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Stichting Atletiekerfgoed 

 
 

Jaarverslag 2021 
 
 

Vooraf 
 

Meer dan vooraf was ingeschat werd ook 2021 voor een groot deel beheerst door de 
coronapandemie en de noodzakelijke maatregelen die getroffen werden tegen verdere 
verspreiding. Dit had niet alleen consequenties voor de leden van de werkgroep, die slechts met 2 
of 3 personen tegelijk bijeen konden komen, maar ook voor het kunnen ontvangen van gasten en 
bezoekers in de bibliotheek. Desondanks hebben de werkzaamheden in 2021 niet stilgelegen en is 
op tal van zaken goede voortgang geboekt.    
 
 

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.  
 
 

Bestuur en vergaderingen 
 

Het bestuur van onze stichting is in 2021 niet gewijzigd en de samenstelling was gedurende het 
gehele jaar 2021 als volgt:  
Roelof Veld:  voorzitter 
Frank Koomen: secretaris / penningmeester (afgevaardigde Atletiekunie) 
Melchert Kok:   bestuurslid (afgevaardigde vereniging Vrienden van de Atletiek). 
 
Conform het rooster van aftreden was bestuurslid Melchert Kok begin 2020 aftredend en 
herkiesbaar. In de vergadering van 15 februari 2021 is Melchert herkozen voor opnieuw een 
periode van drie jaar. Met de herbenoeming van Melchert wordt het nieuwe rooster van aftreden 
als volgt:  
2022 aftredend en al dan niet herkiesbaar:  Roelof Veld 
2023 aftredend en al dan niet herkiesbaar:  Frank Koomen 
2024 aftredend en al dan niet herkiesbaar:  Melchert Kok 
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In 2021 heeft het bestuur drie maal vergaderd (15 februari, 31 mei en 11 oktober) waarbij als 
gevolg van  coronamaatregelen alleen de vergadering in oktober fysiek kon plaatsvinden. De 
bestuursvergaderingen werden als vanouds gehouden in aanwezigheid van de gehele werkgroep.  
 
 

Werkgroep Erfgoed  
 

Ook de samenstelling van de werkgroep heeft in 2021 geen veranderingen ondergaan, en bestond 
geheel 2021 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 
 
Als gevolg van de ook in 2021 voortdurende coronamaatregelen kon de werkgroep voor de 
uitvoering van alle voorhanden werkzaamheden slechts incidenteel als geheel bijeen komen. 
Daarnaast kwam men in kleine groepjes in wisselende samenstellingen van 2 of 3 personen bijeen 
om de lopende zaken en reguliere taken toch doorgang te kunnen laten vinden.  
 
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 2021 
 

In 2021 zijn vrijwel alle lopende werkzaamheden gecontinueerd, zij het dat de beperkte 
mogelijkheden om fysiek in de bibliotheek of in het depot van de stichting aanwezig te zijn er toe 
hebben geleid dat zaken meer doorlooptijd vragen dan vooraf gedacht.  
 
Dankzij een uitgebreid artikel in het decembernummer van het magazine Runners werd de 
stichting Atletiekerfgoed op een prachtige manier in de schijnwerpers geplaatst.  
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Schenkingen en verwervingen 
 
Voor een goede beeldvorming en beschrijving van de historie van de atletiek in Nederland is de 
Stichting Atletiekerfgoed onder andere afhankelijk van schenkingen en nalatenschappen. Ook in 
2021 mochten wij weer diverse schenkingen in ontvangst nemen: soms van geringe omvang (één 
krantenartikel), soms van grote omvang (20 kratten en verhuisdozen), maar heel vaak welkom en 
van waarde voor erfgoed! Vanwege doublures of items die weliswaar mooi en van waarde zijn 
maar niet passen in onze collectie, hebben we in 2021 ook enkele aangeboden zaken (onder 
dankzegging) niet aangenomen. In 2021 zijn van de volgende personen of instanties schenkingen 
ontvangen: 
 

Schenker Schenking 
 

AV PAC Rotterdam Een prachtig uitgevoerd jubileumboek ter gelegenheid van het 125-jarig 
bestaan van PAC 
 

20/10 Uitgevers Het boek’: ‘Van 10.6 naar 9.58’, geschreven door Kees Sluys (een 
overzicht van 100 jaar sprint bij de mannen). 
  

Familie Antoon de 
Groot 

Een grote hoeveelheid (20 kratten en verhuisdozen!) met uitslagen, 
ranglijsten, en waardevolle boeken uit de nalatenschap van statisticus 
Antoon de Groot 
   

Vera van Venetiën Een doos vol keurig geselecteerde foto's, tijdschriften, verslagen van 
(jaar-)vergaderingen en diverse andere wetenswaardigheden voor 
Erfgoed uit de nalatenschap van haar vader, Carel van Venetiën. 
 

Louise Venkel 
(voorheen De Beer) 

Enkele dozen met herinneringen en plaquettes, en een door tal van 
atleten (waaronder Wolfgang Schmidt) gesigneerde 2 kg discus uit de 
nalatenschap van haar man directeur / bestuurder Wim de Beer. 
 

Michel vd 
Luitgaarden 

‘De naakte atleet’, boek inzake de geschiedenis van AV Sparta. 

Rinus Groen Digitaal blad ‘’Spiridon’’ ontvangen (betreft wegatletiek) 
 

Jo Tingen Diverse literatuur en ranglijsten, alsmede enkele jaarverslagen van 
voormalig District Noord. 
     

Marius Bos Een recent krantenartikel over Lien Gisolf, winnares van het zilver op 
hoogspringen tijdens de Olympische Spelen van 1928 te Amsterdam. 
 

Gouden Spike &   
Leiden Atletiek 

Jubileumboek ‘50 Edities Gouden Spike’ 

  

  
 



 
Stichting Atletiekerfgoed 
Papendallaan 7 
6816 VD  Arnhem 
www.atletiekerfgoed.nl 

 

 

 5 

 
 

Bezoekers van de bibliotheek 
 

Zodra de coronamaatregelen dat toestonden hebben we ook in 2021 weer bezoekers ontvangen, 
getuige onderstaande foto’s.   
  
 

 
Ten behoeve van een uitgebreid artikel over de stichting 
Atletiekerfgoed in het novembernummer van 2021 van 
het magazine Runners werden enkele pronkstukken uit 
de bibliotheek van Erfgoed zorgvuldig geportretteerd.   
Op de foto wordt de Kolonel Thompson beker 
vastgelegd.  

 
 

 
 
Louise de Beer verraste de stichting Atletiekerfgoed met 
een aantal herinneringen uit de nalatenschap van haar 
echtgenoot Wim de Beer, voormalig voorzitter / 
directeur van de Atletiekunie in de jaren ’80 en ’90. 
Louise kwam deze persoonlijk afgeven. 

 

 

 

 

 
ANBI-status 
 

De Stichting Atletiekerfgoed heeft in september 2013 een ANBI-status aangevraagd en ontvangen. 
De status van Algemeen Nut Beogende Instelling impliceert onder meer dat de stichting geen 
winstoogmerk heeft, ten minste 90% van haar uitgaven aan het doel van de stichting moet 
besteden en dat bestuurders geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen. De 
Belastingdienst heeft, met het oog op aangescherpte regelgeving, onze stichting in 2021 
gecontroleerd en enkele aanwijzingen ter verbetering gedaan. Deze aanwijzingen hadden met 
name te maken met noodzakelijke informatie die op de website van de stichting moest worden 
opgenomen. Met het opvolgen van de aanwijzingen is onze stichting weer geheel ‘compliant’.   
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Contacten en communicatie 
 

Een van de functies van onze stichting is het beantwoorden van specifieke vragen over atletiek, 
over personen, uitslagen, verenigingen en evenementen, die niet eenvoudig via wikipedia of 
google zijn te achterhalen. In vrijwel alle gevallen kunnen de leden van de werkgroep het antwoord  
op gestelde vragen uit de archieven opdiepen. In 2021 zijn weer een tiental zeer diverse vragen tot 
tevredenheid beantwoord.  
 
 

Financiën 
 

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. 
 
Met uitzondering van de reiskosten van de leden van bestuur en werkgroep zijn in 2021 geen 
uitgaven gedaan. Omdat deze reiskosten rechtstreeks door de Atletiekunie worden vergoed en 
daarnaast ook geen inkomsten zijn ontvangen is de rekening-courantverhouding met de 
Atletiekunie in 2021 onveranderd gebleven.     
Per ultimo 2021 bedraagt het tegoed van de Stichting Atletiekerfgoed bij de Atletiekunie € 3.422 
(2020 was eveneens € 3.422,-).  
 
 
Arnhem, april 2022 


