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Doel van de Stichting Atletiekerfgoed 
 
Het doel van onze stichting is ook in 2020 onveranderd gebleven: de Stichting Atletiekerfgoed 
streeft naar 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 de uitvoering en het toewerken 
naar dat doel werd ook onze stichting als gevolg van de heersende coronamaatregelen aanzienlijk 
belemmerd. Veel van onze werkzaamheden vereisen het werken met of de beschikking over de 
reeds aanwezige documentatie en materiaal in onze bibliotheek en ons depot, en dat betekent 
fysiek aanwezig zijn. En juist de fysieke bijeenkomsten waren niet of slechts in zeer geringe mate 
en aantallen mogelijk aangezien het bondsbureau van de Atletiekunie (en daarmee bibliotheek en 
depot) lange tijd gesloten waren. Onderstaand wordt verslag gedaan van de zaken die nog wel 
doorgang konden vinden.  
 
 

Jubileum 
 
In januari 2020 is, in aanwezigheid van koffie en gebak, stilgestaan bij het 10-jarig bestaan van 
onze stichting Atletiekerfgoed. Sinds de oprichting op 11 januari 2010 is een solide organisatie 
ontstaan, goed verankerd binnen Atletiekunie en Vereniging Vrienden van de Atletiek, met een 
bestuur en werkgroep, met een heldere doestelling en taakafbakening, een vernieuwde en actuele 
website, een prachtige en overzichtelijke bibliotheek en een royale, droge en lichte opslagruimte 
(depot). Hiermee bevindt de stichting Atletiekerfgoed zich in de sportwereld absoluut in de 
voorhoede van sporterfgoed-instellingen.   
 
 

Bestuur en vergaderingen 
 
Het bestuur van onze stichting is in 2020 niet gewijzigd en de samenstelling was gedurende het 
gehele jaar 2020 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 secretaris Frank Koomen in januari 2020 aftredend en 
herkiesbaar. In de vergadering van 20 januari 2020 is Frank herkozen voor opnieuw een periode 
van drie jaar. Het nieuwe rooster van aftreden wordt daarmee als volgt:  
2021 aftredend en al dan niet herkiesbaar:  Melchert Kok 
2022 aftredend en al dan niet herkiesbaar:  Roelof Veld 
2023 aftredend en al dan niet herkiesbaar:  Frank Koomen 
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In 2020 heeft het bestuur noodgedwongen slechts twee keer vergaderd (20 januari en 21 
december, beide keren in aanwezigheid (20 jan) of met deelname (21 dec) van de werkgroep. 
 
 

Werkgroep Erfgoed  
 
De samenstelling van de werkgroep heeft in 2020 geen veranderingen ondergaan. De werkgroep 
bestond in 2020 uit de volgende leden, met daarbij vermelding van de belangrijkste 
aandachtsgebieden per persoon: 
 
Aart van den Berge  Archief van de Vrienden / Filmarchief                                                                                                                                                
Chris van der Meulen  Beantwoording vragen en verzoeken / Fotoarchief / index                                                                                                                                                                    
Henk Brouwer   Fotoarchief / index (+ index bibliotheek) / Ovz verenigingen                                                                                                                                                             
Hugo Tijsmans  Inkomend materiaal /  beantwoording vragen / Ovz verenigingen                                                                                                                                                                       
Patty Schoemaker  Filmarchief / Persoonlijke archieven / Ovz verenigingen                                                                                                                                                                          
Wouter Schoemaker  Wedstrijdreglement / Ranglijsten / Statistieken / Website 
 
Voor de uitvoering van alle voorhanden werkzaamheden kwam de werkgroep in 2020 na het 
ingaan van de coronamaatregelen slechts in kleine wisselende samenstellingen bij elkaar.  
 
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 

• het doen van historisch onderzoek naar achtergronden en ontwikkelingen in de atletiek. 
 
 

Belangrijkste activiteiten in 2020 
 
In 2020 is een begin gemaakt met het in kaart brengen van alle verenigingen, stichtingen en 
loopgroepen die ooit lid zijn geweest van de Atletiekunie of voorgangers van de Atletiekunie, zoals 
de Nederlandsche Voetbal- en Athletiekbond (NV&AB) en de Nederlandsche Athletiek Bond 
(NAB). De verwachting is dat deze inventarisatie in 2021 grotendeels kan worden voltooid.    
Andere activiteiten die vanuit huis kon worden opgepakt betroffen het inscannen van oude 
ranglijsten, en het verder in kaart brengen van de Nederlandse kampioenen (liever: het complete 
podium per kampioenschap).  
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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 nalatenschappen. In 2020 
zijn onderstaande schenkingen ontvangen. Daarnaast werden ook enkele schenkingen 
aangekondigd, die doorgang zullen vinden zodra de mogelijkheden voor bezoek weer 
genormaliseerd worden. Van de volgende personen of instanties werden in 2020 schenkingen 
ontvangen: 
 

Schenker Schenking 
 

AV Typhoon Een stalen polsstok  
 

Herman Lenferink 
 

De Jubileumbladen van Atletiekvereniging Phoenix 

Dhr. O. van Wijk 
 

Een verzamelband van de Athletiekwereld (1936-1937), Enkele 
atletiekboeken, waaronder het Jubileumboek KNAU 50 jaar, en een 
aantekenschrift met trainingsschema’s. 
 

Hans van Kuijen Enkele boeken en documenten inzake de atletiek (meerkamp) alsmede de 
toegang tot een website LA84 Foundation 
 

Alex Wijsman 
 

45 medailles (periode 1949 - 1970 van dhr. J.A. Cijs, alle behaald op het 
onderdeel snelwandelen bij nationale, provinciale of districtskampioen-
schappen, alsmede een Recorddiploma en Wedstrijdreglement uit 1959 (zie 
foto onder). 
  

Rob Ketting Enkele foto’s uit de periode 1935 - 1941, waaronder foto’s van Pim Mulier 
 

Fennie van Osch Een aantal foto’s ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de 
Atletiekunie.  
 

Henk Heupers Verzameling met krantenknipsels, foto’s en voorwerpen uit de atletiekcarrière 
van zijn vader, Herman Heupers (1920-1991). 
 

Global Sports 
(Jos Hermens) 

Een aantal Daily Magazines van de Olympische spelen en WK Atletiek   
 

 
 

Via Alex Wijsman 
kwam de stichting in 
het bezit van een 
grote verzameling 
medailles, afkomstig 
van Jan Cijs, behaald 
in de periode 1949 tot 
1970 bij het 
snelwandelen, in tal 
van verschillende 
wedstrijden en 
afstanden. 
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Bezoekers van de bibliotheek 
 
Het ontvangen van bezoekers in de bibliotheek is in 2020 geheel stilgevallen, aangezien ook het 
bondsbureau van de Atletiekunie in 2020 grotendeels gesloten was.   
 

 

 
De bibliotheek van de Stichting 
Atletiekerfgoed kon in 2020 
helaas weinig bezoekers 
ontvangen en ook onze 
vrijwilligers konden maar 
sporadisch terecht voor het 
nodige nazoekwerk. 
 
   

 
Contacten en communicatie 
 

In 2020 werden ruim 25 verzoeken ontvangen om informatie, uitslagen of foto’s aan te leveren 
over atletiekgerelateerde zaken uit het verleden. Hoewel de reactietijd hierin noodgedwongen 
langer was dan normaal zijn alle verzoeken dankzij de inzet van de leden van de werkgroep 
afgewikkeld. 
 

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 2020 zijn geen inkomsten ontvangen en hebben ook geen uitgaven plaatsgevonden. Hierdoor is 
de rekening-courantverhouding met de Atletiekunie onveranderd gebleven ten opzichte van 2019.  
Per ultimo 2020 bedraagt het tegoed van de Stichting Atletiekerfgoed bij de Atletiekunie € 3.422 
(2019 was eveneens € 3.422,-).  
 
 
Arnhem, mei 2021 


