
Jaarverslag 2022 Wandelcentrum 

Het wandeljaar 2022 kende voor het Wandelcentrum 

coachingsproblemen. Dat betekende vooralsnog een aanpassing van 

de uitvoeringstijden. De wandelgroepen werden teruggebracht van 3 

groepen naar 2 groepen op woensdag en op vrijdag en op 

woensdagavond geen groep meer.  Met betrekking tot het ledental 

was er sprake van stabilisatie. 

Genoemde problemen vragen om acties waarmee meer 

(gediplomeerde) coaches kunnen/moeten mee worden 

aangetrokken. Een bescheiden aantal van 3 coaches betekent een 

groot afbreukrisico hebben we gemerkt. 

Gedurende het Corona deel van het jaar heeft het wandelcentrum 

regelmatig  een nieuwsbrief aan haar leden doen uitgaan. Een 

nieuwsbrief met allerlei wetenswaardigheden over het wandelen Het 

doel van deze nieuwsbrief was om de binding met de club te 

behouden. Dit initiatief werd gewaardeerd.  

In de loop van het jaar vonden diverse, individuele sociale 

gebeurtenissen plaats. Door het “Lief en Leed” team van het 

Wandelcentrum is daar op adequate wijze aandacht aan besteed.  

In April werd wederom “Uithoorns Mooiste de wandeling” 

georganiseerd. Ondanks een bescheiden opkomst van deelnemers 

was er toch sprake van een redelijk succesvolle organisatie. 

Door individuele leden werd aan verschillende  wandelevenementen 

meegedaan. 

Het Wandelcentrum heeft zich actief geprofileerd in de verschillende 

plaatselijke gremia.  Daarbij kan worden gedacht aan het 

Sportakkoord en de samenwerking tussen de verschillende 

sportverenigingen en zorginstellingen in ons dorp. In de loop van 



2023 zullen daar vervolgactiviteiten uit voortvloeien. Ook via het 

weekblad en de radio heeft het Wandelcentrum van zich laten horen. 

In het najaar is weer een begin gemaakt met het regelmatig 

wandelen buiten Uithoorn. Door vervoersbeperkingen stond dit “op 

een laag pitje”. 

In het najaar is ook weer begonnen met het organiseren van de 

wandelmaaltijden. Maaltijden bereidt door wandelaars voor 

wandelaars met als doel het sociale aspect van onze vereniging te 

benadrukken. 

Voor de komende jaren is het weer de doelstelling om meer 

wandelaars aan te trekken die mede van onze faciliteiten kunnen 

profiteren.  

Ook de “Uithoorns Mooiste de wandeling  2023 “ staat  weer in het 

KNAU/KNWB wandelboekje.  

Per saldo betekent het dat in 2022 een bescheiden aantal activiteiten 

hebben plaatsgevonden bij het Wandelcentrum. Voor 2023 geldt dat 

we er weer met vol enthousiasme “tegen aan gaan”. 

Namens de coaches van het wandelcentrum AKU 

 


