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Geachte voorzitter,
In juni 2014 zullen alle leden van de huidige unieraad statutair aftreden. Een aantal leden van de
huidige unieraad is echter herkiesbaar voor een nieuwe periode (zie bijlage 4). Na het statutair
aftreden zullen aansluitend de leden van de unieraad in de nieuwe samenstelling voor de periode
juni 2014 tot en met mei 2017 door de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie
worden geïnstalleerd.
Met het oog hierop wordt thans de procedure opgestart voor de kandidaatstelling voor de leden
van de nieuwe unieraad. Via deze brief wordt u geïnformeerd over deze procedure. Tevens wordt u
in de gelegenheid gesteld kandidaten voor uw kieskring voor te dragen.
Met het oog op de in het voorjaar van 2014 geplande verkiezing van de Unieraad, is in 2013 de
huidige structuur en werkwijze van de Unieraad geëvalueerd. Tijdens een extra
unieraadsvergadering op 6 februari 2014 heeft de unieraad de uitkomsten van deze evaluatie
besproken. Voor wat betreft de kandidaatstelling en verkiezing van de unieraadsleden heeft dit niet
tot grote wijzigingen geleid. De aanpassingen zijn vooral gericht op het verbeteren van de
samenwerking tussen bestuur en unieraad en de (wederzijdse) informatievoorziening.
Een overzicht van deze aanpassingen is bijgevoegd (bijlage 1) evenals het functieprofiel voor
unieraadslid (bijlage 2). In bijlage 3 treft u verdere informatie aan over de samenstelling, de
verkiezing en het te volgen tijdpad aan.
Ik verzoek u vriendelijk om kandidaten voor uw kieskring uiterlijk 15 mei 2014 aan te melden via
invulling en ondertekening door of namens uw vereniging of stichting van het
kandidaatstellingsformulier. Deze kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een eveneens door
de betrokken kandidaat ondertekende bereidverklaring via dit formulier.
Graag beide formulieren uiterlijk 15 mei 2014 verzenden aan het Bondsbureau van de Atletiekunie,
t.a.v. mw. Regina van Dijk, Antwoordnummer 1600, 6800 WC Arnhem.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE

Jan Willem Landré
Algemeen directeur
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Bijlage 1

Toelichting bij proces verkiezingen unieraad 2014

1.

Resulaten evaluatie opzet en werkwijze unieraad

Met het oog op de in het voorjaar van 2014 geplande verkiezing van de Unieraad, is in 2013 een
stuurgroep geformeerd die onder leiding van een extern management- & adviesbureau een
evaluatie heeft gehouden van de huidige structuur en werkwijze van de Unieraad in samenhang
met bestuur, bondsbureau en verenigingen. Vanuit deze stuurgroep is een aantal wijzigingen in
opzet en werkwijze van de Unieraad voorgesteld, die op 6 februari 2014 in een extra vergadering
van de Unieraad zijn besproken en met algehele instemming zijn aangenomen.
De belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd in de opzet en werkwijze van de Unieraad
worden hieronder toegelicht.
Zittingsduur en rooster van aftreden
De zittingsduur van unieraadsleden wordt met ingang van de verkiezing van voorjaar 2014
gewijzigd in maximaal drie termijnen van elk drie jaar (was: maximaal twee termijnen van vier jaar).
Unieraadsleden die nu al twee termijnen actief zijn geweest, kunnen nog één maal herkozen
worden. Unieraadsleden die tot nu toe één zittingstermijn actief zijn, kunnen nog twee maal
herkozen worden. Voor unieraadsleden die in het voorjaar van 2014 nieuw gekozen worden geldt
de nieuwe regel van maximaal drie termijnen van drie jaar.
Het gewenst profiel van de leden van de Unieraad
Met het oog op de aankomende verkiezingen is een uitgebreide profielschets inclusief gewenste
competenties voor unieraadsleden opgesteld. Daarin wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het
gegeven dat de Unieraad een toezichthoudend orgaan is en geen bestuurlijke
verantwoordelijkheden kent. De profielschets is als bijlage bij dit document gevoegd. Voor een
goede kennismaking met de Atletiekunie wordt voor nieuwe unieraadsleden een informatieve
startbijeenkomst georganiseerd.
Commissies binnen de Unieraad
Besloten is om de huidige structuur met drie adviescommissies binnen de Unieraad los te laten en
met slechts één commissie te gaan werken, te weten de commissie Organisatie & Financiën. Deze
commissie telt vijf leden, en bespreekt met een delegatie van het bestuur de kwartaalrapportages,
en kan in voorkomende (spoedeisende) gevallen als klankbord voor het bestuur dienen. Indien
gewenst kan op ad hoc basis expertise van andere unieraadsleden in het overleg met het bestuur
worden benut.
Teneinde met regelmaat op strategisch niveau met de Unieraad van gedachten te kunnen wisselen
wordt twee keer per jaar een themabijeenkomst georganiseerd.
De voorzitter van de unieraad is automatisch lid van de commissie Organisatie & Financiën, de
overige vier leden worden door de unieraad gekozen. De verkiezing van de leden van de
commissie vindt plaats na een kennismakingsperiode van circa vier tot zes maanden.
Rol en gewenste taakinvulling van de voorzitter
De voorzitter van de Unieraad wordt vanuit de Unieraad gekozen, eveneens na een
kennismakingsperiode van circa vier tot zes maanden. De rol van de voorzitter van de Unieraad is
met name aanspreekpunt vanuit zowel Unieraad als bestuur, en hij of zij treedt op als coördinator
in de procesgang. Gelet op deze rol is de voorzitter vooral iemand met natuurlijk gezag.
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Nevenfuncties
Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat meer transparantie gewenst is omtrent eventuele
nevenfuncties van unieraadsleden binnen de Atletiekunie. Om die reden is hierover de volgende
zinsnede in de profielschets opgenomen: zitting nemen in commissies van de Atletiekunie die
(mede) beleid ontwikkelen wordt als strijdig gezien met het lidmaatschap van de Unieraad en is
ongewenst. Dit behoeft geen verdere reglementering. Bij de startbijeenkomst voor (nieuwe)
unieraadsleden zal dit aspect ook onder de aandacht worden gebracht.
Informatie
Om de samenwerking tussen Unieraad, bestuur en bondsbureau zo effectief mogelijk te laten
verlopen is tijdige en correcte informatie van belang. Duidelijkheid over de momenten van
informeren en de aan te leveren informatie speelt hierin een grote rol. Daarbij wordt ook
duidelijkheid verschaft als bepaalde informatie niet wordt aangeleverd.
Ten slotte
Op basis van de door de Unieraad in de vergadering van 6 februari 2014 aangenomen wijzigingen,
wordt een statutenwijziging en wijziging van het Algemeen Reglement voorbereid die in de
voorjaarsvergadering van de Unieraad op 22 mei 2014 wordt geëffectueerd.
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Bijlage 2

2.

Profielschets unieraadslid

Algemeen
De Unieraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie,
kortweg Atletiekunie. Vergelijkbaar met de ledenvergadering van een vereniging.
Vanuit die positie kent de Unieraad een aantal bevoegdheden en taken, die met de algemene
vergadering van een vereniging te vergelijken zijn en waarvan de belangrijkste zijn:

benoemen en ontslaan van bestuursleden;

goedkeuren begroting en vaststellen jaarverslag inclusief jaarrekening;

vaststellen en wijzigingen in statuten en huishoudelijk reglement.
Statutair zijn er meer aangelegenheden die het bestuur moet of wil voorleggen aan de Unieraad.
Niet noodzakelijk maar wel gebruikelijk is het dat eens per vier jaar een meerjarenplan wordt
opgesteld dat ter goedkeuring aan de Unieraad wordt voorgelegd, en voorts ieder jaar een
jaarplan.
De Unieraad maakt zelf geen beleid en voert dat niet uit. De beleidscyclus bestaande uit de fasen:
beleidsvoorbereiding, -bepaling, -uitvoering en –evaluatie is de verantwoordelijkheid van het
bestuur. Het bestuur wordt daartoe ondersteund door een directeur aan wie met name de
beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken zijn gemandateerd. De directeur geeft leiding aan de
medewerkers van het bondsbureau.
Uiteraard kunnen unieraadsleden voorstellen formuleren en adviseren, evenals iedere andere
betrokkenen bij de Atletiekunie dat kan doen. Het is de uitsluitende bevoegdheid van de Unieraad
de bestuursleden te benoemen of ontslaan en de genoemde – formele – elementen van de
beleidscyclus goed te keuren. Dat betekent dat een Unieraadslid wel degelijk veel invloed heeft.
Het bestuur bestuurt de Atletiekunie en de Unieraad is belast met het toezicht daarop. Dat vraagt
van individuele leden van de verschillende organen een wijze van werken waarin respect bestaat
voor en erkenning van ieders rol.
Het Unieraadslid is gekozen door de stemgerechtigde leden (verenigingen, individuele leden van
de Atletiekunie en stichtingen) in zijn of haar kieskring, maar is niet de belangenbehartiger van die
kieskring. Hij of zij handelt zonder last of ruggespraak. Uiteraard is een goed invoelingsvermogen
en een goed contact met betreffende verenigingen wel degelijk aanbevelenswaardig.
De beraadslagingen tussen de unieraadsleden en het bestuur geschieden in de openbare
unieraadsvergaderingen. Uiteraard kan en zal een Unieraadslid ook tussentijds overleg voeren met
andere unieraadsleden en met het bestuur. Dat overleg is echter gericht op beeld en
meningsvorming. De besluitvorming vindt plaats in de vergadering.
Tijdbelasting

Als basis jaarlijks twee formele avondvergaderingen van de Unieraad samen met het bestuur
(mei en november);

Voorafgaand daaraan het bijwonen van één of twee voorzittersoverleggen in de eigen
kieskring/regio (met enerzijds informeren naar wat speelt in de regio, anderzijds uitleggen en
toelichten van genomen besluiten);

Tussentijds (per halfjaar) veelal een thema-avond met de Unieraad en het bestuur en/of een
voorbereidend overleg in de aanloop naar de unieraadsvergadering;

Samenvattende uitgaan van circa zes tot tien avondbijeenkomsten per jaar;

Facultatief bezoek van evenementen en wedstrijden;

Voorbereiding (belasting in uren) voor de vergaderingen is beperkt, al vragen de stukken voor
beide formele vergaderingen wel het nodige leeswerk;

Indien zitting wordt genomen in de unieraadscommissie Organisatie & Financiën neemt de
tijdbelasting op jaarbasis met circa vier avonden toe.
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Competenties/functie-eisen
Het Unieraadslid:

onderhoudt contact met de ‘achterban’ en staat dus midden in de atletiekwereld;

heeft zicht op de organisatorische aspecten c.q. heeft daar enig gevoel voor;

is zich bewust van de positie van de unieraad in de organisatie;

werkt vanuit hoofdlijnen;

heeft strategisch en financieel inzicht;

heeft een positief kritische houding.
Nevenfuncties
Vanuit het oogpunt van transparantie wordt kandidaten voor de functie van Unieraadslid gevraagd
inzicht te verschaffen in eventuele overige functies binnen de Atletiekunie. Zitting nemen in
commissies van de Atletiekunie die (mede) beleid ontwikkelen wordt als strijdig gezien met het
lidmaatschap van de Unieraad en is ongewenst.
Vergoedingen
De functie van Unieraadslid is een vrijwilligersfunctie. Vergoeding van gemaakte reis- en
verblijfkosten geschiedt op basis van de onkostenvergoedingsregeling van de Atletiekunie.

Dit functieprofiel is tot stand gekomen op indicatie van de Stuurgroep Evaluatie Unieraad (2014).
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Bijlage 3

1.

Samenstelling Unieraad

Met ingang van 2014 telt de Unieraad van de Atletiekunie 20 leden. Deze 20 leden worden
gekozen vanuit drie verschillende geledingen, te weten:
1) de aangesloten atletiekverenigingen
2) de aangesloten stichtingen
3) de individuele leden / Dutch Runners.
Vanuit de Verenigingen worden 16 unieraadsleden gekozen (2 leden per kieskring);
Vanuit de stichtingen worden 2 leden gekozen;
Vanuit de individuele leden / Dutch Runners worden (op basis van het aantal leden per 31
december 2013) eveneens 2 leden gekozen.

2.

Kieskringen

Verenigingen
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
Stichtingen
Kieskring 1: Alle buitengewone leden (stichtingen) bij de Atletiekunie (peildatum 01.01.2014).
Dutch Runners
Kieskring 1: Alle direct aangesloten persoonlijke leden en Dutch Runners (peildatum 01.01.2014).

3.

Tijdpad verkiezingen unieraad

28.02.2014:
15.05.2014:
27.05.2014:
19.06.2014:
20.06.2014:
12.06.2014:
26.06.2014:

Openstellen kandidaatstelling via verenigingen, stichtingen en Dutch Runners;
Sluitingsdatum inzenden kandidaatstelling (ontvangstbevestiging);
Stembiljet opzenden aan verenigingen, stichtingen en Dutch Runners (website);
Sluitingsdatum inzenden stembiljetten
Communicatie uitslag verkiezingen conform telling stembureau;
Verzending unieraadsstukken aan oude en nieuwe leden unieraad;
Installatie leden nieuwe unieraad

Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie | Aangesloten bij: NOC*NSF, European Athletics, IAAF | Partners: AA-Drink, ASICS, Lotto

Bijlage 4

Naam

Kieskringen

Berge, mw. P.F. van den
Vos, A.J. van der
Smet, R.T.E.M. de
Smit, J.G.
Graauw, de A.C.M.
Slager, J.
Dekkers, W.J.A.M.
Vacature
Kortbeek, F.V.
Ogink, W.D.
Mommersteeg, P.
Vacature
Derksen, W.H.
Huisman, mw. J.M.
Huizinga, R.H.
Jansen, mw. E.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8

Niet herkiesbaar
herkiesbaar voor één termijn
herkiesbaar voor twee termijnen
herkiesbaar voor twee termijnen
herkiesbaar voor twee termijnen
herkiesbaar voor twee termijnen
niet herkiesbaar

Richardson, S.M.
Vogels, mw. E.A.M.M.

Buitengewone leden
Buitengewone leden

herkiesbaar voor twee termijnen
herkiesbaar voor één termijn

Jansen, P.J.
Vacature

Dutch Runners
Dutch Runners

herkiesbaar voor één termijn

herkiesbaar voor twee termijnen
niet herkiesbaar
Niet herkiesbaar
Niet herkiesbaar
herkiesbaar voor twee termijnen
herkiesbaar voor één termijn
niet herkiesbaar

Papendal, februari 2014
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