
Verslag algemene ledenvergadering van AKU op 28 september 2020 

Aanwezig namens het bestuur: 
Wim Verlaan, voorzitter 
Maarten Moraal, secretaris 
Hans Mooij, penningmeester 
Baukje Verbruggen 
Huub Jansen 

Overige aanwezigen: 
zie presentielijst 

Afwezig met kennisgeving: 
Caroline Brekelmans, Richard Berger, Ad Stokmans 

1.Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

2.Mededelingen 
Wim Verlaan geeft een toelichting op de momenteel geldende maatregelen met betrekking tot het 
coronavirus. Deze gelden nu voor minimaal 3 weken, maar kunnen daarna mogelijk worden verlengd. 
Voor sportverenigingen geldt dat er geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Kinderen tot 12 jaar 
mogen wel trainen. Daarbij mogen geen toeschouwers aanwezig zijn. Ouders moeten de kinderen 
afzetten bij het toegangshek. 
De kantine is gesloten voor de horeca. Wel zijn de toiletten open. 
Trainingen voor volwassenen mogen met maximaal 40 personen plaatsvinden, uiteraard moet een 
onderlinge afstand van 1.5 meter worden aangehouden. 
Harry wijst er op dat het toilet na gebruik met het deksel dicht moet worden doorgespoeld. 
Wim Verlaan maakt melding van de problemen met de nieuwe vloer in de kantine. De vloer zal 
moeten worden verwijderd en opnieuw worden aangebracht. Morgen wordt begonnen met het 
uithakken van de vloer en na egalisering wordt een nieuwe vloer aangebracht. De kantine mag dan 
uiteraard voorlopig niet worden betreden. 
Henk de Vries deelt mee dat het nieuwe boekje met wandelingen en foto’s van oud-Uithoorn te koop 
is. Er zijn al circa 100 exemplaren verkocht. Uithoorns mooiste- de wandeling is gepland op 11 april 
2021. 
Voor de diabeteswandeling van de Bas van de Goor Foundation hebben zich 14 deelnemers 
aangemeld.  
Wim Verlaan deelt mee dat AKU momenteel 470 leden heeft. 
Tim Verlaan geeft een toelichting op de jeugdtrainingen. Er is de laatste tijd sprake van een flinke 
toename van het aantal jeugdleden. Getracht wordt de ouders van de nieuwe jeugdleden in te 
schakelen bij de begeleiding van de kinderen. 
Wim Verlaan wijst er op dat er als gevolg van de coronacrisis geen crosswedstrijden kunnen worden 
georganiseerd. Ook het Zorg en Zekerheidcircuit gaat niet door. 
Wim Verlaan maakt melding van de deelname van AKU aan diverse sponsoracties, zoals de actie van 
DEEN (opbrengst € 1.000.-), Clubsupportersactie van de RABO en de Grote Clubactie. De laatste 2 
acties lopen nog. 
AKU bestaat volgend jaar 40 jaar. Momenteel wordt bekeken hoe  en wanneer hier aandacht aan zal 
worden besteed. 
René Noorbergen overweegt om in de periode oktober-december een gratis clinic te organiseren als 



cadeau voor de inwoners van Uithoorn. Dit kan uiteraard alleen als de coronamaatregelen dit 
toelaten. 

3.Verslagen 
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 18 maart 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Jaarverslagen 
*secretaris 
*wedstrijdcommissie baan 
*wedstrijdcommissie weg 
*technische commissie 
*jeugdcommissie 
*wandelcentrum 
*sponsor/PRcommissie 
Alle verslagen worden vastgesteld. 

4.Financiën 
De penningmeester geeft een toelichting op de financiële overzichten, die onder de aanwezigen 
worden uitgedeeld. 
De ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel om de contributies voor 2020 niet te verhogen 
en gelijk te laten aan de bedragen die voor 2019 golden. 

5.Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 
Ad Stokmans en Harry Langeveld hebben de financiële administratie in orde bevonden. De 
penningmeester wordt derhalve decharge verleend. 
De kascontrolecommissie voor volgend jaar zal opnieuw bestaan uit Harry Langeveld en Ad 
Stokmans. 

6.Samenstelling bestuur 
Huub Jansen wordt herkozen als lid van het bestuur. 

7.Uitbreiding clubgebouw. 
Wim Verlaan deelt mee dat de bouwwerkzaamheden wat stroever verlopen dan was voorzien. 
Zoals het er nu naar uitziet kunnen de meeste bouwwerkzaamheden in november worden afgerond, 
waarna met de afwerking en inrichting kan worden begonnen. 
Gestreefd wordt naar een afronding in de eerste helft van 2021 en een feestelijke opening in 
mei/juni 2021. 

8.Rondvraag 
Tim Verlaan deelt mee dat de voor 18 november 2020 geplande crosscompetitie waarschijnlijk niet 
door gaat. 
Wim Verlaan deelt mee dat besloten is Tineke Lakerveld te benoemen tot erelid van AKU, als dank 
voor haar jarenlange inzet voor de club.  

9.Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar 
inbreng. 
 

 
****************************** 


