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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 2012 drie maal vergaderd: op 2 februari, 24 mei en 13 september 2013.
Bij de uitvoering van diverse activiteiten heeft de stichting hulp gekregen van de voormalige atleten
Marius Bos en Cees Haverhoek.

Activiteiten
In 2012 is de inventarisatie van het beschikbare archief van de Atletiekunie afgerond. Dit archief
bevat door de Atletiekunie of namens de Atletiekunie geproduceerde stukken, zoals jaarverslagen,
statistische overzichten en rapporten. De inventaris van de inhoud van het archief is aanwezig in
de bibliotheek van de stichting en is geplaatst op de website van de stichting.
De bestanden met foto's vanaf 1972 zijn geordend naar atletiekonderdeel en zijn daardoor beter
toegankelijk geworden. Van de in 2010 gedigitaliseerde films van Cor Tissot zijn opnieuw enkele
DVD's aangemaakt.
Alle aanwezige gedenkboeken van de Atletiekunie en verschillende
geïnventariseerd en gerubriceerd.

verenigingen zijn

Op 28 januari was een vertegenwoordiger van het bestuur aanwezig op de crematie van Aad
Heere, de co-auteur van het boek 130 jaar Atletiek in Nederland.
De stichting heeft in het afgelopen Olympische jaar diverse aanvragen om informatie ontvangen en
een aantal journalisten ondersteund om contact te leggen met oud-atleten. Er is een bijdrage
geleverd aan de TV uitzending van Andere tijden Sport "De tas van Fanny", en aan een
programma van de NTR.
De stichting heeft informatie aangeleverd aan Tresoar, voor een nieuwe Friese encyclopedie.
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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
2012 zijn van de volgende personen of instanties spullen verworven:
- de erven Piet de Gruijl:
een verzameling AW's
- mevr. van der Meulen:
diverse memorabilia en tijdschriften
- de heer F. Jutte:
enkele foto's
- mevr. M. Versterre:
medailles en een houten speer
- mevr. Kennedy-Cornelissen:
een film
- mevr. J. van Wageningen-van der Giessen: een filmprojector en ringfilms
- Bert Vreeswijk:
het boek Tienkamp Totaal
- Piet van der Kruk:
enkele foto's van Mexico 1968
- Peter Willemse:
het Swift gedenkboek
- van mevr. R. Ineke:
de laatste uitgave van het clubblad van Atmodes

Contacten en communicatie
De stichting Atletiekerfgoed heeft in 2012 met diverse partijen overleg gevoerd of informatie
uitgewisseld:
•
•
•
•
•
•
•

in de Vriendenband zijn diverse artikelen gepubliceerd over de stichting;
met de journalist Roy Hammink is een artikel voorbereid voor het blad St>rt over de
Olympische spelen van 1932;
met het Historisch Museum te Ede is overleg gevoerd over een expositie over de Olympische
Spelen;
met onderzoekers van Eindhoven Atletiek en Haag Atletiek is overleg geweest ten behoeve
van de voorbereiding van een gedenkboek over het 100-jarig bestaan van die verenigingen;
met de Engelse atletiekhistoricus John Brant is overleg gevoerd over de Nederlandse
vrouwenatletiek tussen 1922 en 1962;
met Ton Bijkerk is gesproken over deelname van atleten aan de Olympische Spelen van 1928;
met het Drachtse weekblad Breeduit is contact geweest over Olympische atleten uit Drachten.
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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 bedragen jaarlijks circa € 1000,-. Deze 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 2012 heeft geen verkoop plaatsgevonden van goederen die
dubbel in het archief van de stichting voorkomen.
In 2012 zijn enkele donaties ontvangen vanwege door de stichting geleverde diensten. Als gevolg
daarvan sloot de Verlies- en Winstrekening met een positief saldo van ruim € 500,- Dit saldo is
toegevoegd aan de rekening-courantverhouding met de Atletiekunie. Het tegoed van de Stichting
Atletiekerfgoed bij de Atletiekunie bedraagt daarmee ruim € 1700,-.

Arnhem, 28 januari 2013
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