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Corona
Het coronavirus beheerst nog steeds ons leven en dat heeŌ uiteraard ook zijn konsekwenƟes voor de sporƟeve
acƟviteiten binnen onze vereniging.
Er wordt door een grote groep jeugdleden op maandag, woensdag en vrijdag enthousiast getraind en ook
op dinsdag en donderdag is duidelijk te zien dat er grote behoeŌe is onder onze leden om flink te trainen.
De Specials trainen momenteel niet op dinsdag op de baan, maar een aantal vrijwilligers van AKU zoeken de
mensen van OTT wel op om vanuit huis op de weg of op de baan individueel te trainen. Er mag helaas ook
niet gewandeld worden in groepen, ik hoop en ga er ook vanuit dat onze wandelaars vanuit huis alleen of
met een maatje er op uit trekken.
Complimenten voor alle trainers en andere vrijwilligers die dit elke week weer mogelijk maken.
We zullen nog even door de zure appel heen moeten bijten en hopen en verwachten dat we door de vaccinaƟes en de lockdown in de loop van het voorjaar onze acƟviteiten bij AKU weer uit mogen breiden.
Dat betekent dat de agenda voor de komende Ɵjd vrijwel leeg is. Zodra er weer acƟviteiten georganiseerd
kunnen worden, wordt iedereen daarover geinformeerd.
Agenda
Eind maart stonden de Clubkampioenschappen gepland. We gaan er vanuit dat deze niet door zullen gaan
op de geplande datum. Zodra het wel mogelijk is zal er direct een nieuwe datum worden vastgesteld. Min
of meer hetzelfde geldt voor Uithoorns Mooiste de Wandeling die voor 11 april gepland staat. De wandeling
staat vooralsnog wel op de agenda aangezien deze ook nog vermeld staat in het wandelboekje. De kans is
echter klein dat deze al in april door zal kunnen gaan.
Ledengroei
AKU mag zich als een van de weinige verenigingen gelukkig prijzen met een fikse groei van het ledenaantal,
ondanks of misschien wel dankzij de beperkingen die sportverenigingen in de afgelopen Ɵjd hebben gehad
om wedstrijden en acƟviteiten te organiseren en om volledig te kunnen trainen. In 2020 was er namelijk een
groei van meer dan 25 leden, met name in het 2e deel van het jaar en in het prille jaar 2021 hebben zich al
weer 15 nieuwe leden aangemeld.
De reden hiervoor kan zijn dat atleƟek een laagdrempelige en veelzijdige tak van sport is die in deze Ɵjd waar
het belang van blijven bewegen zo groot is, een grote aantrekkingskracht heeŌ op oud en vooral jong. Het is
tegelijk ook een groot compliment is voor onze trainers, die het blijkbaar lukt om deze leden enthousiast te
houden en het plezier in bewegen te geven.
Wedstrijden
Ondanks de beperkingen door de lockdown zijn we toch heel acƟef geweest in de afgelopen maanden met
het organiseren van een aantal, soms aangepaste, wedstrijden.

Cross voor de jeugd
Een aantal jeugdtrainers hebben het iniƟaƟef genomen om voor onze jeugdleden het crossseizoen niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Op 3 trainingsavonden in november, december en januari is een cross voor alle
jeugdleden georganiseerd, 2 crossen op en rond onze eigen baan en 1 keer op het mooie crossparcours van
onze goede buur, UWTC.

De belangstelling was enorm, aan elke cross werd door bijna 100 jongeren meegedaan. Het enige dat ontbrak
waren enthousiaste ouders langs het parcours maar dat beleƩe niet dat er hard werd gestreden voor een
goede prestaƟe. Na de 3e cross werden voor elke categorie prijzen uitgedeeld, daarnaast waren er teamprijzen en prijzen voor wie de meeste progressie had gemaakt in 3 crossen.
Een hele pagina in de Nieuwe Meerbode met alle resultaten en de mooie beelden van Ronald Velten waren
een extra beloning voor alle deelnemers en voor AKU.
Het was ook heel leuk dat iedereen die niet aanwezig kon zijn via de beelden van de drone van Ronald kon
meegenieten van de wedstrijden.
Uithoorns Mooiste de Loop
Ruim voor de uiterste inschrijfdatum hebben 500 lopers zich aangemeld voor de virtuele Uithoorns Mooiste
de Loop als onderdeel van het Zorg en Zekerheidcircuit. De meesten liepen vanuit huis de afstand van 5 km,
10 km of 10 EM, een aantal starƩen vanaf de wielerbaan bij AKU waar de startplek was aangekleed met banners en vlaggen van een aantal van de sponsors die AKU ook bij deze loop weer steunden: Takii, Kooyman BV,
Intersport/Twinsport, van Schie en Auto Berkelaar.
AH Jos van den Berg kidsrun
Ondanks alle beperkingen wilden we wel de kidsrun fysiek door laten gaan bij AKU. We konden dit jaar gebruik
maken van het wielerparcours van UWTC en kinderen konden op 4 momenten starten om te voorkomen dat
teveel mensen tegelijk op en rond het sportpark aanwezig zouden zijn. 90 kinderen hadden zich van te voren
aangemeld.

Hoewel we de entourage van publiek en de feestelijke aankleding van de start/finish misƩen, was de loop een
succes. Ouders konden kijken vanaf de overkant van de sloot en alle kinderen kregen na afloop een mooie
medaille, warme chocolademelk en een krentenbol, gesponsord door bakkerij Westerbos/Mens.

Ledenvergadering en contribuƟe
Er is nog geen datum vastgesteld voor de ledenvergadering die normaal gesproken in maart wordt gehouden.
We verwachten dat we in maart niet fysiek bij elkaar kunnen komen daarom wordt de ledenvergadering op
een later ƟjdsƟp vastgesteld.
Het bestuur heeŌ wel besloten om de contribuƟe voor dit jaar niet te verhogen. De vereniging is niet aĬankelijk van kanƟne-inkomsten en omdat onze leden in de afgelopen Ɵjd toch minder gebruik hebben kunnen
maken van onze faciliteiten, blijŌ de contribuƟe dit jaar gelijk aan die van vorig jaar.
Wel zal de penningmeester de nota’s voor de contribuƟe dit jaar eerder naar de leden sturen, in de 2e helŌ
van februari. Ons saldo moet worden aangevuld in verband met de extra uitgaven die gedaan zijn voor de
uitbreiding van ons clubhuis. We krijgen een fantasƟsch mooi en funcƟoneel clubhuis, maar er zijn alƟjd extra
uitgaven die van te voren niet alƟjd goed te voorspellen zijn. Denk daarbij aan de aanleg van het terras, de
inrichƟng van het krachthonk en de kanƟne, de corridor die wordt gerealiseerd op de 1e verdieping tussen
het oude en nieuwe deel van het clubhuis, etc.
Uitbreiding clubhuis
De kanƟne is op wat schilderwerk na, nu helemaal klaar en daar kunnen we trots op zijn, vele handen hebben
dit mogelijk gemaakt.
De komende Ɵjd zal hard gewerkt worden aan de afwerking van het krachthonk, de opslag- en werkruimte en
de corridor op de eerste verdieping.
We kunnen op dit moment door de coronaperikelen nog niet profiteren en gebruik maken van alle mogelijkheden die de nieuwe ruimtes bieden en gaan bieden maar we hopen en verwachten ook een beetje dat we
binnen een paar maanden steeds meer gebruik kunnen maken van de nieuwe faciliteiten.
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