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Oprichting en vergaderingen 
 

Op 11 januari 2010 is de akte van oprichting van de stichting Atletiekerfgoed gepasseerd bij notaris 
Berkhout in Utrecht. De oprichters van deze stichting zijn de vereniging Vrienden van de KNAU en 
de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (verder te noemen Atletiekunie). Vanuit elk van deze 
twee oprichters werd een bestuurslid van de stichting Atletiekerfgoed benoemd, te weten de heren 
Chris Konings respectievelijk Frank Koomen. Als onafhankelijk voorzitter werd de heer Paul van 
Gool benoemd. Het bestuur van de stichting bestaat daarmee uit drie personen. Het bestuur heeft 
in 2010 vier maal vergaderd (28 januari, 15 april, 22 juli en 28 oktober). 
 
 
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.   
 
 
Activiteiten 
 

Het grootste project in 2010 is geweest de digitalisering van de films vanuit de nalatenschap van 
Cor Tissot. Dit is gebeurd met ondersteuning van de oprichters, Edward de Noorlander en de 
Stichting Tollien Schuurman Atletiekcentrum. In november is een aantal films overgedragen aan de 
stichting, die nog onder beheer waren bij E. Turk. Verder heeft de stichting meegewerkt aan de 
invulling van de dodenherdenking in het Olympisch Stadion op 4 mei.  
 
Als gevolg van de verkrijging van enkele nalatenschappen was uitbreiding van de archiefruimte 
van de stichting gewenst. De opslag is vooralsnog ondergebracht in portacabins op het terrein van 
Papendal. De bibliotheek in het bondsbureau van de Atletiekunie biedt ruimte voor alle 
waardevolle boeken, bekers en overige atletiek attributen.    
 
 
Rapporten 
 

De stichting heeft in het afgelopen jaar een aantal documenten opgesteld: 
* een rapport over de zaak Foekje Dillema; 
* een overzicht van vrouwelijke deelnemers aan interlands tot en met 1939; 
* een rapport over Nederlandse wereldrecords. 
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Schenkingen 
 

De Stichting Atletiekerfgoed is voor een goede beeldvorming en beschrijving van de historie van 
de atletiek in Nederland onder andere afhankelijk van schenkingen en nalatenschappen. In 2010 
zijn van de volgende personen schenkingen ontvangen: 
• Renate Strippoli: spullen van haar grootmoeder Ali Gerritsen - de Vries 
• Annie Schmitz: diverse boeken; 
• Gijs Takken: een groot aantal boeken, waaronder het oudste Nederlandse boek over atletiek 

door Pim Mulier; 
• De heer Steeman: prijzen en plakboeken van Gré de Jong; 
• Johan Panhorst: zoon van Ans Niesink heeft fotoboeken van zijn moeder tijdelijk uitgeleend; 
• Cock Mooijman: heeft fotoboeken tijdelijk uitgeleend; 
• Dirk Hoeksema: twee prijzen uit Indië als militaitr gewonnen in de tijd van de politionele acties; 
• Ruurd Potma: het omvangrijke archief van zijn vader Jan Potma; 
• Atletiekvereniging GAC Hilversum: boeken en tijdschriften; 
• Frits Rietveld: een foto uit 1942 met Albert Spree; 
• de heer De Vries: krantenknipsels van zijn vader Dick de Vries, voormalig voorzitter van de 

Atletiekunie.  
 
 
Contacten en communicatie 
 

De Stichting Atletiekerfgoed heeft in 2010 met diverse partijen overleg gevoerd: 
• Met Klaas Lugtenborg is overleg gevoerd over de opzet van een wielermuseum, en de 

raakvlakken met de stichting Atletiekerfgoed;  
• Met Jip van Leeuwen van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie heeft een 

gedachtenuitwisseling plaatsgevonden over sporterfgoed beheer; 
• Van Ton Bijkerk zijn spullen ontvangen van Oscar van Rappard; 
• De zwem- en waterpolovereniging De Robben heeft een eigen stichting erfgoed. Met de 

contactpersoon Jan Bram van Luit zijn ervaringen uitgewisseld;  
• Aan Heleen Suèr van IDTV zijn contactgegevens verstrekt van enkele oud-atletes;  
• Met de werkgroep Statistiek van de Atletiekunie heeft afstemming plaatsgevonden over de 

afhandeling van informatieverzoeken van met name buitenlandse statistici; 
• Met de Recordcommissie van de Atletiekunie is gesproken over het actueel houden en het 

doorvoeren van correcties in bestaande records op basis van voortschrijdend inzicht in de 
historie van deze records.  

• Aan het ANP is ondersteuning verleend inzake het identificeren van atleten op een grote serie 
oude foto’s; 

• Met auteurs Pim van Esschoten, Erik Brouwer en Kees Sluys zijn contacten onderhouden over 
verschillende boeken. Met Kees Kooman is overleg gevoerd over zijn biografie van Fanny 
Blankers Koen; 

• Vanuit de stichting worden nauwe contacten onderhouden met het platform van 
Atletiekhistorici. Dit platform onderzoekt en publiceert over de atletiekhistorie, en levert op die 
manier een waardevolle bijdrage aan realisatie van de doelen van de stichting Atletiekerfgoed. 
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Communicatie vanuit de stichting alsmede het ontsluiten van verkregen informatie geschiedt met 
name via de website die in januari 2010 is ontwikkeld: www.atletiekerfgoed.nl. 
 
 
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. 
 
Daarnaast wordt voor ontwikkelde producten (zoals DVD’s met  historische films), een vergoeding 
gevraagd ter dekking van gemaakte onkosten. Een andere bron van inkomsten is gelegen in de 
verkoop van bijvoorbeeld boeken die als gevolg van schenkingen dubbel in het bezit van de 
stichting zijn gekomen.  
 
Tenslotte is een deel van de inkomsten van de stichting afkomstig uit schenkingen. In 2010 werden 
schenkingen ontvangen van de heer De Noorlander (Portugal), de Vereniging Vrienden van de 
KNAU, de stichting Tollien Schuurman atletiekcentrrum uit Drachten en de Uitgeverij Spaar en 
Hout uit Haarlem. 
 
Over het jaar 2010 bedroeg het positief saldo van de Verlies- en Winstrekening van de stichting 
Atletiekerfgoed € 1200,-.   


