
Nieuwsbrief AKU - april 2019

Via deze korte nieuwsbrief willen we alle leden op de hoogte brengen van een aantal belangrijke zaken en 
besluiten tijdens de afgelopen ledenvergadering d.d. 18 maart.
Daarnaast heeft een van onze sponsoren, Intersport Twinsport, voor alle leden een voucher beschikbaar 
gesteld waarmee onze leden een sportartikel naar keuze met 20%  korting kunnen aanschaffen in de vestiging 
in Uithoorn.

Agenda
6 april  1e wedstrijd C/D competitie
7 april  Uithoorn Mooiste-de wandeling
13 april  1e wedstrijd pupillencompetitie
4/5 mei  AKU haalt bevrijdingsvuur uit Wageningen
18 mei  2e wedstrijd pupillencompetitie bij AKU
25 mei  2e wedstrijd CD competitie

Algemene Leden Vergadering
Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 maart j.l. is de vergadering akkoord gegaan met de plannen van 
het bestuur om het clubhuis uit te breiden. De kan  ne zal met 36 m2 worden uitgebreid in de vorm van een 
grote serre waardoor er vanuit de kan  ne een prach  g uitzicht op de baan zal zijn. 
Er zullen 2 extra toile  en worden gerealiseerd en er zal een grote opslagruimte van 72 m2 in het verlengde 
van en tegen het clubgebouw worden gebouwd in de plaats van de huidige groene schuur die tegen de 
wielerbaan is geplaatst. Een tekening van het plan hangt in de kan  ne.
De komende weken zal het plan in detail worden uitgewerkt en getekend zodat de vergunning bij de 
gemeente kan worden aangevraagd. Met alle voorbehoud gaan we er van uit dat de vergunning voor de 
zomer wordt afgegeven en dat na de zomer kan worden begonnen met de werkzaamheden.
Tijdens de vergadering zijn 2 leden van de vereniging door het bestuur tot erelid benoemd:
• Kees Verkerk voor zijn jarenlange inzet als trainer, coordina  e van onderhoud en materiaal en zijn grote rol 
   bij het uitze  en van de parcoursen en velden ter voorbereiding op de wedstrijden bij AKU.
• Wim Verlaan voor het feit dat hij al 25 jaar ac  ef is voor de vereniging, waarvan vele jaren als voorzi  er en
   lid van verschillende commissies.
Liesbeth van Delden werd bedankt voor haar jarenlange inzet als beheerder van de kan  ne bij wedstrijden.

Sponsor in beeld
Interview met Dennis Knuppe van Intersport Twinsport Uithoorn:
“Wat in 1993 begon met een kleine winkel van 100m2 is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke speler in de 
sportdetailhandel; Intersport Twinsport! Met merken als Nike, Adidas, Under Armour, Asics en Puma zijn wij 
een professionele sportwinkelketen die de producten van de grootste en meest toonaangevende merken in de 
wereld verkoopt. Op het gebied van alle belangrijke sporten in Nederland hebben wij een breed assor  ment 
topmerken. Bij ons staat naast kwaliteit van de producten, ook klant- en servicegerichtheid centraal. 
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Intersport Twinsport bestaat uit 17 superstore fi lialen te Woerden, Utrecht, Nieuwegein, Alphen a/d Rijn, 
Leiden, Den Haag, Waalwijk, Den Bosch, Tilburg, Nijmegen, Arnhem, Hengelo, Amsterdam, Hoofddorp, 
Haarlem en Uithoorn, Cruquius. 
Daarmee behoren wij tot één van de succesvolste sportdetaillisten in Nederland. 
 
Inmiddels hebben wij vanuit superstore Uithoorn al jaren een pre   ge samenwerking met AKU. Hierbij zijn wij 
als lokale sponsor nauw betrokken met de leden en het bestuur van Atle  ek club Uithoorn. Via deze samen-
werking proberen wij sporten en gezelligheid zo veel mogelijk te s  muleren. Wij ervaren AKU als een gezellige 
vereniging waar jong, oud en verschillende culturen samenkomen. O  ewel staat AKU er om bekend om sport 
voor iedereen aan te bieden. Dit is precies wat we bij Intersport Twinsport ook doen! “Sport to the people” als 
gedachtegoed. De mo  even van AKU en Twinsport lopen gelijk aan elkaar en dat is wat de samenwerking zo 
succesvol en leuk maakt!”
 
Voor alle leden van AKU ligt een voucher klaar waarmee tot 1 augustus één ar  kel naar keuze met een kor  ng 
van 20% in de ves  ging van Intersport Twinsport in Uithoorn kan worden aangescha  . De vouchers zullen 
komende week aan alle trainers van AKU worden gegeven zodat zij deze kunnen uitdelen aan de leden van 
hun groep.
Op de voucher staat dat deze tot 1 mei kan worden ingeleverd, maar de termijn om de voucher in te leveren 
is verlengd naar 1 augustus. Op de voucher staat ook dat deze kan worden ingeleverd op vertoon van een 
Vip-app. Deze Vip-app is in de plaats gekomen van de klantenkaart. Door het aanmaken van een Vip-account 
kun je per aankoop 4% sparen.  

AKU haalt bevrijdingsvuur uit Wageningen
Zaterdag 4 en zondag 5 mei gaan 33 lopers van AKU het bevrijdingsvuur van Wageningen naar Uithoorn 
brengen. Begeleid door een bus en 2 fi etsers zullen 4 groepen van ieder 8 lopers in estafe  evorm elkaar elke 
2 kilometer afwisselen en zo het vuur naar het gemeentehuis brengen. Zij zullen rond 9.45u. verzamelen bij 
het bussta  on in Amstelhoek en als hele groep over de Irenebrug naar het gemeentehuis lopen waar zij door 
de burgemeester worden ontvangen waarna deze met de meegenomen fakkel het vuur voor het gemeente-
huis zal ontsteken.
Tevens zal rond 9.00 uur een groep wandelaars zich verzamelen rond het gemeentehuis en vandaar een 
wandeling rond het Zijdelmeer gaan maken waarna zij zich rond 9.45u.  verzamelen bij het gemeentehuis om 
de lopers uit Wageningen te verwelkomen.
Als je mee wil wandelen, kun je je aanmelden bij Henk de Vries van het Wandelcentrum van AKU.
Voor alle wandelaars staat er na 10.00 uur een door de gemeente verzorgd ontbijtbuff et klaar. 

Vacatures
We zijn blij om te kunnen melden dat een aantal vacatures in de commissies zijn ingevuld.
Yvonne Luyt gaat de taken van Peter de Jong in de wedstrijdcommissie van de baan overnemen, zij zal de 
juryleden gaan werven en indelen en zorgen voor het materiaal dat op de wedstrijddag nodig is.
Nico Pater en Ee  e Driehuis gaan de wedstrijdcommissie van de wegwedstrijden versterken en ook de 
jeugdcommissie is weer compleet.

Bestuur Atle  ek Klub Uithoorn

Wim Verlaan,
Voorzi  er


