
Nieuwsbrief AKU - september 2019

Agenda
2 oktober  Scholierenveldloop
6 oktober  Clubkampioenschappen
11 t/m 13 oktober Jeugdkamp
7 november  Start Loopclinic
30 november  Eerste wedstrijd Crosscompetitie 2019-2020 bij AKU

Vergunning uitbreiding clubgebouw (‘t Klokhuis) en toegezegde subsidie
Binnenkort starten de ac  viteiten voor de uitbreiding van het clubhuis. De ingediende vergunningsaanvraag 
is recentelijk goedgekeurd door de gemeente Uithoorn. We gaan nu om tafel zi  en om afspraken te maken 
over de start en planning van de werkzaamheden. 
Daarnaast hebben we een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Subsidieregeling S  mulering bouw 
en onderhoud sportaccommoda  es bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Deze is inmiddels toegekend waardoor we meer fi nanciële armslag hebben.

De Rabobank Clubkas Campagne
Wil JIJ doneren en dona  es verdienen voor de AKU- Clubkas? Kun JIJ je vrienden en kennissen ac  veren voor 
de Rabobank clubkas Campagne?
Ieder jaar gee   Rabobank een deel van de winst terug aan de maatschappij via de Rabobank Clubkas Cam-
pagne. Als lid van de Rabobank regio Schiphol heb je een belangrijke stem welke verenigingen een geldbedrag 
krijgen. Als lid van de Rabobank regio Schiphol kun je namelijk stemmen op je favoriete vereniging. Dit jaar 
hee   Rabobank regio Schiphol een bedrag van € 100.000,- beschikbaar gesteld.
Ben jij lid van de Rabobank regio Schiphol, dan krijg je of heb je inmiddels een uitnodiging gekregen om te 
stemmen op je favoriete vereniging. 
De afgelopen jaren hee   AKU via deze ac  e een mooi bedrag ontvangen, ook dit jaar vragen wij alle leden van 
AKU om hun stem te geven aan onze groeiende club. Daarnaast mag je ook al je familieleden, collega’s en ken-
nissen vragen hun stem uit te brengen voor AKU. Meer stemmen voor AKU betekent meer geld voor de club. 
Je kunt stemmen en laten stemmen van 27 september t/m 11 oktober.  
 
De dona  e vanuit de Rabobank Clubkas Campagne gaat AKU gebruiken voor het duurzaam uitbreiden van het 
clubhuis. Zo wil AKU bijdragen aan een duurzame, energiezuinig en gezonde samenleving. 
Wil jij dit ook, stem dan op AKU!

Informa  eavond voor ouders van pupillen
Maandag 29 september van 18.00 - 19.00 uur worden alle ouders van de pupillen die vorig en dit jaar lid van 
AKU zijn geworden, uitgenodigd voor een informa  eavond in het clubhuis van AKU. Op deze avond wordt u 
geïnformeerd over alle zaken m.b.t. trainingen, wedstrijden, ac  viteiten van de jeugdcommissie, de rol van de 
technische commissie, etc.Voor velen van u zijn veel zaken m.b.t. de atle  eksport niet bekend en we hopen 
dat na deze avond alle vragen die u hee   zijn beantwoord.
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Loopclinic als voorbereiding op ‘Uithoorns Mooiste de Loop’
Donderdag 7 november start een loopclinic van 12 weken op de atle  ekbaan. De loopclinic is vooral bedoeld 
als voorbereiding op een van de afstanden  jdens Uithoorns Mooiste de Loop op zondag 26 januari 2020. 
Iedereen kan aan de loopclinic meedoen, beginners met geen of weinig loopervaring tot mensen die vaker 
lopen maar nu heel gericht onder deskundige begeleiding van trainers hun presta  es willen verbeteren.

Terugblik op de 10-ri  enkaart zomerac  e
De mogelijkheid voor jongeren van andere sportverenigingen om via een 10-ri  enkaart in de zomerperiode 
bij ons mee te trainen in een van de jeugdgroepen is een groot succes geweest. 40 kinderen hebben aan de 
ac  e meegedaan en dat was boven verwach  ng. Volgend jaar willen we de ac  e zeker herhalen en met de 
ervaring van dit jaar gaan we er vanuit dat deze opzet in de zomerperiode in een grote behoe  e voorziet.

Jurycursus
AKU is weer 7 nieuwe juryleden rijker. Onder leiding van cursusleider Erik van Oudenallen zijn  jdens drie 
cursusavonden in juni 7 enthousiaste vrijwilligers van AKU onderwezen in alle onderdelen van de atle  ek 
die  jdens wedstrijden bij AKU en andere verenigingen aan bod kunnen komen. Zij hebben allen de cursus 
met succes afgerond en zijn nu offi  cieel jurylid. Tijdens de compe   e wedstrijd bij AKU in juli hebben ze al 
als jurylid meegedraaid en AKU kan blij zijn dat de vereniging er weer een aantal goede juryleden bij hee  .

Auto Berkelaar Zomeravondcircuit
De wedstrijdcommissie hee   zich weer uitgeleefd  jdens de drie wedstrijden die AKU organiseerde  jdens 
het Auto Berkelaar Zomeravondcircuit.
De start van het circuit was op 28 juni bij Hotel Lakesite waar 100 enthousiaste lopers zich hadden verzameld 
voor 1 of 2 rondjes om het Zijdelmeer. 
Dit jaar was er ook een klassement voor de kinderen tot en met 12 jaar.
Bij de ouderen wonnen, evenals vorig jaar, Sjoerd en Kirsten Heemskerk en bij de jongeren stonden Esmee 
Krieger en Sem Rolling als eerste op het podium.
Op 1 augustus bij de Kooyman Polderloop in De Kwakel waren meer dan 750 deelnemers naar het 
evenemententerrein gekomen. Bij de Specials G-Run waren er meer dan 55 deelnemers en de 1 kilometer 
Kinderloop was weer een spektakel met bijna 200 kinderen aan de start waarbij de kleinsten vaak nog werden 
begeleid door een vader of moeder of oma/opa.
Op donderdag 5 september klonk om 19.15 uur het startschot voor het Uur van Uithoorn en om 19.45 uur 
voor het Half uur van Uithoorn. 
Hoewel alle deelnemers enthousiast zijn over de loop en over hun presta  e, gaat de organisa  e zich wel 
beraden over een eventueel andere opzet van het circuit en dan met name voor wat betre   het Uur van 
Uithoorn omdat de animo voor het Uur van Uithoorn met gemiddeld 40 deelnemers per edi  e in de 
afgelopen drie jaar wel wat mager was.

Vrijwilligersavond
Meer dan 70 vrijwilligers bezochten de vrijwilligersavond op zaterdag 24 augustus. De pizzabar zorgde er met 
verschillende soorten heerlijke pizza’s voor dat de inwendige mens niets tekort kwam en het bestuur van AKU 
stond achter de bar en zorgde ervoor dat de dorst, die groot was door het warme weer, gelest kon worden.

Sponsor in beeld
Kooyman B.V. is een echt familiebedrijf dat is opgericht door Henk Kooyman in 1969 en inmiddels is over-
genomen door zijn kinderen Guus en Annemarie. Wat ooit begon als een agrarisch loonbedrijf is inmiddels in 
50 jaar uitgegroeid tot een bedrijf gespecialiseerd in de uitvoering van alle uitlopende grondwerkzaamheden. 
Daarnaast richt het bedrijf zich op de verkoop van tuin gerelateerde ar  kelen, denk hierbij aan sierbestra  ng, 
tuinhout, verlich  ng of bijvoorbeeld grind en split. 
Maar ook voor de verhuur van machines bent u bij Kooyman B.V. aan het juiste adres.

“Onze diensten en producten
Denkt u aan uw tuin? Dan denkt u aan Kooyman B.V.! Of het nu om het reinigen van uw terras gaat of het 
aanleggen van een nieuwe tuin, ons uitgebreide assor  ment biedt overal een passend antwoord op. 
Kooyman B.V. levert u graag de benodigde materialen. En voor de aanleg kunnen wij u in contact brengen met 
een goede hovenier of stratenmaker. 

Kom gerust eens langs en laat u inspireren in onze overdekte showtuin voorzien van de nieuwste tuintrends. 
Onze medewerkers denken graag met u mee en kunnen u van een deskundig advies voorzien. 



Samenwerking AKU en Kooyman B.V.
Naast plaatsing van een  reclamebord langs de atle  ekbaan, is Kooyman B.V. tevens al vele jaren hoofdspon-
sor van de Kooyman Polderloop in De Kwakel. Wij zijn trots dat wij hoofdsponsor kunnen zijn van deze goed 
georganiseerde loop in ons eigen dorp. Elk jaar s  jgt het deelnemersaantal. Met het startbewijs maakt elke 
deelnemer kans op mooie prijzen. Een vaste prijs is een ritje mee met de vrachtwagen van Kooyman B.V.

Waarom wij sponsor zijn van AKU
Kooyman B.V. sponsort jaarlijks een groot aantal lokale (sport)verenigingen. Wij steunen graag het levendige 
verenigingsleven in de regio. 
Een vereniging die draait op zo veel vrijwilligers, dat willen wij graag ondersteunen!

Open dag

Kooyman B.V. bestaat dit jaar 50 jaar. Op zaterdag 5 oktober viert Kooyman B.V. haar 50 jarig jubileum! 
Graag nodigen wij u uit om samen met ons team deze mijlpaal te vieren!
U bent van harte welkom op onze open dag die van 12.00 tot 18.00 uur zal plaatsvinden. 
Om 14.30 uur zal er een offi  cieel moment plaatsvinden waarna wij onder het genot van een hapje en een 
drankje graag met u toosten op de toekomst van ons bedrijf. Het beloofd een leuke dag te worden, met de 
unieke gelegenheid ons complete machine- en autopark te aanschouwen, een rondleiding te krijgen over ons 
terrein en natuurlijk is er ook aan het vermaak voor de kinderen gedacht.
Kortom, zet de datum snel in u agenda! Dan hopen wij u 5 oktober te mogen verwelkomen op ons bedrijf!
U bent al  jd welkom om  jdens onze ruime openings  jden een bezoek te brengen aan onze mooie overdekte 
showtuin aan de Poelweg 2 in De Kwakel. Onze openings  jden zijn maandag tot en met vrijdag 07.00 - 18.00 
uur en op zaterdag van 07.00 - 16.00 uur. Tevens kunt u op onze website www.sierbestra  ng-tuinhout.nl 
inspira  e op doen en ons complete aanbod bekijken.”

De groei van AKU vraagt om de inzet van meer vrijwilligers
Op dit moment groeit onze vereniging nog steeds en zijn er inmiddels al 480 leden. Daar zijn we natuurlijk blij 
mee maar dat schept ook verplich  ngen. Voor de vele ac  viteiten die we organiseren en de taken die binnen 
een vereniging structureel gedaan moeten worden, hebben we vrijwilligers nodig.
Vrijwilligers voor hulp bij wedstrijden, (jeugd)trainers, kan  nemensen, commissieleden, etc. We hopen dus 
dat we een beroep kunnen doen op onze leden als om hulp wordt gevraagd, nog leuker is als u zelf al weet 
waar u nu   g kunt zijn als vrijwilliger.
Onlangs is een enquêteformulier gestuurd naar de leden van de lopersgroep waarin gevraagd wat zij in het 
dagelijkse leven doen, welk vrijwilligerswerk zij voor de vereniging willen doen en wat voor hen kenmerkend 
is voor AKU. De respons viel tot nu toe tegen maar reageren kan nog al  jd!

Er zijn toch al weer een aantal mensen die aanboden iets voor AKU te willen doen, zij zullen binnenkort 
benaderd worden. 
Als je tot nu toe niet hebt gereageerd en je denk iets te kunnen betekenen voor onze vereniging, meld je dan 
bij een van de leden van het bestuur. Wij gaan graag in gesprek met jou.

Bestuur Atle  ek Klub Uithoorn

Wim Verlaan,
Voorzi  er


