok die voorzitter is van de CRBS (Commissie Richtlijnen Bestedingsplan Sportagenda) 
licht verder toe. 
 

8. Communicatie besluiten unieraad d.d. 27 november 2014 
 C-interland 

Oproep vanuit de unieraad om de eerder afgeschafte C-interland in stand te houden; 
Keuzes technisch beleid en dat inspanningen verricht zullen worden om deze wedstrijd in 2015 
toch door te laten gaan; 
Onderzoeken hoe hier in de toekomst verder mee wordt omgegaan; 
Voorstel werd gedaan vanuit de optiek Jeugdatletiek. 

 Contributieverhoging via indexatie 

 Goedkeuring begroting en jaarplan 

 Uitslag verkiezingen voorzitter unieraad en adviescommissie organisatie & financiën 
Voor de positie van voorzitter is één kandidaat, voor de commissie o & f zijn vijf kandidaten 
voor vier posities. Afgesproken is dat de kandidaten nog een mondelinge toelichting geven, 
waarna gestemd zal worden.  
Ans Huisman is gekozen als voorzitter van de unieraad. 
De commissie O & F bestaat uit: Ans Huisman, Hans Slager, Rolf Huizinga, Ger Raijmakers, 
Jolanda van Veluw 
 

9.  Topatletiek ‘Terugblik 2014’ 
Bij afwezigheid van technisch directeur Ad Roskam, verzorgt Willem van de Worp 
(programmamanager topatletiek) deze terugblik. 
 

10. Sluiting 
Een ieder hartelijk bedankend voor zijn/haar inbreng sluit Theo Hoex de vergadering. 
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Actiepuntenlijst 

 
 

Activiteit 

 
Status 

 
Wie 

Stand van zaken KPI’s Unieraad 21-5 Bestuur 

C-interland Unieraad 21-5 Bestuur 

Conceptvoorstel statuten Unieraad 2015 Commissie statuten  
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Interne Memo Atletiekunie 
 

 

 

Aan  : Unieraad                                                                                   agendapunt 5 
 

Van  : Bestuur 
 

Datum  : 6 mei 2015 
 

Onderwerp :  Jaarverslag en jaarrekening 2014 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

De unieraad besluit: 

 Het bestuursverslag 2014 goed te keuren; 

 De jaarrekening 2014 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 
beleid. 

 

Toelichting 
 

 Bij afwezigheid van penningmeester Peter Konijnenburg zal Ruud Kok zal een presentatie 
verzorgen met betrekking tot het jaarverslag 2014. 
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Interne Memo Atletiekunie 
 

 

 

Aan  : Unieraad                                                                                   agendapunt 6 
 

Van  : Bestuur 
 

Datum  : 6 mei 2015 
 

Onderwerp :  Herverkiezing Theo Hoex 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

De unieraad besluit: 

 

 In te stemmen met de voordracht van Theo Hoex voor een derde bestuursperiode van drie 
jaar in de functie van voorzitter van de Atletiekunie. 
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Interne Memo Atletiekunie 
 

 

 

Aan  : Unieraad                                                                                   agendapunt 7 
 

Van  : Bestuur 
 

Datum  : 6 mei 2015 
 

Onderwerp :  Wijziging Statuten 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

De unieraad:  

 Neemt kennis van de voortgang op de herziening van de statuten en algemeen reglement  
 zoals opgesteld door de ad hoc commissie herziening statuten. 

 
 

Toelichting  
Onderstaand wordt de werkwijze en voortgang op de herziening van de statuten en het algemeen 
reglement toegelicht.  
 
Als bijlage bij deze memo zijn opgenomen:  

 Begeleidend schrijven van de notaris bij zijn conceptversie van de statuten; 

 Voorlopige conceptversie van de statuten zoals nu door de ad hoc commissie herziening 
statuten is besproken; 

 Een toelichting op de belangrijkste wijzigingen en nog openstaande bespreekpunten   
 

Werkwijze 
De ad hoc commissie herziening statuten is 3 maal bijeen geweest en heeft in die vergaderingen 
zowel de statuten als het algemeen reglement (AR) geheel doorgenomen. Alle correcties, 
opmerkingen en verbeterpunten zijn uitgewerkt in conceptversies zowel van statuten als van AR. 
Omdat voor verdere herziening van het AR eerst de statuten op orde moeten zijn, is in het vervolg de 
aandacht eerst gelegd bij de statuten. 
 
De 1

e
 conceptversie van de statuten is, met enkele directe vragen, aan notaris Van Mourik 

voorgelegd, die deze versie van opmerkingen en aanbevelingen heeft voorzien, en in een 
conceptakte heeft opgemaakt. De opmerkingen en aanbevelingen van de notaris zijn door de 
commissie in een telefonische vergadering besproken en naar het oordeel van de commissie al dan 
niet overgenomen.  
 
Dit heeft geleid tot de bijgevoegd voorlopige conceptstatuten (versie 23 april 2015).  
 
De aanpassingen in de statuten hebben verschillende achtergronden:  

 Tekstuele aanpassingen ten einde consistent woordgebruik en eenduidige begrippen te 
verkrijgen (‘bijdrage’ wordt ‘contributie’, in sommige gevallen werd de term vereniging 
gebruikt waar de Atletiekunie wordt bedoeld, enz); 

 Correctie van onjuiste verwijzingen naar andere artikelen of leden van artikelen; 

 Het aanbrengen van een logische volgorde in de artikelen: de (oude) artikelen 5, 6 en 10 
betreffen leden en lidmaatschap, deze artikelen zijn nu direct achter elkaar opgenomen, de 
artikelen over het tuchtrecht zijn helemaal aan het eind van de statuten geplaatst, enz. 

 Samenhang statuten en algemeen reglement: de verplichtingen voor verenigingen waren 
deels in de statuten en deels in het algmeen reglement opgenomen, en nu gebundeld in de 
statuten; 
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 Omissies: het indienen van een motie werd niet genoemd als recht van de unieraad, maar er 
werd wel inhoudelijk op ingegaan; het schorsen van leden was niet opgenomen in de statuten 
(nieuw artikel 8); 

 Verouderde artikelen: het artikel over fondsen (oud artikel 28) is niet meer van toepassing, 
evenals het artikel over de overgang van de unieraad van 2 x 4 jaar naar 3 x 3 jaar; 

 Inhoudelijke aanpassingen, bijvoorbeeld: de artikelen over financiën zijn geheel herzien, 
gebundeld en teruggebracht tot de essentie en de feitelijke werkwijze op dit moment. Daarbij 
zijn tevens correcties doorgevoerd vanuit de Aanbevelingen Goed Sportbestuur, waaronder de 
bevoegdheid van de unieraad tot het verlenen van een opdracht tot onderzoek van de 
jaarrekening aan een registeraccountant (nieuw artikel 16, lid 2 sub n); 

 Correcties die voortvloeien uit gewijzigde wetsteksten (‘De Atletiekunie is aangegaan voor 
onbepaalde tijd’, volgt thans uit de wet en is overbodig); 

 Uitbreiding op basis van nieuwe ontwikkelingen, zoals de mogelijkheid voor de unieraad om 
elektronisch te stemmen (nieuw artikel 19 lid 3 en 10). 

 
Vanwege de veelheid aan correcties wordt een versie waarin alle wijzigingen worden bijgehouden 
geheel onoverzichtelijk. Om die reden is gekozen voor een toelichting op hoofdpunten. Daarbij worden 
waar nodig nog enkele beslispunten aangegeven.  
  
Het bijgevoegde concept van de statuten is nog niet de eindversie van de commissie. Belangrijke 
punten die nog uitgewerkt moeten worden zijn: 

 Het toevoegen van een begrippenlijst aan de statuten; 

 Het leggen van de verbinding tussen Goed Sportbestuur (inclusief onderliggende bepalingen) 
en statuten en algemeen reglement; 

En verder volgen vanuit de aanpassingen van het algemeen reglement wellicht nog aanpassingen in 
de statuten. 
 
Na de bespreking van de voortgang van de herziening van statuten en AR in de unieraadsvergadering 
zal de commissie haar werkzaamheden hervatten.      
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Wijzigingen ten opzichte conceptversie 16 februari 2015 
 
 
AKTE NOTARIS VAN MOURIK, 2015  ontwerp  
Voorbereid door mr. R.H.Y van Mourik  vs FK 23 april 2015   
Dossier : 2015.0404/01 RvM  
 
 
 WIJZIGING STATUTEN VAN EEN VERENIGING  
 (Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie)  
 
 
 Aantal bijlagen  
 gehecht aan de  
 originele akte: *  
 
 
Vandaag, *, 
verschijnt voor mij, mr. Roland Harco Yvo VAN MOURIK notaris te Nijmegen: 

1.  Verschijnende persoon; de comparant*e 
* 

2.  Hoedanigheid verschijnende persoon; de partij bij de akte 
De comparant*e handelt ter uitvoering van een besluit van de ledenvergadering zoals hierna vermeld 
van de vereniging met volledige bevoegdheid 

Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, gezeteld te Arnhem, kantoorhoudend Papendallaan 7, 6816 VD 
Arnhem, correspondentieadres postbus 60100, 6800 JC Arnhem, ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder nummer 40342383, 
deze vereniging hierna te noemen: de Vereniging. 
 

3. Vooraf 
 3.1. De Vereniging werd opgericht op achtentwintig april negentienhonderd één. 
 3.2. De statuten werden laatstelijk gewijzigd bij akte op dertien maart tweeduizend veertien 
verleden voor mr. T.M. Berkhout, notaris te Utrecht. 
 3.3. De comparant*e verklaart als volgt: 
  3.3.1. in de Unieraadsvergadering van de Vereniging gehouden op * werd besloten tot 

wijziging van de statuten;  
  3.3.2. daarbij werd aan de comparant*e gemachtigd voor de uitvoering van het besluit 

zorg te dragen; 
  3.3.3. de vergadering werd overeenkomstig de statutaire voorschriften (artikel 18 lid 4 

juncto artikel 30 lid 1) bijeengeroepen en het besluit werd overeenkomstig de 
statutaire voorschriften (artikel 30 lid 3) genomen; 

  3.3.4. het besluit blijkt uit de notulen van de ledenvergadering; die notulen 
zijn/*volgens statutair voorschrift/*zoals gebruikelijk/ vastgesteld in de 
daaropvolgende ledenvergadering, gehouden op * en zijn/*volgens statutair 
voorschrift/zoals gebruikelijk/ door de voorzitter en secretaris getekend; de 
notulen *inclusief presentielijst, zijn aan deze akte gehecht (bijlage *); 

  3.3.5. ter uitvoering van het besluit worden de statuten bij deze gewijzigd en luiden zij 
voortaan als volgt: 

4. Statuten 

 

Naam en zetel 

Artikel 1. (oud artikel 1) 

1. De vereniging draagt de naam: Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie.  
 De vereniging wordt verder in deze statuten en in de reglementen aangeduid met: Atletiekunie. 
2. Zij heeft haar zetel te Arnhem. 

 

Historie; verenigingsjaar 

Artikel 2. (oud artikel 3) 
1. De Atletiekunie is op achtentwintig april negentienhonderdeen te Rotterdam opgericht.  
2. Sinds veertien mei negentienhonderd zesentwintig is de Atletiekunie gerechtigd het predicaat 

’’Koninklijke’’ in haar naam te voeren. (nieuw) 
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3. Met ingang van twaalf september negentienhonderd zesenzeventig luidt de naam van de 
vereniging: Koninklijke Nederlandse Atletiekunie. 

4. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één januari tot en met eenendertig december. 

 

Rechtsbevoegdheid en organen 

Artikel 3. (oud artikel 2) 
1. De Atletiekunie bezit volledige rechtsbevoegdheid.  
2. Organen van de Atletiekunie zijn:  

 het bestuur; 

 de Unieraad (de algemene vergadering); alsmede  

 personen en commissies die krachtens de statuten belast zijn met een nader omschreven 
taak en aan wie daarbij beslissings-bevoegdheid is toegekend. 

 

Doel 

Artikel 4. (oud artikel 4) 
De Atletiekunie stelt zich ten doel: 
1. Het bevorderen en het doen bevorderen van de atletiek en de loopsport in welke 

verschijningsvorm dan ook. 
2. Alles te doen wat tot het in lid 1 genoemde doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin 

van het woord. 

 

Leden 

Artikel 5.  Toelating Leden (oud artikel 5) 
1.  De Atletiekunie kent de volgende leden: 
 a. verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, die uitsluitend dan wel mede het in 

artikel 4 gestelde doel beogen; 
 b. natuurlijke personen die lid zijn van de sub a bedoelde verenigingen (de 

verenigingsleden);  
 c. alle overige natuurlijke personen (persoonlijke leden), die zich voor het lidmaatschap 

van de Atletiekunie hebben aangemeld; 
 d. alle niet onder a. bedoelde rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, verder te 

noemen buitengewone leden. 
2. a. Het bestuur van de Atletiekunie beslist binnen vier maanden na het verzoek over de 

toelating tot het lidmaatschap, alsmede over de datum waarop het lidmaatschap ingaat. 
Deze termijn kan slechts eenmaal met vier maanden worden verlengd. Indien binnen vier 
maanden, of anders binnen de verlenging, op het verzoek tot toelating niet is beslist, 
wordt de verzoeker geacht te zijn toegelaten als lid. 

  b. De voorwaarden voor toelating worden nader vastgesteld in het Algemeen Reglement. 
  c. Het bestuur kan de beslissing over de toelating van de in lid 1 bedoelde rechtspersonen 

en natuurlijke personen mandateren. Dit mandaat wordt geregeld in het Algemeen 
Reglement. 

3. In geval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkenen alsnog op de 
eerstvolgende Unieraadsvergadering door de Unieraad tot toelating worden besloten. 

4.  De Atletiekunie kent de volgende onderscheidingen: 
 a. het erelidmaatschap; 
 b. het lidmaatschap van verdienste; 
 c. de erespeld; 
 d. de waarderingsspeld; 
 e. de titel van beschermheer, beschermvrouwe en erevoorzitter.  
 De criteria voor en toekenning van deze onderscheidingen worden beschreven in het 

Algemeen Reglement. 

 

Artikel 6.  Rechten en plichten van leden (oud artikel 6) 
1. Leden van de Atletiekunie zijn verplicht: 
 a. de statuten en reglementen van de Atletiekunie, de besluiten van één van haar organen, 

alsmede de van toepassing zijnde bepalingen van zowel de International Association of 
Athletics Federations, European Athletics, de World Masters Athletics, de European 
Veterans Athletics Association, het International Paralympic Committee en het NOC*NSF, 
als van de Atletiekunie na te leven; 

 b. de statuten en reglementen van de stichting Instituut Sportrechtspraak, waaronder de 
geldende (tucht)reglementen, onder meer met betrekking tot Seksuele Intimidatie en 
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Doping, na te leven, alsmede de met betrekking tot doping door de IAAF van toepassing 
verklaarde sportspecifieke bepalingen; 

 c. de belangen van de Atletiekunie en van de atletiek en de loopsport in het algemeen niet te 
schaden; 

 d. alle overige verplichtingen, welke uit het lidmaatschap van de Atletiekunie voortvloeien, te 
aanvaarden en na te komen. 

2. De in artikel 5 lid 1 sub a. bedoelde verenigingen zijn bovendien verplicht: 
 a. in hun statuten een bepaling op te nemen, krachtens welke de tot hen of hun afdeling 

atletiek toetredende casu quo toegetreden leden, dan wel degenen die in de vereniging 
een functie - welke dan ook - bekleden of zullen bekleden, zich verplichten het 
lidmaatschap van de Atletiekunie aan te vragen; 

 b. in hun statuten een bepaling op te nemen die hen verplicht om vooraf goedkeuring te 
verkrijgen van de Atletiekunie voor het in haar statuten aanbrengen van wijzigingen of 
aanvullingen. Dit geldt tevens voor verandering van de naam en het clubtenue van de 
vereniging. (was artikel 5 lid e van het Alg. Reg.) 

3. De leden zijn verplicht jaarlijks aan de Atletiekunie de contributie af te dragen, welke de 
Unieraadsvergadering vaststelt. Deze contributie behoeft niet voor alle leden gelijk te zijn. (was art 
24 lid 2) 

4. Vrijgesteld van contributie zijn: 
 a. ereleden en leden van verdienste van de Atletiekunie; 
 b. leden die in het buitenland wonen en voor wie het niet mogelijk is aan de trainingen en 

wedstrijden deel te nemen. (was art 24 lid 3) 
5. Behoudens de in deze statuten en de nader in afzonderlijke reglementen vermelde verplichtingen 

kunnen aan de leden slechts verplichtingen worden opgelegd na voorafgaande toestemming van 
de Unieraad. 

 

Artikel 7.  Einde lidmaatschap (oud artikel 10) 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. voor wat betreft de in artikel 5 lid 1 sub a bedoelde verenigingen respectievelijk sub d. 

bedoelde rechtspersonen: 

 wanneer het desbetreffende lid ophoudt te bestaan; 

 door opzegging door het desbetreffende lid; 

 door opzegging door de Atletiekunie; 

 door ontzetting (royement); 
 b. voor wat betreft de in artikel 5 lid 1 sub b en c bedoelde natuurlijke personen: 

 door overlijden; 

 door opzegging door het desbetreffende lid; 

 door opzegging door de Atletiekunie; 

 door ontzetting (royement); 
 c. van de in artikel 5 lid 1 sub b en c bedoelde natuurlijke personen niet als zij uit anderen 

hoofde reeds lid van de Atletiekunie zijn of blijven, behalve in geval van overlijden, opzegging 
of royement door de Atletiekunie. 

2. Opzegging namens de Atletiekunie geschiedt door het bestuur. 
3. Opzegging door de Atletiekunie kan geschieden in de gevallen in de statuten genoemd, wanneer 

een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te 
voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de Atletiekunie niet gevergd kan worden het lidmaat-
schap te laten voortduren. Opzegging door de Atletiekunie dient te geschieden, indien een in 
artikel 5 lid 1 sub b bedoeld natuurlijk persoon door zijn vereniging als lid wordt geroyeerd, dan 
wel diens lidmaatschap van die vereniging wordt opgezegd, alsmede wanneer het lidmaatschap 
van de Atletiekunie van zijn vereniging wordt beëindigd, een en ander onverminderd het hiervoor 
in lid 1 sub c bepaalde. Opzegging van het lidmaatschap door de Atletiekunie of door het lid kan 
slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van zes weken. 

 Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de Atletiekunie of van het 
lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.  

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het 
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. 

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de 
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 

6. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, 
reglementen of besluiten van de Atletiekunie of van één van haar organen, of de Atletiekunie op 
onredelijke wijze benadeelt. 
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7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van de lidmaatschapsperiode eindigt, blijft niettemin de 
contributie voor de totale lidmaatschapsperiode verschuldigd. 

8. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid, dat heeft opgezegd, geacht nog lid te 
zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft 
voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de Atletiekunie of van één van haar 
organen, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de 
tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de 
betrokkenen geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn 
in beroep te gaan. 

 

Artikel 8.  Schorsing (nieuw) 
1. Het bestuur kan een lid als bedoeld in artikel 5 lid 1 schorsen wegens feiten, die aanleiding 

kunnen geven tot opzegging van diens lidmaatschap door de Atletiekunie en/of tot ontzetting uit 
het lidmaatschap. 

2. De schorsing van een vereniging als bedoeld in artikel 5 lid 1 sub a als lid van de Atletiekunie 
houdt in de schorsing als lid van de Atletiekunie van alle leden van die vereniging. 

3. Een besluit tot schorsing dient binnen twee maanden te worden gevolgd door kennisgeving aan 
het geschorste lid van een besluit van het bestuur tot opheffing van de schorsing, dan wel 
opzegging van het lidmaatschap namens de Atletiekunie dan wel tot ontzetting uit het 
lidmaatschap op voet van al het dienaangaande bepaalde in het vorige artikel. Bij gebreke van het 
een of ander vervalt de schorsing na afloop van die termijn. Hangende de procedure blijft het lid 
geschorst. 

 

Bestuur 

Artikel 9.  Samenstelling (oud artikel 11 minus oud lid 2)  
1. a. Het bestuur van de Atletiekunie bestaat uit ten minste vijf personen, te weten: een voorzitter,  

penningmeester, alsmede drie of meer overige bestuursleden, van wie er ten minste één als 
vice-voorzitter fungeert. 

 b. Het juiste aantal leden zal door een besluit van de Unieraad worden vastgesteld. 
 c. Indien het aantal bestuursleden minder dan vijf bedraagt blijft het bestuur bevoegd. In dat 

geval heeft het bestuur de verplichting om binnen zes (6) maanden een 
Unieraadsvergadering uit te schrijven om in de vacatures te voorzien. (nieuw) 

2. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met een functie in de Unieraad van de 
Atletiekunie. 

 

Artikel 10.  Benoeming, aftreden, herbenoeming en ontslag of schorsing 

(oud art 12 + art 11 lid 2) 
1. a. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door een Unieraadslid en 

worden in functie benoemd door de Unieraad. 
 b. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk, uiterlijk vijf (5) weken voor de 

Unieraadsvergadering, te geschieden. 
 c. Kandidaten dienen lid van de Atletiekunie en meerderjarig te zijn. 
2. a. Indien het bestuur van de Atletiekunie wordt verzocht een voordracht te doen van een 

kandidaat voor de benoeming als lid van de Council van de IAAF of een lid van de Council 
van European Athletics, dan is het bestuur en ieder Unieraadslid bevoegd een kandidaat aan 
te dragen en besluit de Unieraad welke kandidaat door het bestuur zal worden voorgedragen 
voor de functie . 

 b.  Leden van de Atletiekunie zullen, in het geval zij tot lid zijn benoemd van de Council van de 
IAAF of tot lid zijn benoemd van de Council van European Athletics, tevens tot (ex officio) lid 
van het bestuur van de Atletiekunie met alle bij deze functie behorende rechten en plichten 
worden benoemd door de Unieraad. Het (ex officio) lidmaatschap van het bestuur van de 
Atletiekunie vervalt op het moment dat de zittingsperiode in de Council van de IAAF of 
European Athletics is beëindigd.  

3. De leden van het bestuur hebben gedurende drie jaar zitting en treden af volgens een op te 
maken rooster. 

4. Aftredende leden zijn maximaal tweemaal herbenoembaar. In bijzondere gevallen kan de 
Unieraad van deze bepaling afwijken. 

5. De benoemde leden respectievelijk het benoemde lid van het bestuur treden of treedt in functie de 
dag volgende op de dag waarop de benoeming door de Unieraad heeft plaatsgevonden. 

6. Een bestuurslid kan te allen tijde door het orgaan dat hem heeft benoemd, worden ontslagen of 
geschorst. Voor ontslag of schorsing geldt hetzelfde voordrachtsrecht als bedoeld in lid 1 sub a. 
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7. Indien een in lid 2 sub b bedoeld bestuurslid wordt ontslagen of geschorst, dan zal het bestuur van 
de Atletiekunie onverwijld de Council van de betreffende organisatie waarvan het bestuurslid deel 
uitmaakt, met opgave van reden in kennis stellen. 

Artikel 11.  Taken en bevoegdheden voorzitter Atletiekunie (oud art. 13) 
1. De voorzitter heeft de taak en de bevoegdheid: 
 a. op te treden als woordvoerder van de Atletiekunie bij officiële vertegenwoordigingen; 
 b. het onderhouden van contacten met nationale en internationale, al dan niet overkoepelende, 

organisaties, ten einde de belangen van de Atletiekunie en haar leden te behartigen; 
 c. het in overleg met de andere bestuursleden ontwikkelen van een algemeen beleid van de 

Atletiekunie en het initiëren van nieuwe activiteiten; 
 d. toe te zien op de wijze waarop bestuurscommissies en -werkgroepen hun taken en 

bevoegdheden uitoefenen en het bevorderen van de noodzakelijk geachte uniformiteit. 
2. De voorzitter leidt de bestuurs- en Unieraadsvergaderingen en stelt daarin de agenda van de 

vergadering vast, behoudens het recht van genoemde vergaderingen om daarin wijziging aan te 
brengen. 

 De voorzitter heeft het recht de beraadslagingen te sluiten, indien hij meent dat de vergadering 
voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen, indien eenderde van de aanwezige 
leden het verlangen hiertoe kenbaar maakt. 

3. De voorzitter kan de leiding van een Unieraadsvergadering aan een ander overdragen. 
 

Artikel 12.  Taken en bevoegdheden bestuur (oud artikel 14) 
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 

Atletiekunie. 
2. Het bestuur is bevoegd om, met behoud van zijn verantwoordelijkheid, zijn taken en 

bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan door het bestuur ingestelde commissies, werkgroepen 
of personen dan wel de directeur van de Atletiekunie te mandateren, alsmede om aan derden het, 
al dan niet tegen betaling, verrichten van werkzaamheden op te dragen. 

3. Het bestuur is bevoegd tot het vaststellen en wijzigingen van (wedstrijd)reglementen als bedoeld 
in artikel 23, lid 2 sub b van deze statuten. 

4. Leden van het bestuur hebben het recht om met uitzondering van de vergaderingen van de 
commissies als bedoeld in artikel 24 tot en met 26 van deze statuten andere vergaderingen en 
bijeenkomsten, die in het verband van de Atletiekunie worden gehouden, bij te wonen en daarin 
van advies te dienen. 

5. Na voorafgaande goedkeuring van de Unieraad is het bestuur bevoegd,  conform artikel 25 lid 1 
en 2, met het Instituut Sportrechtspraak een voor de leden bindende overeenkomst aan te gaan 
krachtens welke overeenkomst het uitoefenen van rechtspraak in de Atletiekunie wordt 
opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak.  

 

Artikel 13.  Externe vertegenwoordiging (oud artikel 16) 
1. De Atletiekunie wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of door twee (2) 

gezamenlijk handelende bestuursleden. Ieder bestuurslid kan zich daarbij ook door een schriftelijk 
gevolmachtigde laten vertegenwoordigen. 

2. Het bestuur is bevoegd, mits met voorafgaande goedkeuring van de Unieraad, tot het sluiten van 
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, alsmede tot het 
sluiten van overeenkomsten waarbij de Atletiekunie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een 
derde verbindt. 

3. Personen aan wie hetzij krachtens deze statuten, hetzij krachtens volmacht 
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat 
tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betreffende 
rechtshandelingen is besloten. Overtreding hiervan kan, voor zover deze betrekking hebben op de 
in lid 2 bedoelde rechtshandelingen, noch door, noch aan de Atletiekunie, de wederpartij of een 
derde worden tegengeworpen. 

4. De directeur van de Atletiekunie is bevoegd binnen de grenzen die het bestuur daartoe stelt, de 
Atletiekunie in en buiten rechte zelfstandig danwel gezamenlijk te vertegenwoordigen. 

 

Artikel 14.  Organisatie (oud artikel 15) 
1. Het bestuur is bevoegd regio's, alsmede kieskringen als bedoeld in artikel 15, lid 2 sub a vast te 

stellen. 
2. Een regio is een, krachtens een besluit van het bestuur ingestelde, geografisch gebonden groep 

van verenigingen van de Atletiekunie. Het bestuur bepaalt het aantal regio's. 
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3. Een kieskring als bedoeld in artikel 15 lid 2 sub a is een, krachtens een besluit van het 
bestuur vastgestelde groep van regio’s. Er bestaan acht (8) kieskringen. 

4. Bij Algemeen Reglement kunnen nadere criteria worden gesteld voor het instellen van 
regio’s en kieskringen van verenigingen. 

  

Unieraad 

Artikel 15.  Vertegenwoordiging van de leden en verkiezing leden Unieraad (oud artikel 18) 
1. De Unieraad vertegenwoordigt alle leden van de Atletiekunie als bedoeld in artikel 5 lid 1 en 

fungeert als algemene vergadering als bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek. Zij 
bestaat uit maximaal tweeëntwintig stemgerechtigde afgevaardigden (Unieraadsleden). 

2. De Unieraadsleden worden gekozen in de volgende categorieën: 
 a.  zestien Unieraadsleden worden gekozen door de verenigingen als bedoeld in artikel 5 lid 1 a, 

in acht kieskringen van verenigingen, waarbij iedere kieskring twee Unieraadsleden kiest.
  

 b. maximaal vier Unieraadsleden worden gekozen door de persoonlijke leden als bedoeld in 
artikel 5 lid 1 c. Bedraagt het aantal persoonlijke leden minder dan tienduizend, dan kiezen zij 
één Unieraadslid. Bedraagt het aantal persoonlijke leden tienduizend of meer, maar minder 
dan vijfentwintigduizend, dan kiezen zij twee Unieraadsleden. Bedraagt het aantal 
persoonlijke leden vijfentwintigduizend of meer, maar minder dan vijftigduizend, dan kiezen 
zij drie Unieraadsleden. Bedraagt het aantal persoonlijke leden vijftigduizend of meer, dan 
kiezen zij vier Unieraadsleden; 

 c. twee Unieraadsleden worden gekozen door de buitengewone leden als bedoeld in artikel 5 lid 
1 d;  

3. De Unieraadsleden zijn natuurlijke personen en zijn lid van de Atletiekunie, en hebben op één 
januari van het verkiezingsjaar de leeftijd van achttien jaar bereikt. 

4. De verkiezing van Unieraadsleden geschiedt om de drie jaar, te rekenen vanaf tweeduizend 
veertien. De verkiezing geschiedt vóór vijftien april van het betreffende jaar, in bijzondere – door 
de Unieraad te bepalen gevallen - kan de Unieraad van deze bepaling afwijken.  

 Een besluit van de Unieraad tot afwijking van deze bepaling behoeft ten minste twee/derde van de 
uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de 
Unieraadsleden blijkens de presentielijst aanwezig is. Is niet twee/derde van de Unieraadsleden 
aanwezig, dan wordt binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, 
waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het 
aantal aanwezige Unieraadsleden kan worden besloten met een meerderheid van ten minste 
twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 

5. Indien het lidmaatschap van een Unieraadslid tussentijds eindigt worden nieuwe verkiezingen 
gehouden in de kieskring danwel de categorie waarin het betrokken Unieraadslid was gekozen. 
Het nieuw gekozen Unieraadslid treedt in de termijn van het Unieraadslid dat hij opvolgt. 

6. De verkiezing van de Unieraadsleden wordt nader geregeld in het Algemeen Reglement. 
7. De gekozen Unieraadsleden hebben zitting vanaf het moment van de installatie die plaats vindt 

aansluitend aan de voorjaarsvergadering. De zittingsperiode eindigt onmiddellijk na afloop van de 
derde daarop volgende voorjaarsvergadering, tenzij het een zittingsperiode betreft die ten gevolge 
van een op grond van lid 4 van dit artikel door de Unieraad ingeroepen bijzondere omstandigheid, 
verlengd is. 

8. Een Unieraadslid kan maximaal drie opvolgende perioden zitting hebben.  
9. Het lidmaatschap van de Unieraad vervalt door beëindiging van het lidmaatschap van de 

Atletiekunie. 
10. De functie van Unieraadslid is onverenigbaar met het lidmaatschap van de tuchtcommissie en/of 

de commissie van beroep van de stichting Instituut Sportrechtspraak, alsmede met het vervullen 
van een dienstbetrekking bij de Atletiekunie of één van haar organen. 

11. Unieraadsleden hebben het recht van initiatief, amendement en interpellatie, en het recht om 
moties in te dienen.  

12. a. Adviserende leden van de Unieraad zijn: 

 de ereleden; 

 de leden van het bestuur; 

 de directeur van de Atletiekunie; 

 zij die als zodanig door het bestuur of door de Unieraad zijn aangewezen. 
 b.  Adviserende leden van de Unieraad hebben recht in de Unieraadsvergaderingen het woord 

te voeren. 
13.  De Unieraad benoemt uit haar midden de voorzitter van de Unieraad.  
14. De voorzitter van de Unieraad is belast met de communicatie met het bestuur over de procesgang 

en het regelen van de werkzaamheden van de Unieraad. 
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Artikel 16.  Bevoegdheden (oud artikel 17) 
1. Aan de Unieraad komen in de Atletiekunie alle bevoegdheden toe, die niet door de wet casu quo 

door of krachtens de statuten aan andere organen of derden zijn opgedragen. 

2.  In het bijzonder kent de Unieraad de volgende taken en bevoegdheden: 
 a. toelaten van leden, als bedoeld in artikel 5 lid 3; 
 b. toekennen van het erelidmaatschap, en het verlenen van de titel beschermheer, 

beschermvrouwe of erevoorzitter, als bedoeld in artikel 5 lid 4 sub a en e; 
 c.  vaststellen van de contributie, als bedoeld in artikel 6 lid 3; 
 d.  verlenen van toestemming voor het opleggen van verplichtingen aan leden, als bedoeld in 

artikel 6 lid 5; 
 e.  vaststellen van het aantal bestuursleden, als bedoeld in artikel 9 lid 1 onder b; 
 f.  kandidaatstellen en benoemen van bestuursleden, als bedoeld in artikel 10 lid 1 onder a; 
 g.  herbenoemen van bestuursleden en afwijken van maximale termijn voor 

herbenoembaarheid, als bedoeld in artikel 10 lid 4; 
 h.  het schorsen of ontslaan van een bestuurslid als bedoeld in artikel 10 lid 6; 
 i.  verlenen van goedkeuring voor het aangaan van de overeenkomst met het Instituut 

Sportrechtspraak, als bedoeld in artikel 12 lid 5 en 25 lid 2;   
 j.  goedkeuren van rechtshandelingen ten aanzien van registergoederen en dergelijke, als 

bedoeld in artikel 13 lid 2; 
 k.  vertegenwoordigen van de leden van de Atletiekunie, als bedoeld in artikel 15 lid 1 bij wijze 

van algemene vergadering; 
 l.  benoemen van leden van de Commissie Organisatie & Financiën als bedoeld in artikel 20 lid 

3; 
 m.  vaststellen van de begroting, als bedoeld in artikel 21 lid 3; 
 n. het verlenen van een opdracht tot onderzoek van de jaarrekening  aan een 

registeraccountant als bedoeld in artikel 21 lid 5; 
 o.  vaststellen van de jaarrekening, als bedoeld in artikel 21 lid 8; 
 p.  besluiten tot en vaststellen van een hoofdelijke omslag, als bedoeld in artikel 22 leden 1 en 2; 
 q.  vaststellen van (wijzigingen van) het Algemeen Reglement, als bedoeld in artikel 23 lid 2 

onder a; 
 r.  bekrachtigen van spoedeisende besluiten, als bedoeld in artikel 23 lid 5; 
 s.  wijzigen van de statuten, als bedoeld in artikel 27 lid 1; 
 t.  ontbinden van de Atletiekunie, als bedoeld in artikel 28 lid 1; 
 u. het benoemen van de liquidatiecommissie, als bedoeld in artikel 28 lid 2. 
 

Artikel 17.  Unieraadsvergaderingen (oud artikel 19 en 20) 
1.  a. Jaarlijks worden ten minste twee Unieraadsvergaderingen gehouden: een voorjaarsverga-

dering en een najaarsvergadering. 
 b. De voorjaarsvergadering wordt gehouden tussen één februari en éénendertig mei; de 

najaarsvergadering tussen één oktober en éénendertig december. 
 c. Ieder derde jaar, te rekenen vanaf tweeduizend veertien, wordt de voorjaarsvergadering 

onmiddellijk gevolgd door de installatie van de nieuwe Unieraad. In bijzondere – door de 
Unieraad te bepalen gevallen - kan de installatie op een later tijdstip, doch niet later dan vier 
maanden na de voorjaarsvergadering, plaatsvinden. 

2. Een buitengewone Unieraadsvergadering wordt belegd indien het bestuur of indien ten minste vier 
Unieraadsleden zulks nodig oordelen. In laatst bedoeld geval moet de wens daartoe onder 
opgave van reden voorzien van een toelichting op het te behandelen onderwerp schriftelijk 
kenbaar worden gemaakt aan het bestuur. 

3. Een vergadering als bedoeld in het vorige lid wordt binnen vier weken na ontvangst van het 
daartoe strekkend verzoek door het bestuur uitgeschreven, bij gebreke waarvan de verzoekers 
bevoegd zijn zelf tot die bijeenroeping over te gaan op de wijze waarop het bestuur Unieraads-
vergaderingen bijeenroept. 

4. De oproeptermijn van de in dit artikel bedoelde vergaderingen bedraagt ten minste drie weken, de 
dag van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend. 

 De oproeping geschiedt in opdracht van de voorzitter op de website van de Atletiekunie. In 
bijzondere gevallen - zulks ter beoordeling van het bestuur - kan deze termijn worden verkort. 

5. Het bestuur bepaalt waar in Nederland en wanneer vergaderingen als bedoeld in dit artikel 
worden gehouden, behalve in geval als bedoeld in het laatste gedeelte van lid 3, in welk geval de 
verzoekers zulks kunnen bepalen. 

6. De Unieraadsvergaderingen zijn openbaar. Alle leden van de Atletiekunie hebben toegang tot de 
vergadering, doch mogen aan de beraadslagingen niet deelnemen. 
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7. Een Unieraadsvergadering gaat in een besloten zitting over indien de voorzitter, twee leden van 
het bestuur of vier Unieraadsleden dit wensen. Tot een besloten zitting hebben toegang; het 
bestuur, de Unieraadsleden, adviserende leden en al degenen die door de Unieraad worden 
toegelaten. 

8. De Unieraad beslist in een besloten zitting of de redenen die tot het aanvragen van de besloten 
zitting hebben geleid voldoende zijn geweest. 

9. Omtrent hetgeen in de besloten zitting is behandeld kan door de Unieraad geheimhouding worden 
opgelegd aan hen die daarbij aanwezig waren. 

 

Artikel 18. Agenda (oud artikel 21) 
1. De agenda van een Unieraadsvergadering wordt ten minste veertien dagen voor de vergadering 

op de website van de Atletiekunie ter kennis van de leden gebracht en aan de Unieraadsleden en 
de adviserende leden van de Unieraad toegezonden. 

2 a. De agenda van de voorjaarsvergadering bevat ten minste:  
  1. vaststelling van de notulen van de vorige Unieraadsvergadering;  
  2. vaststelling van het jaarverslag van het bestuur, bestaande uit het bestuursverslag, de 

jaarrekening en het activiteitenverslag; 
 b. De agenda van de najaarsvergadering bevat ten minste:  
  1. vaststelling van de notulen van de vorige Unieraadsvergadering; 
  2. vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar. 
3. Voorstellen worden aan de agenda van de Unieraadsvergadering toegevoegd indien deze 

voorstellen, voorzien van een toelichting, uiterlijk vijf weken voor de dag van een 
Unieraadsvergadering schriftelijk door ten minste vier Unieraadsleden bij het bestuur zijn 
ingediend. 

4. Het bestuur is bevoegd later ingekomen voorstellen alsmede eigen voorstellen op de agenda te 
plaatsen. 

 

Artikel 19.  Stemmingen (oud artikel 22) 
1. De Unieraadsvergadering kan slechts geldige besluiten nemen, indien meer dan de helft van het 

aantal Unieraadsleden blijkens de presentielijst ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Ieder Unieraadslid kan zich daarbij ook door een schriftelijk gevolmachtigde laten 
vertegenwoordigen. 

2. a. Besluiten worden genomen met een meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen, tenzij 
de wet, deze statuten of de reglementen anders bepalen; 

 b. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen; 
 c. Ieder Unieraadslid heeft vrij mandaat en brengt één stem uit. Elk Unieraadslid is gerechtigd 

één ander Unieraadslid te vertegenwoordigen en namens deze een stem uit te brengen, na 
daartoe schriftelijk gevolmachtigd te zijn. (was: oud art 18 lid 12) 

3. a. het stemrecht kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch 
communicatiemiddel; 

 b. vereist is dat het Unieraadslid via het elektronisch communicatie-middel kan worden 
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het 
stemrecht kan uitoefenen; 

 c. vereist is voorts dat het Unieraadslid via het elektronisch communicatiemiddel kan 
deelnemen aan de beraadslaging;  

 d. stemmen die voorafgaand aan de Unieraadsvergadering via een elektronisch 
communicatiemiddel door een Unieraadslid worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de 
dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde 
van de vergadering worden uitgebracht; 

 e. in het Algemeen Reglement kunen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het 
elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden telkens bij de oproeping 
bekend gemaakt.  

4. De stemming over personen geschiedt schriftelijk. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij 
de voorzitter of de vergadering een schriftelijke stemming wenselijk acht. 

5. Indien een stemming is verlangd, benoemt de voorzitter een stembureau van drie personen. Het 
stembureau opent de stembiljetten en beslist over de geldigheid van iedere uitgebrachte stem. 

6. Ongeldig zijn stembiljetten die: 
 a. blanco zijn; 
 b. zijn ondertekend; 
 c. onleesbaar zijn; 
 d. een persoon niet duidelijk aanwijzen; 
 e. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is gesteld; 
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 f. per verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; 
 g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die is bedoeld. 
7. a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van 

de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. 
Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige 
stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen 
hebben verkregen. 

 b. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming 
plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn 
er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt 
over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de 
herstemming. 

 c. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen, die de meerderheid 
van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de 
stemmen, dan beslist het lot. 

8. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, is het voorstel verworpen. 
9. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat in de Unieraadsvergaderingen een besluit is 

genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel 
over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend; 

 b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan 
wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, 
indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of - wanneer de oorspronkelijke 
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde - wanneer een Unieraadslid dit verlangt. 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

10. Een eenstemmig schriftelijk genomen besluit van alle Unieraadsleden, ook al zijn deze niet in een 
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een 
besluit van de Unieraad. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt tijdens de 
eerstvolgende Unieraadsvergadering. Het bepaalde in lid 3 sub a, b en e is van overeenkomstige 
toepassing op het uitbrengen van een stem. 

 

Artikel 20.  Commissie Organisatie & Financiën (oud artikel 23) 
1. De Unieraad heeft een Commissie Organisatie & Financiën, bestaande uit vijf personen. 
2. De voorzitter van de Unieraad is lid en tevens voorzitter van de Commissie Organisatie & 

Financiën. 
3. De overige vier leden van de Commissie Organisatie & Financiën worden door de Unieraad uit 

haar midden benoemd. De verkiezing van deze vier leden geschiedt onder leiding van de 
voorzitter van de Commissie Organisatie & Financiën.  

4. De taken, samenstelling en werkwijze van de Commissie Organisatie & Financiën wordt nader 
geregeld bij of krachtens het Algemeen Reglement. 

 

Financiën 

Artikel 21.  (oud artikel 25 met aanvullingen)  
1. Het financieel beleid wordt gevoerd door het bestuur. 
2. Alleen de penningmeester of een door hem gevolmachtigde komt, met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 13, de bevoegdheid toe om namens de Atletiekunie betalingen te doen. 
3. Het bestuur stelt de jaarlijkse begroting op en legt deze in de najaarsvergadering ter vaststelling 

voor aan de Unieraad. 
4. Het bestuur stelt de jaarrekening op, bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten 

met een toelichting. 
5. De Atletiekunie is verplicht opdracht tot onderzoek van haar jaarrekening aan een 

registeraccountant te verlenen. Tot het verlenen van deze opdracht is de Unieraad bevoegd. Gaat 
deze daar niet toe over, dan is het bestuur daartoe bevoegd. De verleende opdracht kan te allen 
tijde worden ingetrokken door de unieraad alsook door het bestuur indien deze de opdracht heeft 
verleend.    

6. Het bestuur is verplicht de registeraccountant bedoeld in het vorige lid ten behoeve van zijn 
onderzoek alle door hem gevraagde inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de 
waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Atletiekunie voor 
raadpleging beschikbaar te stellen.  

7. De registeraccountant bedoeld in lid 5 brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur 
en aan de in artikel 20 bedoelde commissie Organisatie & Financiën, en geeft de uitslag van zijn 
onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.  
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8.  De jaarrekening wordt in de voorjaarsvergadering ter vaststelling voorgelegd aan de Unieraad. 
Vaststelling door de Unieraad strekt niet tot decharge van het bestuur. 

9. De Unieraad verleent decharge aan het bestuur voor alle handelingen voor zover die uit de 
jaarrekening blijken.  

 

Artikel 22.  (oud artikel 27) 
1. De Unieraad kan besluiten om ter dekking van een door een bijzondere omstandigheid ontstaan 

tekort op de begroting of ter dekking van het, op de begroting van het nieuwe jaar gebrachte 
tekort over het afgelopen jaar een hoofdelijke omslag te heffen van elk lid van de Atletiekunie. 

2. Deze hoofdelijke omslag zal in dat geval door de Unieraad worden vastgesteld. 

Reglementen en spoedeisende besluiten 

Artikel 23.  (oud artikel 29) 
1. De organisatie van de Atletiekunie, alsmede de taken en bevoegdheden van haar organen, 

worden nader uitgewerkt in het Algemeen Reglement en/of in andere reglementen. 
2. a. Wijzigingen in het Algemeen Reglement treden in werking op de een en twintigste dag na de 

dag waarop de Unieraad het besluit tot vaststelling dan wel wijziging van het reglement heeft 
aangenomen, tenzij anders wordt bepaald. 

 b. Nieuwe (wedstrijd)reglementen en wijzigingen in deze reglementen treden in werking op de 
een en twintigste dag na de dag waarop het bestuur het besluit tot vaststelling casu quo 
wijziging van het reglement heeft genomen, tenzij anders wordt bepaald. 

3. Van iedere vaststelling of wijziging van deze statuten of van een reglement wordt mededeling 
gedaan op de website onder vermelding van de datum van inwerkingtreding en met de letterlijke 
weergave van tekst van de aangenomen bepaling(en), of met een verkorte weergave van de tekst 
van de aangenomen bepaling(en), alsmede de plaats waar de volledige tekst ter inzage ligt. 
Publicatie geschiedt zo spoedig mogelijk. 

4. Indien de Atletiekunie op grond van een met het Instituut Sportrechtspraak gesloten 
overeenkomst rechtspraak in de Atletiekunie aan het Instituut Sportrechtspraak heeft opgedragen, 
worden de reglementen van het Instituut Sportrechtspraak vastgesteld en gewijzigd door het 
bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. Het bestuur van de Atletiekunie doet hiervan via de 
website van de Atletiekunie mededeling aan de leden. De Unieraad is vanaf de datum van die 
overeenkomst niet bevoegd in een reglement van het Instituut Sportrechtspraak een wijziging aan 
te brengen. 

5. Het bestuur is bevoegd om in spoedeisende gevallen een spoedeisend besluit te nemen en daar 
uitvoering aan te geven, welk besluit op de eerstvolgende Unieraadsvergadering aan de Unieraad 
ter bekrachtiging dient te worden voorgelegd. Dit besluit kan slechts worden genomen indien de 
Atletiekunie daardoor voor de duur van ten hoogste een jaar wordt gebonden. 

6. Het in lid 5 bepaalde is niet van toepassing op spoedeisende besluiten, waarin heffingen, 
bedragen of percentages, welke voor een bepaalde tijdsduur zullen gelden, worden vastgesteld. 

7. Spoedeisende besluiten zijn voor de leden bindend vanaf de dag dat zij op de website zijn 
gepubliceerd. 

8. Wijzigingen van de reglementen of andere regelingen van de IAAF, European Athletics, WMA, 
EVAA, NOC*NSF en het IPC werken zonder nader besluit door op reglementen van de 
Atletiekunie indien en voor zover het betreft onderwerpen betreffen die ook in de reglementen van 
de Atletiekunie zijn geregeld. 

 

Rechtspraak  

Artikel 24. (oud artikel 7)  
1. De in dit artikel bedoelde rechtspraak en geschillenbeslechting is op alle leden van de Atletiekunie 

van toepassing. 
2. Op een overtreding van de statuten, reglementen en/of besluiten is de tuchtrechtspraak van de 

Atletiekunie van toepassing. Deze tuchtrechtspraak geschiedt door de tuchtcommissie en de 
commissie van beroep van de stichting Instituut Sportrechtspraak, welke stichting hierna nader 
wordt aangeduid als Instituut Sportrechtspraak. 

3. Geschillen tussen leden onderling of tussen een lid en een sponsor, voor zover deze betrekking 
hebben op sponsoring, worden beslecht door arbitrage volgens het Arbitragereglement van de 
door NOC*NSF en het Genootschap voor Reclame (Sectie Sponsoring) ingestelde 
Arbitragecommissie Sportsponsoring.  

4. Van een geschil is sprake indien één van de betrokken partijen schriftelijk verklaart dat dit het 
geval is.  

5. In het geval er sprake is van een geschil tussen een lid en de IAAF, kan dit geschil, indien de 
Council van de IAAF zulks besluit, worden voorgelegd aan de Court of Arbitration for Sport (CAS). 
Het besluit van de CAS is bindend voor alle partijen en voor alle aangesloten leden van de IAAF. 
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Beroep op het besluit van de CAS is niet mogelijk. Indien de Council van de IAAF een besluit van 
een aangesloten lid inzake tuchtrechtspraak en arbitrage erkent, zal geen behandeling door de 
CAS worden voorgesteld. 

6. Indien een beslissing als bedoeld in de artikelen 24 tot en met 26 (was:7 tot en met 9) tot gevolg 
heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door het betrokken lid noch door 
derden enig recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden 
gemaakt op een gewijzigde uitslag of op het opnieuw houden van een wedstrijd en/of evenement. 

 

Artikel 25.  (oud artikel 8)  
1. Ten behoeve van de door het Instituut Sportrechtspraak in de Atletiekunie uit te oefenen 

rechtspraak sluit de Atletiekunie met het Instituut Sportrechtspraak een daartoe strekkende 
overeenkomst in de zin van artikel 46 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, krachtens welke 
overeenkomst het uitoefenen van de overeengekomen rechtspraak in de Atletiekunie wordt 
opgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak. 

2. Het bestuur behoeft voor het aangaan van de overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak de 
voorafgaande goedkeuring van de Unieraadsvergadering. 

3. Met betrekking tot de aan het Instituut Sportrechtspraak opgedragen rechtspraak gelden zowel de 
met het Instituut Sportrechtspraak overeengekomen reglementen als de van toepassing zijnde 
reglementen van de Atletiekunie, welke reglementen door het bestuur van het Instituut 
Sportrechtspraak worden vastgesteld en gewijzigd. 

4. De van toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak treden in de Atletiekunie 
in werking op de door het bestuur van Atletiekunie met het Instituut Sportrechtspraak 
overeengekomen datum, van welke datum het bestuur aan de leden via een publicatie 
mededeling doet. Wijzigingen in de desbetreffende reglementen treden in werking op de door het 
bestuur van het Instituut Sportrechtspraak vastgestelde datum. Het bestuur doet van deze datum 
alsmede van de wijzigingen in een van toepassing zijnd reglement via een publicatie mededeling 
aan de leden. De Atletiekunie is niet bevoegd zelf een wijziging in een van toepassing zijnd 
reglement van het Instituut Sportrechtspraak aan te brengen.  

5. Tenzij in een reglement van het Instituut Sportrechtspraak anders is bepaald, zijn de van 
toepassing zijnde reglementen van het Instituut Sportrechtspraak op de leden van de Atletiekunie 
van toepassing volgens de laatste, door het bestuur van het Instituut Sportrechtspraak 
vastgestelde versie, zoals gepubliceerd op de website van het Instituut Sportrechtspraak.  

6. De Atletiekunie en haar leden aanvaarden te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de 
toepasselijkheid van de overeengekomen reglementen van het Instituut Sportrechtspraak op de 
(tucht)rechtspraak van de Atletiekunie. De verplichting om bedoelde reglementen te aanvaarden 
en na te komen geldt tevens als een verplichting van de leden in de zin van artikel 27 lid 4 sub c 
van Boek 2 respectievelijk als een verbintenis van de leden in de zin van artikel 34a van Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek. 

7. De leden aanvaarden voor de duur van hun lidmaatschap van de Atletiekunie de in dit artikel ten 
hunnen laste door de Atletiekunie in de overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak 
aangegane verplichtingen, alsmede voor de duur na de beëindiging van hun lidmaatschap van de 
Atletiekunie indien zij alsdan betrokken zijn bij een bij het Instituut Sportrechtspraak in 
behandeling zijnde zaak, zulks totdat in die zaak onherroepelijk is beslist. 

 

Artikel 26. (oud artikel 9) 
1. Op de tuchtrechtspraak van de Atletiekunie zijn de geldende tuchtreglementen van het Instituut 

Sportrechtspraak van toepassing. Op de leden is tevens van toepassing het Dopingreglement, de 
daarvan deel uitmakende dopinglijsten en de door de IAAF van toepassing verklaarde 
sportspecifieke dopingbepalingen. Wanneer het Dopingreglement Instituut Sportrechtspraak of 
het (Tucht)reglement Seksuele Intimidatie Instituut Sportrechtspraak wordt overtreden, geschiedt 
de tuchtrechtspraak met inachtneming van respectievelijk het geldende Tuchtreglement 
Dopingzaken Instituut Sportrechtspraak, het Dopingreglement Instituut Sportrechtspraak en het 
Tuchtreglement Seksuele Intimidatie Instituut Sportrechtspraak.  

2. De tuchtrechtspraak in de Atletiekunie geschiedt met uitsluiting van andere organen door de 
tuchtcommissie en commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak. Met 
‘tuchtcommissie’ en de ‘commissie van beroep’ worden in de statuten en reglementen van de 
Atletiekunie de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak 
bedoeld. Wanneer gesproken wordt over de tuchtcommissie en de commissie van beroep worden 
daaronder tevens begrepen hun algemeen voorzitters, kamers, kamervoorzitters en het ambtelijk 
en het juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak. 

3. Met inachtneming van bepaalde in het Dopingreglement Instituut Sportrechtspraak is het bestuur 
bevoegd naar aanleiding van een overtreding van het Dopingreglement Instituut Sportrechtspraak 
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een ordemaatregel te nemen, welke ordemaatregel een beleidsmaatregel is en geen straf. Ook bij 
andere schendingen van de verplichtingen opgenomen in artikel 6 lid 1 is het bestuur bevoegd 
een ordemaatregel te treffen. 

4. Voor de duur van de in artikel 25 lid 1 bedoelde overeenkomst zijn de tuchtcommissie en de 
commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak een orgaan van de Atletiekunie. De 
tuchtcommissie en de commissie van beroep spreken recht in naam van de Atletiekunie en hun 
uitspraken gelden als uitspraken van de Atletiekunie. 

5. De leden van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep worden benoemd door het 
bestuur van het Instituut Sportrechtspraak. De tuchtcommissie en de commissie van beroep 
kennen elk één of meer dopingkamers die met de behandeling van een overtreding van het 
Dopingreglement zijn belast. De commissies worden bijgestaan door het ambtelijk secretariaat en 
het juridisch secretariaat van het Instituut Sportrechtspraak.  

6. Er is in het kader van de tuchtrechtspraak sprake van een overtreding indien er sprake is van een 
overtreding in de zin van het (Tucht)reglement Seksuele Intimidatie Instituut Sportrechtspraak, 
van het Tuchtreglement Dopingzaken Instituut Sportrechtspraak en/of van het Dopingreglement 
Instituut Sportrechtspraak. 

7. De geldende tuchtreglementen regelen de wijze van benoeming van de leden van de 
tuchtcommissie en van de commissie van beroep, hun samenstelling, bevoegdheden en 
werkwijze, alsmede de overtreding, de op te leggen straffen, de procesgang en de rechten en 
verplichtingen van het in overtreding zijnde lid.  

8. Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep is bindend, zowel voor het 
betrokken lid, de andere leden van de Atletiekunie als voor de Atletiekunie zelf. De in lid 3 
genoemde ordemaatregel van het bestuur is bindend voor de duur van die maatregel.  

9. Alle leden, organen en commissies van de Atletiekunie zijn gehouden mede te werken aan de 
totstandkoming van een uitspraak van de tuchtcommissie en/of van de commissie van beroep en 
zijn tevens gehouden mee te werken aan de ten uitvoerlegging van de door deze commissies 
opgelegde straffen. 

10. De tuchtcommissie en commissie van beroep zijn ter zake van een overtreding met uitsluiting van 
andere organen van de Atletiekunie bevoegd op verzoek van het bestuur een lid uit het 
lidmaatschap van de Atletiekunie te ontzetten (royement). Ontzetting door de tuchtcommissie en 
de commissie van beroep is alleen mogelijk wanneer er sprake is van een ernstige overtreding. 
Een door de tuchtcommissie uit het lidmaatschap van de Atletiekunie ontzet lid kan daarvan op de 
in de geldende tuchtreglementen bepaalde wijze in beroep gaan bij de commissie van beroep. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Tijdens zijn schorsing 
is het lid gehouden diens verplichtingen als lid na te komen en worden diens rechten opgeschort, 
met uitzondering van de rechten die het lid in de van toepassing zijnde reglementen zijn 
toegekend. 

11. Indien de reglementering van de IAAF daarin voorziet, kunnen leden van de Atletiekunie die door 
de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak tuchtrechtelijk zijn bestraft daarvan in 
beroep gaan bij de Court of Arbitration for Sports (CAS) te Lausanne (Zwitserland). Op deze 
laatste beroepsprocedure zijn van toepassing de reglementen en besluiten van de CAS. De 
reglementen van de Atletiekunie en van het Instituut Sportrechtspraak zijn dan op die 
beroepsprocedure niet van toepassing. 

 

Statutenwijzigingen 

Artikel 27. (oud artikel 30) 
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Unieraad, daartoe ter 

vergadering opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden 
voorgesteld. De oproeptermijn bedraagt ten minste drie weken, de dag van de oproeping en van 
de vergadering niet meegerekend. 

2. Zij die de oproeping tot de Unieraadsvergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering het van 
een toelichting voorziene voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, 
schriftelijk ter kennis van de Unieraadsleden en van de adviserende leden brengen, alsmede vijf 
dagen voor de vergadering een afschrift van het voorstel op het bondsbureau voor de leden ter 
inzage leggen, tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt 
een mededeling als hiervoor bedoeld op de website van de Atletiekunie gepubliceerd. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige 
stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de Unieraadsleden blijkens de 
presentatielijst aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet ten minste twee/derde van de 
Unieraadsleden aanwezig, dan wordt binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen 
en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, 
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ongeacht het aantal aanwezige Unieraadsleden kan worden besloten met een meerderheid van 
ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 
Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan op de website van de Atletiekunie. 

5. Ieder bestuurslid afzonderlijk is gerechtigd een akte tot statutenwijziging te doen verlijden ten 
overstaan van de door het bestuur daartoe aangewezen notaris of diens plaatsvervanger, associé 
of opvolger. 

 Het bestuur of een door deze aangewezen gemachtigde is verplicht een authentiek afschrift van 
de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van 
Koophandel. 

  

Ontbinding en vereffening 

Artikel 28. (oud artikel 31) 
1. Tot het ontbinden van de Atletiekunie kan slechts worden besloten door een daartoe 

bijeengeroepen Unieraadsvergadering, met ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige 
stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de Unieraadsleden blijkens de 
presentielijst aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bepaalde in artikel 27 lid 1, 2 en 3 is van 
overeenkomstige toepassing. 

2. De Unieraad die tot ontbinding beslist, benoemt tevens een liquidatiecommissie. 
3. Dit artikel kan niet worden gewijzigd zodra een voorstel tot ontbinding is aanhangig gemaakt. 
4. Een batig saldo wordt ter beschikking gesteld voor een doel dat ten goede komt aan het 

algemeen sportbelang of aan een algemeen nut beogende instelling. 
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. 

(einde statuten) 

 

5. Slot akte 
De comparante is mij, notaris, bekend. De identiteit van de comparante is, voor zover nog nodig, door 
mij, notaris, aan de hand van het hiervoor (eventueel) vermelde document vastgesteld. 
Deze akte is opgemaakt te Nijmegen op de datum als aan het begin van deze akte vermeld. De 
comparante heeft verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige 
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.  
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop is deze akte na beperkte 
voorlezing door de comparante ondertekend. 
Onmiddellijk daarna is deze akte door mij, notaris, ondertekend om 
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Toelichting bij de aanpassingen en correcties op de statuten van de 

Atletiekunie.  
(toelichting bij de conceptversie d.d. 23 apr 2015) 
 
 

 De nummering van de artikelen verwijst naar de nieuwe conceptversie d.d. 23 apr 2015. Daar 
waar oude artikelnummers worden gehanteerd wordt verwezen naar de statuten d.d. 22 mei 2014. 

 Dit overzicht geeft de belangrijkste aanpassingen, en is niet volledig. 
 
  
Artikel 2 
lid 1: Verwijderd: ‘en is nadien aangegaan voor onbepaalde tijd’. 
lid 2: is nieuw toegevoegd   
 
Artikel 3 
Verwijderd oud lid 2: ‘De organen als bedoeld in lid 3 bezitten geen eigen rechtspersoonlijkheid’. 
Volgens notaris een overbodige bepaling. 
 
Artikel 5 
Lid 1 b: ‘die zich zowel voor het lidmaatschap van de Atletiekunie als van de onder a. bedoelde 
vereniging hebben aangemeld’ gewijzigd in ‘die lid zijn van de sub a bedoelde verenigingen’;  
Oud lid 4 over de criteria voor toekenning van erelidmaatschap, lidmaatschap van verdienste enz. is 
verplaatst naar het Algemeen Reglement.  
 
Artikel 6 
Oud artikel 6 lid 4 is hier verwijderd. Dit lid luidde als volgt: ‘Door de Atletiekunie kunnen in naam van 
de leden geen verplichtingen worden aangegaan dan nadat het bestuur daartoe door de unieraad 
vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard’. Commentaar notaris: dit is wettelijk niet mogelijk, de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur is onbeperkt (hierover volgt nog overleg met 
notaris).  
 
Artikel 7  
Dit was artikel 10, is verplaatst en nu direct achter de overige artikelen over leden opgenomen.  
Oud artikel 10 lid 6 b is hier verwijderd. Dit lid luidde als volgt: ‘Royement kan slechts bij wijze van 
tuchtrechtelijke maatregel worden uitgesproken’.  
Openstaande vraag: impliceert dit dat in feite alleen de tuchtcommissie van het Instituut voor de 
Sportrechtspraak tot royement over kan gaan? 
 
Artikel 8 
Nieuw artikel toegevoegd, omdat schorsing van leden nog niet werd benoemd in de statuten.  
 
Artikel 9  
Lid 1 c: is nieuw toegevoegd, was nog niet beschreven in statuten.  
Oud lid 2 is verplaatst naar artikel 10 lid 1, logischer plaats.  
Huidig lid 2: ‘wetgevende macht van de Atletiekunie’ gewijzigd in ‘Unieraad van de Atletiekunie’. 
 
Artikel 10  
Lid 1 c: verwijderd is de voorwaarde dat kandidaat bestuursleden Nederlander moeten zijn; 
Lid 2 a is op advies van de notaris nieuw toegevoegd.  
Lid 7 toegevoegd. 
 
Artikel 12 
Lid 2: hier is de volgende zin verwijderd: ‘Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring door de 
Unieraad, bevoegd de ten behoeve van de Atletiekunie te verrichten werkzaamheden aan een andere 
rechtspersoon op te dragen‘.   
 
Artikel 13 
Lid 1 aangepast op advies van notaris: het is ongewenst dat ieder bestuurslid zelfstandig tot 
vertegenwoordiging bevoegd is.  
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Artikel 15 
Lid 7. In het algemeen reglement zal een zin worden opgenomen omtrent de formele benoeming van 
de unieraadsleden. 
Lid 13: verwijderd: ‘-na maximaal zes maanden-’. Tevens verwijderd: ‘De verkiezing tot voorzitter  van 
de unieraad geschiedt onder leiding van de voorzitter van het bestuur’.  
Lid 14 nieuw toegevoegd (rol voorzitter unieraad).  
 
Artikel 16 
De volgorde van de sub-leden onder lid 2 is aangepast aan de volgorde van de verwijzingen. 
Toegevoegd zijn de bevoegdheden onder de letters h, n en u.  
Tekstuele aanpassingen: ‘rekening en verantwoording’ is gewijzigd in ‘jaarrekening’ (lid 2, letter o).’  
 
Artikel 18  
Lid 2 a sub 2: de terminologie is in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie: het jaarverslag 
omvat het bestuursverslag, de jaarrekening en het activiteitenverslag.  
Uit dit lid 2 a sub 2 is verwijderd de bepaling dat de agenda van de voorjaarsvergadering van de 
unieraad ten minste bevat het verslag van de Commissie Organisatie & Financiën voor wat betreft de 
jaarrekening over het afgelopen boekjaar.    
Lid 3: de termijn van vijf weken wordt gehandhaafd om het bestuur de tijd te bieden om ingediende 
voorstellen te kunnen bespreken en zo nodig de agenda van de unieraadsvergadering daarop aan te 
passen.  
 
Artikel 19 
Nieuw toegevoegd lid 3 en lid 10. 
N.a.v. de toevoeging over elektronisch stemmen moet nog verder worden uitgewerkt  hoe om te gaan 
met het uitbrengen van een schriftelijke stem indien over personen wordt gestemd. De 
vertrouwelijkheid en anonimiteit van de stemmer alsmede de geldigheid van het stembiljet (lid 5) zijn 
dan in het geding. De rol van het stembureau (geheimhouding) moet hier nog verder uitgewerkt 
worden.     
  
Artikel 20 
Lid 3: Verwijderd is de passage ‘na een door de unieraad vast te stellen kennismakingsperiode’.  
 
Artikel 21  
De oude artikelen 24 t/m 26 zijn geheel herzien en herschreven tot het huidige artikel 21. Daarbij is 
tevens de verplichting opgenomen omtrent de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening door een 
registeraccountant (leden 5 t/m 7).   
 
Artikel 26 
Voor de duidelijkheid is bij de verschillende reglementen indien van toepassing aangegeven dat het 
hierbij de reglementen van het Instituut Sportrechtspraak betreft. 
In lid 4 werd verwezen naar lid 1. Dit moet zijn artikel 25 lid 1. 
Lid 8: verwezen werd naar lid 5, dit moet zijn lid 3;  
 
Artikel 28 
Lid 4: ‘liefdadige instelling’ gewijzigd in ‘een algemeen nut beogende instelling’.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


