
Een nieuwe vereniging waarin twee verenigin-
gen zijn opgegaan waarvan één – av r – ooit
zelf ontstond uit een samensmelting van vier
atletiekverenigingen. De reeks fusies in de
Rotterdamse atletiek zet zich met Rotterdam
Atletiek dus voort. De nieuwe vereniging is
niet zonder worp of stoot tot stand gekomen.
Er is een periode van soms moeizaam aftasten
tussen de drie Rotterdamse atletiekverenigin-
gen aan vooraf gegaan. Ook tijdens de race
naar de fusie moesten de nodige horden geno-
men worden. Het verhaal van de fusie. 

Hoe het allemaal begon
Het is zomer 1991. De besturen van av r ,  r av

Metro en p a c komen bijeen om te bekijken of
vergaande samenwerking tussen de verenigin-
gen mogelijk is. In de maanden ervoor is hier-
over al uitvoerig informeel contact geweest
tussen de drie besturen. Het wordt nu
menens. Namens p a c wonen voorzitter Jan
Velthoven en Willem Rietdijk de besprekingen
bij, Wim Jonkman (voorzitter) en Jan
Landman vertegenwoordigen het bestuur van
Metro en de toenmalige voorzitter Ed
IJzerman en Wim Bos voeren namens av r het
woord. 

Over de aanleiding voor het overleg zijn de
verenigingen het eens. De verenigingen zijn in
hun eentje niet langer meer in staat de men-
sen, de organisatie en de financiële middelen
op te brengen om topatletiek in Rotterdam nu
en in de toekomst mogelijk te maken. Alleen

door de krachten te bundelen kunnen av r ,
Metro en p a c de topatletiek voor Rotterdam
behouden en versterken. De omstandigheden
voor samenwerking zijn gunstig: de plannen
passen in de filosofie van de k n a u die streeft
naar regionale centra voor topatletiek, de
gemeente Rotterdam staat positief tegenover
het initiatief en het bedrijfsleven toont inte-
resse. Kort ervoor heeft de gemeente de
Stichting Topsport Rotterdam in het leven geroe-
pen. Door financiële ondersteuning van indivi-
duele sporters, sportverenigingen en sporteve-
nementen moet de Stichting het klimaat voor
topsport in de stad Rotterdam verbeteren. Bij
monde van directeur Jaap Noordenbos – voor-
malig atleet en oud-voorzitter van av r – laat
de Stichting weten een verzoek tot ondersteu-
ning van de atletiekverenigingen welwillend
te bekijken. De verenigingen dienen uiteraard
wel met een hecht doortimmerd verhaal te
komen. 

Als eerste stap in de beoogde samenwerking
streven de verenigingen naar gezamenlijke
ploegen in de competitie van 1992. Fasegewijs
moet dan de samenwerking op trainingstech-
nisch, organisatorisch en financieel vlak vorm
krijgen. De verenigingen zetten zich aan het
huiswerk. Haast is geboden, het nieuwe baan-
seizoen nadert. De mogelijkheden bij de
k n a u worden afgetast om gezamenlijke com-
petitieploegen in te schrijven, vervolgafspra-
ken worden gemaakt. 

p a c haakt af, a v r en Metro gaan
door
Duidelijk is dat binnen de drie verenigingen
nog de nodige horden genomen moeten wor-
den voordat de plannen tot uitvoering kunnen
komen. Weldra blijkt dat p a c niet bereid is
het door av r en Metro voorgestelde tempo op
weg naar samenwerking te volgen en haakt af.
Het is januari 1992. av r en Metro gaan langs
twee banen snel verder: een juridische con-
structie verzinnen die voldoet aan de voor-
waarden die de k n a u stelt aan gezamenlijke
competitieploegen en een begin maken met de
trainingstechnische voorbereiding. Snelste
methode voor het eerstgenoemde is oprichting
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van een zgn. omnivereniging onder de voorlo-
pige naam ‘Rotterdam Atletiek’. Model staat
Haag Atletiek. Voor de technische zaken rond
de ‘omniploegen’ worden de trainers Haico
Scharn en Errol Esajas ingeschakeld.
Uiteindelijk is het niet gekomen tot een omni-
vereniging, maar direct tot één nieuwe vereni-
ging.

De leden geven hun fiat
Eind april 1992 leggen de besturen van av r

en Metro de plannen voor oprichting van de
omnivereniging Rotterdam Atletiek voor aan
de leden van beide verenigingen en vragen hen
toestemming tot verdere uitwerking.
Uiteindelijk moet dit leiden tot een algehele
fusie tussen av r en Metro. Met overgrote
meerderheden geven beide ledenvergaderin-
gen de besturen het groene licht de plannen
verder uit te werken. 

De k n a u geeft toestemming tot deelname
aan de competitie van twee uit atleten van
av r en Metro bestaande atletiekformaties.
Voor de junioren komt het besluit te laat zodat
deze atleten nog onder de namen av r en
Metro de competitie van 1993 zijn ingegaan.

Voorbereiding fusie
Ter voorbereiding op de fusie wordt een stuur-
groep geformeerd die bestaat uit leden van de
besturen van av r en Metro. Onder leiding
van de stuurgroep werken diverse werkgroe-
pen een aantal zaken uit. De werkgroepen
bestaan uit trainers, leden van bestaande com-
missies uit beide fusieverenigingen en mensen
die zich op beide ledenvergaderingen hebben
aangemeld. Onder meer over (wedstrijd)tech-
nische zaken, jeugdzaken, trimmen, wed-
strijdorganisatie en statuten dienen deze groe-
pen uiteindelijk te rapporteren aan het inte-
rimbestuur. Ook leveren de werkgroepen daar-
mee bouwstenen voor het beleidsplan van de
nieuwe vereniging. Dit beleidsplan kwam gro-
tendeels tot stand dankzij de inspanningen
van Kees Machielse. Met nieuwsbrieven houdt
de stuurgroep de leden op de hoogte van de
voortgang bij de voorbereiding van de fusie.
Gemikt wordt op februari 1994 als afronding
van de fusie. 

ra uit de startblokken
In februari en maart 1993 wordt in drie stap-
pen de fusie afgerond. Op woensdag 24 
februari 1993 vinden gelijktijdige ledenverga-
deringen plaats van av r en Metro. Naast de
gebruikelijke afronding van de verenigingsja-
ren stond het voorstel tot fusie tussen av r en
Metro en oprichting van Rotterdam Atletiek op
de agenda. Na afloop van een inzagetermijn
van vier weken van het voorstel tot fusie wor-
den op 17 maart extra algemene ledenvergade-
ringen gehouden. Aangezien bij beide vereni-
gingen het voor een definitief besluit over het
voorstel vereiste minimum aantal leden niet
aanwezig is komt het voorstel tot fusie ten
slotte op 31 maart in stemming. De afloop is
bekend: Rottterdam Atletiek gaat van start.  

Doelstellingen
De algemene doelstelling die Rotterdam
Atletiek nastreeft, is: ‘verhoging van het peil
van de baan- en wegatletiek in Rotterdam door
optimale voorwaarden te bieden voor het
beoefenen van de atletiek in al zijn facetten’.
Daarnaast is er nog een aantal afgeleide doel-
stellingen te onderscheiden:

Sportief
1. Rotterdam Atletiek moet de topclub in
Nederland worden, die bij voorkeur ook inter-
nationaal kan meekomen.
2. Een deel vande topatleten en topatletes
moet uit eigen kweek voort kunnen komen.
3. Rotterdam Atletiek moet een volwaardige
en volwassen afdeling breedtesport hebben.

Organisatorisch
4. Voor elk lid van Rotterdam Atletiek moet
het duidelijk zijn welk bestuurslid en/of com-
missielid verantwoordelijk is voor welk deel
van het beleid.
5. Rotterdam Atletiek moet tot de invloedrijk-
ste verenigingen in de Nederlandse atletiek
gaan behoren.

Financieel
6. Minimaal een kwart van de begroting moet
worden gedekt door sponsor- en/of reclame-
gelden.
7. Financiële uitgaven moeten zodanig zijn
verdeeld zijn over elk van de doelgroepen
binnen de vereniging dat voor elke groep opti-
male condities geschapen kunnen worden.
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