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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 2018 zijn weer verschillende activiteiten opgepakt om dit doel
verder te verwezenlijken. Hieronder volgt het verslag van die activiteiten.

Bestuur en vergaderingen
Ook in 2018 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in het bestuur van onze stichting. De
samenstelling was het gehele jaar 2018 als volgt:
Roelof Veld:
voorzitter
Frank Koomen:
secretaris / penningmeester (afgevaardigde Atletiekunie)
Melchert Kok:
bestuurslid (afgevaardigde vereniging Vrienden van de Atletiek).
Volgens het rooster van aftreden was bestuurslid Melchert Kok in januari 2018 aftredend en
herkiesbaar. In de vergadering van 22 januari 2018 is Melchert herkozen voor weer een periode
van drie jaar. Het nieuwe rooster van aftreden wordt daarmee als volgt:
2019 aftredend en al dan niet herkiesbaar:
Roelof Veld
2020 aftredend en al dan niet herkiesbaar:
Frank Koomen
2021 aftredend en al dan niet herkiesbaar:
Melchert Kok
In 2018 heeft het bestuur drie keer vergaderd (22 januari, 23 april en 24 september), steeds in
aanwezigheid van de werkgroep.

Werkgroep Erfgoed
Als gevolg van zijn afnemende gezondheid en de lange reistijd naar Papendal heeft Chris Konings
eind 2017 aangegeven niet langer beschikbaar te zijn voor werkzaamheden in de bibliotheek of
ons depot op Papendal. We zijn blij dat Chris op de achtergrond wel beschikbaar blijft als adviseur
om vanuit huis hand- en spandiensten en nazoekwerk voor onze stichting uit te voeren.
Met het wegvallen van de actieve inzet van Chris Konings werd duidelijk dat de werkgroep
aanvulling behoefde, en die werd spontaan aangeboden. De werkgroepleden van het eerste uur
Chris van der Meulen, Hugo Tijsmans en Marius Bos hebben in 2018 gezelschap gekregen van
Aart van den Berge, Patty Schoemaker, Wouter Schoemaker en Henk Brouwer. Niet alleen is
daarmee de voortgang van activiteiten geborgd, ook nam de gemiddelde leeftijd van de
werkgroepleden af met ruim 10 jaar. Bovendien wonen drie van de nieuwe leden in de directe
omgeving van Arnhem / Papendal.
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Voor een efficiënte aanpak van alle activiteiten zijn de aandachtsgebieden als volgt onder de leden
van de werkgroep verdeeld:
Aart
Chris
Henk
Hugo
Marius
Patty
Wouter

Archief van de Vrienden / Filmarchief
Vragen beantwoorden / Fotoarchief / Wat is waar te vinden?
Fotoarchief / Wat is waar te vinden? (+ index bibliotheek) / Overzicht verenigingen
Beheer inkomend materiaal / Vragen beantwoorden / Overzicht verenigingen
AW Start e.d. / Archief Atletiekunie / Archief van de Vrienden
Filmarchief / Persoonlijke archieven / Overzicht verenigingen
WR / Ranglijsten / Statistieken / Website

Voor de uitvoering van alle voorhanden werkzaamheden kwam de werkgroep in 2018 in totaal 8
maal bijeen op het bondsbureau van de Atletiekunie.
In grote lijnen bestaan de activiteiten van de werkgroep uit de volgende zaken:
• de afhandeling van de vele verschillende verzoeken om informatie, uitslagen en beeldmateriaal
die deels rechtstreeks bij Erfgoed maar ook via het bondsbureau van de Atletiekunie
binnenkomen;
• het verwerven van schenkingen, het inventariseren daarvan en het inpassen van de materialen
in de bestaande collectie;
• het onderhouden, aanvullen en actueel houden van de bibliotheek die gevestigd is op het
bondsbureau van de Atletiekunie;
• het beheer, het aanvullen en schonen van het depot;
• het nazoeken van uitslagen en prestaties uit het verleden.
Belangrijkste activiteiten in 2018
• Aangezien ook medewerkers van de Atletiekunie veel diverse vragen krijgen over atletiek in
het algemeen, is een goede afstemming tussen het werkgebied van de Atletiekunie en dat van
de stichting van belang. Mede gezien het grote aantal nieuwe medewerkers van de
Atletiekunie werd in januari 2018 voor 15 belangstellende bureaumedewerkers een introductie
in de werkzaamheden van de stichting georganiseerd, inclusief een bezoek aan het ‘’nieuwe’
depot.
•

De krantenartikelen over atletiek die in de periode 1983 – 2009 in 3 landelijke dagbladen
verschenen zijn in die jaren door het bondsbureau verzameld. Deze artikelen zijn nu
verzameld, op datum gelegd, en overzichtelijk in 25 archiefdozen opgenomen;

•

Vanuit Metamorfoze werd een harddisk ontvangen met daarop alle ingescande uitgaven van
de Atletiekwereld vanaf het jaar van eerste uitgave 1934 tot en met 1960. Via de website van
Delpher zullen deze digitale bestanden vermoedelijk in de loop van 2019 voor iedereen vrij
raadpleegbaar worden;

•

De Atletiekunie heeft vanaf 1934 tot en met 2011 diverse tijdschriften uitgegeven. In 2018 zijn
naast de AW ook alle opvolgende tijdschriften in kaart gebracht, verzameld en, op vier delen
na, ingebonden. De laatste vier banden volgen begin 2019. Vanaf 2012 is alle communicatie
met leden of specifieke doelgroepen verzorgd via diverse digitale Nieuwsbrieven;
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•

Alle in onze bibliotheek en depot aanwezige wedstrijdreglementen die door de jaren heen zijn
uitgegeven, zijn verzameld en in kaart gebracht;

•

Er is een begin gemaakt met het in kaart brengen van alle atletiekfilms en videobanden. Na de
inventarisatie zal per band beslist moeten worden om wel of niet te digitaliseren;

•

Vanuit de redactie van De Vriendenband werd een groot aantal oude exemplaren van de
Vriendenband ontvangen, reden voor onze werkgroep om het archief van onze
Vriendenbanden geheel te actualiseren;

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 nalatenschappen. In 2018
zijn van de volgende personen of instanties schenkingen ontvangen:

Schenker

Schenking

Frank en Tom Jutte

Het historisch plakboek van hun moeder, atlete Rie Briejer;

Chris Konings

Circa 20 oude jaarverslagen, een aantal boeken met
Atletiekprestaties (Moerman) en diverse andere
atletiekboeken; een aantal medailles en diverse interland
kledij.
Een aantal boeken over verschillende Olympische spelen,
waaronder enkele waardevolle aanwinsten voor onze
bibliotheek;
Via Marlous Lash een aantal films ontvangen inclusief
bijbehorende afspeelapparatuur. Deze films zijn in opdracht
van John Lamet gemaakt en bevatten tal van beelden van
Haagse maar ook andere werpers uit Nederland. Daarnaast
twee mappen met negatieven ontvangen, met ook veel
materiaal over het werpen in de tweede helft van de vorige
eeuw.
Via Hendrik Kooistra kregen wij uit een inboedel in Amsterdam
een tas vol met correspondentie, foto's, verzamelde
krantenartikelen en persoonlijke items van Tjeerd Boersma.
Tjeerd was onder andere sprinter in de Olympische ploeg van
1936.

Dirk en Riet de Bruijn

Marlous Lash

Hendrik Kooistra (Het
Lombardhuys)
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Contacten en communicatie
De website van onze stichting was na jaren van uiterst beperkt onderhoud toe aan een grondige
opknapbeurt. In 2018 zijn de voorbereidingen daartoe getroffen. De nieuwe website zal begin 2019
in gebruik worden genomen;
Een ander communicatiekanaal wordt gevormd door de Vriendenband, het orgaan van de stichting
Vrienden van de Atletiek. In (vrijwel) elke Vriendenband wordt een artikeltje over de activiteiten van
de stichting Erfgoed opgenomen.
In 2018 hebben weer diverse personen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen aan de
stichting te stellen. Deze contacten gaan steeds vaker in combinatie met een bezoek aan de
bibliotheek. Dit wordt mede mogelijk dankzij de regelmatige aanwezigheid van de werkgroepleden
op het bondsbureau.

Financiën
De stichting Atletiekerfgoed beoogt niet het maken van winst. Vanuit de oprichters van de stichting
(Vereniging Vrienden van de Atletiek én Atletiekunie) zijn startbijdragen ontvangen die het
functioneren van de stichting mogelijk maken. De reguliere functioneringskosten (dat zijn met
name reiskosten van bestuursleden en leden van de werkgroep), bedragen jaarlijks circa € 1000,-.
Deze worden door de Atletiekunie bekostigd. Ook de huisvestingslasten van het depot op
Papendal komen voor rekening van de Atletiekunie. De kosten voor de website worden gedragen
door de vereniging Vrienden van de Atletiek.
In 2018 werden geen inkomsten verworven. Gelukkig zijn ook de uitgaven dit jaar beperkt
gebleven. Kosten werden gemaakt voor het inbinden van enkele ontbrekende banden van de
Atletiekwereld, en voor het uniform inbinden van het tijdschrift Atletiek Magazine en het magazine
St>rt.
Als gevolg van deze kleine uitgaven is de rekening-courant verhouding met de Atletiekunie licht
gewijzigd. Per ultimo 2018 bedraagt het tegoed van de Stichting Atletiekerfgoed bij de Atletiekunie
€ 8.965,-.

Arnhem, maart 2019
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