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Door de jaren heen hebben de Atletiekunie en de Vereniging Vrienden van de Atletiek een grote 
verzameling van historisch materiaal vergaard. Deze verzameling, bestaande uit boeken, tijdschriften, 
atletiek-memorabilia , filmbeelden,  foto’s, video’s en zelfs originele Olympische medailles, kreeg niet 
alleen steeds meer omvang, maar ook een toenemende financiële waarde die het noodzakelijk maakte 
het beheer, het onderhoud en de uitbreiding van deze collectie te borgen in een specifiek daartoe 
opgerichte stichting. Dit was in 2010 de aanleiding tot de oprichting van de Stichting Atletiekerfgoed. 
Om de link met de oorspronkelijke initiatiefnemers voor de oprichting van de stichting te bewaren, 
bestaat het bestuur van de stichting uit drie leden, te weten een afgevaardigde van de Atletiekunie, een 
afgevaardigde van de Vrienden van de Atletiek en een onafhankelijk voorzitter. 
 
Doel 
De stichting heeft tot doel het verzamelen, beheren en ontsluiten van historisch atletiekmateriaal dat 
bijdraagt aan de beschrijving van de geschiedenis van de atletiek in Nederland. Voor de beschrijving 
van die geschiedenis is het van belang dat informatie over die geschiedenis en objecten die in die 
geschiedenis een rol hebben gespeeld, niet verloren gaan. 
 
Werkzaamheden 
Onze dagelijkse werkzaamheden worden weergeven in de omschreven doelstelling; het verzamelen, 
beheren en ontsluiten van het historisch materiaal. 
Het verzamelen van materiaal verloopt vooral via schenkingen van oud-topsporters, oud-bestuurders of 
gewoon atletiekliefhebbers, en is een voortdurend proces. Incidenteel wordt ook actief materiaal 
opgevraagd, bijvoorbeeld omdat na inventarisatie duidelijk wordt dat in onze collectie een belangrijk 
stuk ontbreekt. 
Het beheren betreft het in kaart brengen van onze bestaande collectie, het aanvullen van de collectie 
met nieuw verschenen materiaal (literatuur, fotomateriaal, biografieën). 
Het ontsluiten wordt ingevuld aan de hand van het weergeven van overzichten van onze collectie op 
onze website, en het publiceren van artikelen over ons werk in de Vriendenband, het tweemaandelijks 
orgaan van de Vereniging Vrienden van de Atletiek. Daarnaast gaat veel tijd zitten in het beantwoorden 
van vragen van betrokkenen en belangstellenden. Veel vragen leiden tot nazoekwerk dat door onze 
werkgroep van vrijwilligers ook vanuit hun eigen interesse met veel enthousiasme wordt opgepakt. Dat 
betreft onder andere het opzoeken van uitslagen, records, Nederlands kampioenen, foto’s, 
achtergronden bij ontwikkelingen enz. Daarnaast maken steeds meer liefhebbers, belangstellenden, en 
ook studenten en onderzoekers van de mogelijkheid gebruik om zelf in onze bibliotheek dat nazoekwerk 
te verrichten. 
 
Aandachtspunten 2021 
De eerste jaren van het bestaan van onze stichting is veel werk verzet om alle documentatie, alle 
attributen en al het beeldmateriaal te inventariseren, waar nodig te beschrijven, en een logische plek te 
geven in onze bibliotheek (toonbaar naslagwerk), in ons archief (minder toonbaar maar wel binnen 
handbereik) en ons depot (lange termijn opslag en opslag attributen). Naast deze inventarisatie van al 
beschikbaar materiaal wordt meer en meer actief gezocht naar gewenste aanvulling van onze collectie, 
en worden proactief inventarisaties opgepakt. Als voorbeeld kan genoemd worden het in kaart brengen 
van alle verengingen die sinds het ontstaan van de huidige Atletiekunie zijn aangesloten of aangesloten 
zijn geweest. 
 
Een tweede belangrijk doel voor 2021 is de vitalisering van onze website. Nadat door het ontbreken van 
een goede webmaster de communicatie via de website vrijwel stil was komen te liggen is de website in 



2019 volledig vernieuwd en zal en in 2021 actief gewerkt worden aan het benutten van de website voor 
het vergroten van de bekendheid van onze stichting door met regelmaat publicaties en aanvullingen op 
de website op te nemen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


