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Oplegnotitie bij agendapunt 10: Samenstelling Uniebestuur

Agendapunt 10

Het Uniebestuur stelt voor:
 zowel mw Ellis van der Weerden als dhr. Rob Janssen te benoemen tot lid van het bestuur;
 het waarnemend vice-voorzitterschap van Anieke Wierenga te verlengen tot de najaarsvergadering
van 28 november 2019;
 in de najaarsvergadering van de Unieraad een voordracht te doen voor definitieve benoeming van
de vice-voorzitter (wordt in functie benoemd door de Unieraad);
 in de najaarsvergadering van de Unieraad een toelichting te geven op de verdeling van
aandachtsgebieden binnen het bestuur.
Toelichting
Vanwege het voltooien van de maximale zittingsduur heeft bestuurslid en vice-voorzitter John Bos op
29 november 2018 zijn functie in het bestuur beëindigd. In overleg met de Unieraad is (los van de
verkiezing van de nieuwe council van EA in april 2019) besloten tot invulling van de ontstane vacature
en is tevens besloten om Anieke Wierenga te benoemen tot waarnemend vice-voorzitter.
Vanuit de sollicitatieprocedure die medio december 2018 is gestart zijn door het bestuur twee
kandidaten geselecteerd, die voor een oriënterend c.q. kennismakingsgesprek zijn voorgedragen bij de
delegatie van de Unieraad.
In april 2019 is John Bos niet gekozen tot lid van de council van EA en zal daarom niet als bestuurslid
ex-officio in het bestuur van de Atletiekunie terugkeren. Sylvia Barlag heeft haar functie als lid van de
council van EA beëindigd, en is (voor een derde termijn) kandidaat gesteld voor de verkiezing van de
council van de IAAF (sept 2019). Bestuurslid Carl Verheijen heeft recentelijk aangegeven zijn functie in
het bestuur niet langer te kunnen combineren met zijn nieuwe maatschappelijke functie. Om die reden
is Carl na zijn eerste termijn (mei 2019) aftredend en niet verkiesbaar. Daarmee is een tweede vacature
in het bestuur ontstaan.
Het bestuur van de Atletiekunie opereert als collegiaal bestuur zonder portefeuillehouders, met
uitzondering van algemene zaken (voorzitter) en financiën (penningmeester). Binnen dit collegiaal
bestuur worden 13 aandachtsgebieden onderscheiden die door individuele bestuursleden worden
ingevuld. Vanuit het bestuur bestaat de wens om deze 13 aandachtsgebieden in de toekomst niet
individueel maar per duo te beheren, om daarmee de kennis van zaken te verbreden en de continuïteit
op aandachtsgebieden te vergroten.
Gelet op de kwaliteit van de twee geselecteerde kandidaten is het bestuur van mening dat met de
benoeming van beide kandidaten alle aandachtsgebieden op een passende wijze kunnen worden
ondergebracht. Het voorstel is om die verdeling van aandachtsgebieden te maken nadat beide nieuwe
kandidaten een periode van 6 maanden hebben kunnen meedraaien in het bestuur en goed inzicht
hebben gekregen in de inhoud van de verschillende takenpakketten. Om die reden wordt voorgesteld
deze verdeling in november aan de Unieraad toe te lichten. Daarbij wordt de voordracht voor de functie
van vice-voorzitter direct meegenomen (als besluit Unieraad).

