
Verslag algemene ledenvergadering van AKU, gehouden op 19 maart 2018 

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

Afwezig met kennisgeving: 
Caroline Brekelmans 
Jolanda ten Brinke 
Atie van Oostveen 

Overige aanwezigen: 
zie presentielijst 

1.Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
Vervolgens wordt met 1 minuut stilte stilgestaan bij het overlijden van Arnold Andriessen. 

2.Mededelingen 
De voorzitter deelt mee dat de bezuinigingsplannen van de gemeente niet doorgaan, nadat allerlei 
oplossingen de revue zijn gepasseerd. 
Dit heeft tot gevolg dat het door AKU  geinvesteerde bedrag van circa € 26.000,--  in de uitbreiding en 
renovatie van de baanaccommodatie zal worden teruggekregen. 
De gemeente stelt als voorwaarde dat de accommodatie goed zal worden onderhouden, waardoor 
het langer (15 jaar) duurt voordat weer groot onderhoud hoeft plaats te vinden. 

Op 8 april 2018 zal door de wandelafdeling van AKU Uithoorns mooiste- de wandeling worden 
georganiseerd. In grote lijnen zal het parcours gelijk zijn aan Uithoorns mooiste-de loop. 

René Noorbergen organiseert Club Fit.  Deze activiteit is gericht op kinderen met een te hoog 
gewicht. Hiervoor wordt een landelijke subsidie beschikbaar gesteld. 
De aanmeldingen van kinderen vindt plaats via huisartsen en scholen. 

AKU doet weer mee aan het ophalen van het bevrijdingsvuur in Wageningen op 4 en 5 mei 2018. 
Ruim 20 lopers doen hieraan mee. Vòòr de aankomst in Uithoorn zal een wandeling rond het 
Zijdelmeer worden georganiseerd, waarvan de aankomst bij het gemeentehuis gelijktijdig met de 
lopers met het bevrijdingsvuur wordt gepland. 

Huub Jansen deelt mee dat er in het afgelopen jaar 120 nieuwe leden zijn bijgekomen, waarvan 30 
via de clinics. Overigens zijn er ook veel opzeggingen binnengekomen van “papieren” leden. Het 
huidige aantal leden bedraagt 435. 

3.Verslagen 
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 20 maart 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Jaarverslagen 
*secretaris 
*wedstrijdcommissie baan 
*wedstrijdcommissie weg 
*jeugdcommissie 



*wandelcentrum 
*sponsor/PR commissie 
Alle verslagen worden vastgesteld. 

4.Financiën 
De penningmeester geeft een toelichting op de financiële overzichten die onder de aanwezigen 
worden uitgereikt. 
In de balans is een bedrag vermeld van € 56.520,-- voor Club Fit. Dit betreft een landelijke subsidie 
voor deze activiteiten (via VIDET). 
Nieuw in de balans is de raming van de kosten voor de jeugdafdeling. 
Het voor contributies vermelde bedrag is hoger in verband met de toename van het aantal leden. 
Ook de kosten voor de trainers zijn hoger als gevolg van de ledenaanwas. 
Het voorstel om de contributie te verhogen met € 1,-- tot € 2,-- wordt aangenomen. 

5.Verslag kascontrolecommissie en benoeming leden nieuwe kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie heeft de financiële administratie in orde bevonden. De penningmeester  
wordt derhalve decharge verleend. 
De kascontrolecommissie voor volgend jaar zal bestaan uit Bram Menet en Harry Langeveld. 

6.Samenstelling bestuur 
De volgens rooster aftredende bestuursleden Maarten Moraal, Hans Mooij en Caroline Brekelmans 
worden herkozen. 

7.Uitbreiding kantine clubgebouw. 
De voorzitter geeft een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de uitbreiding van de 
kantine van het clubgebouw. 
Aan drie aannemers is offerte gevraagd op basis van de voorlopige aangepaste bouwtekeningen. 
Inmiddels is er 1 offerte binnen. Na ontvangst van de andere offertes zal een beslissing moeten 
worden genomen over de verdere voortgang. 
De huidige tekeningen gaan uit van een uitbreiding met 27 m2. Wel moet er ook worden gekeken 
naar de aanpassing/uitbreiding van de opslagruimte voor de materialen. 
Zowel de uitbreiding van de kantine als de oplossing voor de opslagruimte zullen in totaliteit worden 
bekeken. 
Zodra er meer duidelijkheid is zal verder overleg met de leden plaatsvinden en uiteindelijk een 
definitief voorstel aan de algemene ledenvergadering worden gepresenteerd. 

8.Rondvraag 
Dorien deelt mee dat er dit jaar geen binnentrainingen voor de jeugd zijn.  
Rick geeft aan dat de trainingstijden voor de jeugd zijn gewijzigd. De eerste reacties zijn gematigd 
positief. De verdeling van de kinderen op de baan zou wat beter kunnen . 
Na het huidige seizoen zal er een evaluatie plaatsvinden. 
Marie José vraagt meer aandacht voor  training voor de technische onderdelen. 
Aan de ouders van de jeugdleden is gevraagd zich te melden voor assistentie van de trainers. 
Richard pleit voor een algeheel verbod om te roken op de accommodatie. De voorzitter merkt op dat 
hierover overleg wordt gepleegd met de besturen van de Legmeervogels en UWTC. Eventueel kan 
een verbod voor alleen voor de AKU accommodatie worden ingesteld. 

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


