
Nieuwsbrief AKU - mei 2022
Na het onregelma  ge verloop van de wegwedstrijden en in ons geval van Uithoorns Mooiste en veel andere 
lopen in het Z en Z is het baanseizoen gelukkig weer als vanouds en volgens planning gestart. 
De eerste compe   ewedstrijden hebben met het verschijnen van deze nieuwsbrief al weer plaatsgevonden 
en een aantal jonge atleten zijn al weer ac  ef geweest  jdens instuifwedstrijden. 
We mogen met enige zekerheid aannemen dat we een mooi zomerseizoen tegemoet gaan. We hopen dat 
veel AKU-atleten zich aanmelden voor de compe   ewedstrijden en net als vorig jaar weer veel plezier en 
succes daar aan beleven.

Agenda
3 en 4 juni 2022  : Tentenkamp voor de jeugd bij AKU
2 juli 2022  : 3e Pupillencompe   ewedstrijd bij AKU
4 augutus 2022  : Kooyman Polderloop in de Kwakel
2 oktober 2022  : Clubkampioenschappen AKU

AKU hee   behoe  e aan nieuw kader
Zoals zoveel verenigingen drij   ook AKU op vrijwilligers die ac  ef zijn bij ac  viteiten, wedstrijden, commissies 
en ook op vrijwilligers die de club besturen. Gelukkig kunnen we ons tot nu toe gelukkig prijzen met het feit 
dat een grote groep zich inzet als vrijwilliger binnen de vereniging maar we merken jammer genoeg dat het 
steeds moeilijker wordt om mensen te vinden die de club willen besturen of een trekkersrol willen vervullen
in commissies, het zogenaamde kader.Een aantal bestuursleden en commissieleden vervullen al meer dan 10 
en soms zelf meer dan 20 jaar een func  e daarbinnen en willen graag dat anderen deze func  e overnemen 
binnen een paar jaar.
Het is een maatschappelijke tendens dat leden en ouders minder dan vroeger betrokken zijn bij verenigings- 
leven, maar daarentegen zien we wel dat mensen enthousiast zijn over onze vereniging en AKU een warm
hart toedragen. 
Wij geloven dat er veel poten  eel zit bij onze leden en ouders maar dat het niet goed lukt om dat te benu  en. 
Het kan zijn dat het ons als bestuur niet lukt om de juiste mensen te benaderen. Het kan van de andere kant 
ook zijn dat mensen wel iets willen doen voor de vereniging maar niet goed weten wie ze daarvoor moeten 
benaderen of denken ‘dat is niets voor mij’ of denken dat een func  e binnen het bestuur of commissie heel 
veel  jd kost. Maar ook hier is het mo  o dat vele handen licht werk maken. 
Het kan dus zijn dat je binnenkort door iemand uit het bestuur of commissie benaderd wordt maar je kunt 
ook zelf kontakt opnemen met een van hen om er zo achter te komen wat de func  e inhoudt en dat het iets 
is dat bij jou past.Laat je horen.
AKU is een prach  ge vereniging maar we moeten er met elkaar voor zorgen dat dat in de toekomst ook blij  .
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Overleg bestuur en commissies
Op ini  a  ef van het bestuur vindt op 8 juni een eerste overleg plaats tussen het bestuur en vertegenwoor-
digers van alle commissies. AKU is de laatste jaren hard gegroeid en dat legt een steeds grotere verantwoor-
delijkheid bij het bestuur en de commissies van de vereniging. Hierdoor wordt de onderlinge afstemming 
en communica  e tussen bestuur en commissies steeds belangrijker. Daarnaast constateren we, zie boven-
staande punt, dat het moeilijker wordt om structurele func  es binnen bestuur en commissies op te vullen. 
Con  nuiteit van bestuur en commissies is de komende jaren essen  eel.
In dit overleg willen we de onderlinge verbondenheid vergroten, duidelijkheid krijgen over elkaars taken en 
ideeën uitwisselen over hoe we de onderlinge communica  e en informa  euitwisseling kunnen verbeteren 
en
con  nuiteit en opvolging binnen bestuur en commissies kunnen realiseren.

RABObank ondersteunt AKU bij plaatsen van zonnepanelen
AKU is een van de winnaars geworden van de zonnepanelenac  e ‘Zon op het dak’ van de RABObank. Dat 
betekent concreet dat 50% van de kosten van aanschaf en installa  e van de zonnepanelen door de RABObank 
worden betaald. 

Daarmee kan een lang gekoesterde wens van de club in vervulling 
gaan Over de hele zuidkant van het dak, 72 m2, worden panelen 
geplaatst en dat zorgt ervoor dat AKU met de zonnepanelen en de 
warmtepomp zijn energie gasloos en heel duurzaam zal winnen en 
klaar is voor de toekomst.
 
We willen alle leden en alle andere mensen die de club een warm 
hart toedragen bedanken voor het uitbrengen van hun stem op AKU.

We verwachten dat de zonnepanelen na de zomer geplaatst worden.

Huur en gebruik accommoda  e en clubhuis
Als een groep of organisa  e of iemand persoonlijk binnen en buiten de vereniging gebruik wil maken van 
de baan en/of atle  ekmateriaal of het clubhuis wil gebruiken voor een overleg of vergadering, kan kontakt 
worden opgenomen met Kees Verkerk via keesverk@caiway.nl 

Kees hee   het overzicht over de beschikbaarheid van de baan of het clubhuis.

Uithoorns Mooiste de Loop 2022
Op zondag 24 april vond de uitgestelde Uithoorns Mooiste de Loop plaats nadat deze op de gebruikelijke 
laatste zondag in januari niet door kon gaan. 

Eerdere ervaringen met uitstel leerden ons al dat we rekening moesten houden met een kleiner deelnemers 



veld en door de start van de vakan  e en concurren  e van andere lopen waren de verwach  ngen voor deel-
name niet hoog. Dit bleek helaas uit te komen, met ruim 800 lopers en loopsters die hebben deelgenomen 
aan deze edi  e. Ondanks dit lagere aantal kunnen we wel opnieuw terugkijken op een sfeervol evenement in 
een fi jn voorjaarszonnetje en met een goede organisa  e.

Er stonden veel kinderen aan de start voor de 1 kilometer GeZZinsloop, evenals een grote groep Specials. 
Memorabel was een parcoursrecord op de 10 kilometer door een van onze leden, Wouter Heinrich.

Lopers van AKU halen bevrijdingsvuur op in Wageningen
In de nacht van 4 en 5 mei hebben een groep van 28 lopers en 3 begeleiders op de fi ets uit Wageningen het 
bevrijdingsvuur opgehaald en in groepen van 4 à 6 lopers in estafe  evorm naar Uithoorn gebracht. Er heerste
weer een fantas  sche groepssfeer en dat zorgde er mede voor dat iedereen tot aan het einde toe de 2 km. die 
steeds gelopen moest worden kon volhouden. Op deze manier hee   iedereen tussen de 15 en 20 kilometer 
gelopen, een geweldige presta  e. Voor sommigen was dat blijkbaar niet genoeg, zij liepen extra kilometers 
met een andere groep of hadden voldoende energie om vanaf Mijdrecht niet meer in de bus te stappen.

 
Na even opfrissen en een kop koffi  e/thee in het buurthuis van de Amstelhoek werd het vuur overhandigd aan 
burgemeester Heiliegers van Uithoorn die het bevrijdingsvuur ontstak op het plein voor het gemeentehuis. 
Vervolgens werd er afgesloten met een heerlijk ontbijt, aangeboden door de gemeente.
Organisator Wil kon trots zijn op ‘haar’ groep.

Namens het bestuur van Atle  ek Klub Uithoorn wens ik iedereen een succesvol baanseizoen met veel p.r’s, 
veel loopplezier en natuurlijk alvast een hele fi jne vakan  e.

Wim Verlaan,
Voorzi  er


