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Doel van de Stichting Atletiekerfgoed
In de oprichtingsakte van de stichting wordt als doel van de stichting aangegeven het verkrijgen, in
stand houden, beheren, uitbreiden en ontsluiten van een verzameling kennis, informatie,
voorwerpen en beeldmateriaal op het gebied van de historie van de Nederlandse atletieksport, de
Atletiekunie en haar voorgangers. In het afgelopen jaar is op onderstaande wijze getracht daar
invulling aan te geven.

Bestuur en vergaderingen
Het bestuur bestaande uit voorzitter Paul van Gool, secretaris/penningmeester Frank Koomen en
lid Chris Konings heeft in 2011 vier maal vergaderd: op 3 februari, 21 april, 28 juli en 3 november.

Activiteiten
Op het terrein van het Nationaal sportcentrum Papendal is een vast depot ingericht voor de opslag
van materialen die in de bibliotheek op het bondsbureau van de Atletiekunie niet aanwezig hoeven
of kunnen zijn. In het depot zijn opgenomen documenten, boeken en tijdschriften die de stichting
dubbel heeft, films, foto's en memorabilia.
In 2011 is het archief van de Atletiekunie geïnventariseerd. Dit archief bevat door de Atletiekunie of
namens de Atletiekunie geproduceerde stukken, zoals jaarverslagen, statistische overzichten en
rapporten.
Een aanvang is gemaakt met het ordenen van het fotobestand met foto's van na 1970. Ruim 200
foto's van Duitse atleten zijn overgedragen aan de Duitse vereniging ‘Freunde der Leichtathletik’.
Van de in 2010 gedigitaliseerde films van Tissot is een deel overgezet op DVD. In totaal zijn 29
DVD's aangemaakt. De verkoop van de DVD's is matig.
Een onderzoek naar de haalbaarheid van een biografie over Adriaan Paulen heeft niet geleid tot
een positief resultaat.
Op 15 oktober zijn twee bestuursleden aanwezig geweest bij de onthulling van
sportersstraatnamen in Amsterdam Zeeburg.

Rapporten
In 2011 is een overzicht opgesteld over de vrouwelijke deelnemers aan de interlands tussen 1946
en 1956. Het rapport is terug te vinden op de website van de stichting: www.atletiekerfgoed.nl.
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Schenkingen en verwervingen
De Stichting Atletiekerfgoed is voor een goede beeldvorming en beschrijving van de historie van
de atletiek in Nederland onder andere afhankelijk van schenkingen en andere verwervingen. In
2011 zijn van de volgende personen of instanties spullen verworven:
• de AV Haarlem: een jubileumboek;
• Ilse van de Rakt: het fotoarchief van haar vader;
• Ton Bijkerk: diploma's medailles en andere spullen van de atleet Oscar van Rappard;
• Hans van Eijden, GAC: twee houten speren;
• Sierd Wijnalda: een bamboe polsstok;
• Miriam van de Kruijk: een foto en diploma van de vereniging Ernos;
• Joop Kant: een fotoboek van Chris Smildiger;
• Wil Westphal: foto's en documenten;
• Piet IJska: foto's en documenten;
• via Marktplaats: clubbladen van Pro Patria;
• via Theo Stevens: atletiekspullen van Frans Buijs, waaronder zijn plakboeken;
• de familie van Jan Lammers heeft zijn plakboek en foto's ter beschikking gesteld voor
digitalisering.

Contacten en communicatie
De stichting Atletiekerfgoed heeft in 2011 met diverse partijen overleg gevoerd of informatie
uitgewisseld:
• in de Vriendenband, het orgaan van de Vereniging Vrienden van de KNAU, zijn diverse
artikelen gepubliceerd over de stichting;
• met de journalist Roy Hammink zijn twee artikelen voorbereid voor het magazine Start. Een
artikel over Stichting Atletiekerfgoed en een ander artikel over de geschiedenis van de
marathon;
• met Jip van Leeuwen van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie is gesproken over
onze activiteiten;
• met de Leeuwarder Courant is samengewerkt voor een artikel over Hans Geul;
• de schrijver Max Dohle heeft vragen gesteld en antwoord gekregen over de zaak Foekje
Dillema;
• er is een presentatie gehouden voor de reünistenclub van de AV Haarlem. Hiervoor is een
PowerPoint presentatie gemaakt die verder zal worden uitgewerkt;
• met atletiekhistorici in Engeland (John Brant), Frankrijk (Luc Vollard) en Duitsland (Manfred
Holzhausen en Wilhelm Böhning) is contact geweest over onder meer interlandwedstrijden;
• ten behoeve van een gedenkboek vanwege het 105-jarig bestaan van Daventria, zijn foto's
aangeleverd;
• NOC*NSF is geïnformeerd over atletiekattributen uit de erfenis van Fanny en Jan Blankers;
• Aan het Sport und Olympia Museum in Keulen is ondersteuning verleend bij een onderzoek
naar het officiële rapport over de Spelen van Antwerpen in 1920.
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Financiën
De stichting Atletiekerfgoed beoogt niet het maken van winst. Vanuit de oprichters van de stichting
(Vereniging Vrienden van de KNAU én Atletiekunie) zijn startbijdragen ontvangen die het
functioneren van de stichting mogelijk maken. De reguliere functioneringskosten van de
bestuursleden worden door de Atletiekunie bekostigd.
De kosten die gemoeid zijn met productie en verzending van diverse DVD’s met gedigitaliseerde
filmbeelden (vanuit het filmarchief van Cor Tissot) konden zoals beoogd geheel worden gedekt
vanuit de verkoop van deze films. In 2011 heeft geen verkoop plaatsgevonden van goederen die
dubbel in het archief van de stichting voorkomen.
Als gevolg heeft zich in 2011 geen noemenswaardige wijziging voorgedaan in de financiële situatie
van de stichting. Het saldo van de Verlies- en Winstrekening van de stichting Atletiekerfgoed sloot
op € 0,-.

Arnhem, 3 februari 2012
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