
Verslag algemene ledenvergadering van AKU, gehouden op 14 maart 2016 

Aanwezig namens het bestuur: 

Wim Verlaan, voorzitter 
Maarten Moraal, secretaris 
Hans Mooij, penningmeester 
Baukje Verbruggen 
Caroline Brekelmans 
Huub Jansen 

Voor de overige aanwezigen: 
zie presentielijst 

1.Opening 
De voorzitter opent om 20.30 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

2. Mededelingen 
De voorzitter deelt mee dat de reparatie van de atletiekbaan zal plaatsvinden in de periode van 24 
april tot 25 mei 2016. Er zal een nieuwe bovenlaag worden aangebracht, waarna de belijningen weer 
zullen worden hersteld. 
Door deze werkzaamheden zal de baan gedurende een week niet kunnen worden gebruikt. Bekeken 
wordt nog waar de trainingen dan kunnen plaatsvinden. 
Op 1 april a.s. vindt overleg plaats met de aannemer. Uiteraard zal de nodige garantie worden 
gevraagd. 
 
De groei van het aantal leden bij AKU de laatste tijd is opmerkelijk. In alle geledingen is er sprake van 
een groei van circa 10 – 15%. 
Dit houdt ook in dat de kwaliteit van de trainingen dient te worden gehandhaafd. Rick Duifhuis heeft 
hierover een nota geschreven, die hij verder toelicht. Hierover dient nog overleg te worden gepleegd 
met alle trainers. 
De voorzitter spreekt zijn complimenten uit voor de door Rick verrichte werkzaamheden. 

De huidige website van AKU functioneert niet goed en is zelfs enige tijd buiten werking geweest. 
Arie Bottinga geeft een toelichting op de activiteiten om te komen tot een nieuwe opzet van de 
website, die zal voldoen aan nieuwe eisen en wensen. 
Hiervoor is een groep geformeerd die een en ander zal uitwerken.  

Baukje Verbruggen geeft een toelichting op de huidige stand van zaken met betrekking tot de 
bezuinigingsvoorstellen van de gemeente. Vooralsnog is gekozen voor het door de gemeente 
gepresenteerde beheersmodel. Dit dient nader te worden uitgewerkt, waarbij ondermeer aandacht 
moet worden besteed aan de inpassing van de vrijwilligers en de hoogte van de vergoeding aan de 
gemeente voor het gebruik van de grond. 
Het streven is om aan het einde van dit jaar duidelijkheid hierover te krijgen. 
 
Bram Menet vraagt aandacht voor het feit dat vaak na het gebruik van het middenveld de 
atletiekbaan wordt bevuild. Hierover dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt tussen AKU en 
de Legmeervogels. 



3.Verslagen 
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 30 maart 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

Jaarverslagen 
*secretaris 
*wedstrijdcommissie baan 
*wedstrijdcommissie weg 
*technische commissie 
*jeugdcommissie 
*wandelcentrum 
*sponsor/PR commissie 
Alle verslagen worden vastgesteld. 

3a.PR commissie 
Deze commissie heeft een nieuwe samenstelling en bestaat nu uit 5 personen. 
Martijn Voorn geeft een toelichting op de werkzaamheden en activiteiten van de commissie, die 
vanaf midden 2015 in een nieuwe samenstelling functioneert. 
Geconstateerd is dat de atletiekbaan op bepaalde tijden niet worden gebruikt. Bekeken wordt hoe 
het gebruik van de baan kan worden geintensiveerd.  
AKU zal een prominente plaats moeten krijgen binnen de Uithoornse samenleving en het 
bedrijfsleven. 
Duidelijk moet worden aangegeven waar AKU voor staat. 
Eind vorig jaar is binnen de vereniging een enquete gehouden om de wensen en meningen van de 
AKUleden te inventariseren. 
Bij Uithoorns Mooiste is de mogelijkheid geopend deel te nemen met businessteams. Dit heeft 
geresulteerd in deelname van 10 teams. 
De samenwerking met de gemeente zal verder worden geoptimaliseerd. 
Ook met Het Tweede Thuis wordt samengewerkt,  hetgeen heeft geresulteerd in de deelname van 
veel lopers bij de G-run bij Uithoorns Mooiste. 
Voor de sponsors zijn pakketten samengesteld waaruit bedrijven een keuze kunnen maken. 
Voor de sponsors zullen enkele malen per jaar bijeenkomsten worden georganiseerd.  
Getracht zal worden bedrijven te interesseren om hun werknemers deel te laten nemen aan 
sportieve activiteiten op de accommodatie van AKU. 
Jolanda ten Brinke vraagt wat er wordt gedaan met de uitslagen van de enquete. Opgemerkt wordt 
dat een stagiaire zal worden ingeschakeld. Deze zal ondermeer ook worden betrokken bij Uithoorns 
Mooiste. 
Richard Berger merkt op dat de plaatsing van stukken over AKU in de Nieuwe Meerbode niet altijd 
even optimaal is.  Baukje Verbruggen stelt dat vaak stukken worden aangeleverd , die dan niet 
worden geplaatst. 
De voorzitter zegt dat iemand binnen de vereniging wordt gezocht die verslagen schrijft en ook door 
anderen geschreven verslagenverzameld en er voor zorgt dat deze worden geplaatst in de Nieuwe 
Meerbode. 

4.Financiëel verslag 2015 en begroting 2016 
De penningmeester geeft een toelichting op de stukken, die onder de aanwezigen worden uitgereikt. 
Hij wijst op het positief resultaat over 2015. Het voorstel om de contributies voor 2016 te handhaven 
op het niveau van 2015 wordt aangenomen. 



5.Verslag kascontrolecommissie en benoeming leden nieuwe kascontrolecommissie 
Ina Sprenger en Irene Kleijn delen mee dat de financiële administratie in orde is bevonden en dat de 
penningmeester decharge kan worden verleend. 
De kascontrolecommissie voor volgend jaar zal bestaan uit Irene Kleijn en Henny Buying. 

6.Samenstelling bestuur 
De volgens rooster aftredende bestuursleden Wim Verlaan (voorzitter) en Baukje Verbruggen 
worden herkozen. 

7.Rondvraag 
Bram Menet vraagt aandacht voor het opruimen van de atletiekmaterialen na gebruik. 
Peter de Jong heeft nog een aantal vrijwilligers nodig om te helpen bij de wedstrijden op 23 april a.s. 

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

 

 

Uithoorn, 20 maart 2017 

Maarten Moraal 
secretaris AKU 
 

 

 
 
 
 
 
 


