De Stichting Atletiekerfgoed, in 2010 opgericht door
de Atletiekunie en de Vereniging Vrienden van de
Atletiek, wil de geschiedenis van de Nederlandse
atletiek voor iedereen toegankelijk maken. De Stichting
beheert een Bibliotheek en een Depot op Papendal.

De Stichting heeft als belangrijkste taken:
- het vastleggen van atletiekhistorie in brede zin.
- het verkrijgen en het in stand houden van kennis van atletiek.
- het verzamelen van documenten zoals atletiektijdschriften, (jaar)boeken, plakboeken,
wedstrijdresultaten en statistieken.
- Het vastleggen van prestaties van Nederlandse topatleten.
Zelf onderzoek doen in de bibliotheek van de Stichting is mogelijk na afspraak.
Uitlenen van materiaal kan alleen bij hoge uitzondering.
Regelmatig worden door de medewerkers van de Stichting vragen van media en in
atletiek geïnteresseerde particulieren ontvangen. Na behandeling worden de resultaten
van hieruit voortvloeiende zoektochten in het Erfgoed archief en indien relevant in De
Vriendenband, cluborgaan van de Vereniging Vrienden van de Atletiek, opgenomen.
De Stichting onderhoudt ook een Website. Regelmatig zullen hierop nieuws en
informatie worden gepresenteerd.
Ook treft u aan:
- lijsten van boeken en tijdschriften die in aanmerking komen voor verkoop.
- lijsten van ringfilmpjes van Nederlandse atletes en atleten..
- een “wensenlijst” van boeken en documenten, die wij nog graag in onze collectie
willen opnemen.
Aan geschiedenis komt geen einde. Erfgoed wil graag door met het begonnen werk en
de verzameling verder uitbreiden. Hulp van uw kant is dus zeer welkom; wij vragen
allen die in het bezit zijn van unieke informatie en/of waardevolle objecten aangaande
de Nederlandse atletiek en haar beoefenaren - en dat aan Erfgoed willen schenken –
om contact met ons op te nemen. Denkt u daar eens aan bij “een zolderopruiming”,
bij uw “te volle” boekenkast of wanneer u mogelijk te maken krijgt met
nalatenschappen.

De Stichting werkt met een beperkt budget, geschonken bij de oprichting door de
Atletiekunie en de Vrienden van de Atletiek. Wat meer armslag is zeer welkom.
Steun de Stichting zo mogelijk met een donatie, welke we gaarne tegemoet zien via de
administratie van de Atletiekunie:
Naam: Atletiekunie
IBAN: NL64INGB0673266362
Onder vermelding van: “donatie Stichting Atletiekerfgoed”.
De Stichting is door de Belastingdienst geregistreerd als ANBI instelling: een
“Algemene Nut Beogende Instelling”, onder het RSIN/fiscaal nummer: 821809295.
Contactadressen:
Atletiekunie

Stichting Atletiekerfgoed

Papendallaan 7
6816 VD Arnhem
Tel.: 026 483 4800
www.atletiekunie.nl
receptie@atletiekunie.nl
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