
Nieuwsbrief AKU - maart 2020

Agenda
7 maart   Finale crosscompetitie in Castricum
8 maart   Indoorwedstrijd jeugd in Apeldoorn
16 maart  Ledenvergadering AKU 
5 april   Uithoorns Mooiste de Wandeling
4/5 mei   Ophalen bevrijdingsvuur uit Wageningen naar Uithoorn
14 juni   Urban Trail

Uitbreiding clubgebouw (‘t Klokhuis)
Met het slaan van de eerste paal op maandag 27 januari is er een daadwerkelijke stap gemaakt met de           
realisa  e van de uitbreiding van het clubhuis. 

In week 8 is een laag grond afgevoerd zodat de fundering kan worden gelegd. Daarna zal er direct een aan-
vang worden gemaakt met de uitbreiding van de kan  ne, eind mei zullen deze werkzaamheden afgerond zijn 
en zal de nieuwe kan  ne in gebruik worden genomen. 

Tegelijker  jd wordt ook begonnen met de bouw van de nieuwe opslagruimte/krachthonk, de verwach  ng is 
dat om dat gedeelte eind juni klaar te hebben.

Onze onderhoudsploeg staat te popelen om de aannemer waar mogelijk te assisteren plannen uit te werken 
voor de inrich  ng van de opslagruimtes. Inmiddels is een inrich  ngscommissie voor de eerste keer bij elkaar 
geweest om zich te buigen over de inrich  ng van de kan  ne.

Algemene ledenvergadering
Maandag 16 maart vindt in het clubhuis van AKU de jaarlijkse ledenvergadering plaats, aanvang 20.30 uur. 
De agenda en bijbehorende stukken, verslag van de vergadering van vorig jaar, en verslagen van de commis-
sies staan op de website. Het fi nanciëel jaarverslag zal op de avond zelf worden uitgereikt.

Con  nu in beweging
Naast de leden van AKU is Van Schie uit Mijdrecht dat ook. Onder deze leus treedt het van oudsher grond-, 
weg- en waterbouwbedrijf de markt tegemoet. Van Schie is zowel le  erlijk als fi guurlijk in beweging: het 
bedrijf zet veel in op innova  e en het con  nu verder verbeteren van haar dienstverlening.
Van Schie is bijna 60 jaar ac  ef op het gebied van de grond-, weg- en waterbouw en verzorgt - kort gezegd -
alle werkzaamheden ‘onder een gebouw’: voorboren, heien, rioleringen, grondverzet en leidingwerk. 
Daarnaast beschikt Van Schie op haar terrein een grote ‘Grondbank’ waar de in- en uitgi  e van talloze typen 
grond wordt verwerkt. Verder verhuurt zij vele typen kranen en vrachtwagens voor licht en zwaar transport. 
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Eveneens verhuurt zij rijplaten, pontons en bruggen. Ieder jaar sponsort Van Schie aan AKU ook één van haar 
bruggen om Uithoorns Mooiste de Loop mogelijk te maken.

Van Schie draagt AKU een warm hart toe omdat zij sport belangrijk vindt. Beweging is goed voor een mens. 
Daarnaast verbindt sporten mensen en gemeenschappen. Kortom, het is goed om met elkaar ‘con  nu in 
beweging’ te zijn.

Uithoorns Mooiste de Loop
Ons grootste jaarlijkse loopevenement is dit jaar onder guns  ge weersomstandigheden verlopen. Dat hee   
er mede voor gezorgd dat bijna 1600 lopers aan de start verschenen over de 5 loopafstanden. Met name was 
er een toename bij de GeZZinsloop, meer dan 180 kinderen aan de start, en de loop van de Specials, meer 
dan 50 deelnemers naast een grote groep spor  eve begeleiders.

Crosscompe   e 2019 - 2020
Onze jeugd hee   met enthousiasme en succes deelgenomen aan de 3 crosscompe   e wedstrijden. Liefst 23 
kinderen van AKU hebben zich geplaatst voor de fi nale op 7 maart in Castricum. Bij de Mini’s en de A-pupillen 
hee   een heel team zich voor de fi nale geplaatst.

Uithoorns Mooiste de Wandeling
Op zondag 5 april organiseert het Wandelcentrum van AKU haar jaarlijkse wandelevenement. Uithoorns 
Mooiste de Wandeling staat dit jaar in het teken van 200 jaar Uithoorn onder de noemer ‘met AKU door de 
historie van Uithoorn’.
Ontdek de boeiende geschiedenis van Uithoorn en de Kwakel: wandel met AKU langs interessante historische 
plekken in de gemeente. Er zijn routes uitgezet over 6 kilometer, 11 kilometer en 25 kilometer.



De organisa  e hee   voor alle deelnemers een luxe bewaarboek met mooie foto’s en veel informa  e over 
de geschiedenis van Uithoorn en de Kwakel.
Startplaats  Bierbrouwerij de Schans
Star   jden  25 kilometer   9.00 - 10.00 uur
   11 kilometer   9.45 - 11.15 uur
   6 kilometer 10.00 - 12.00 uur
Voorinschrijving  www.inschrijven.nl
Na-inschrijving  op de dag zelf bij de start

Bevrijdingsvuur ophalen
Dit jaar vieren we het feit dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd van de beze  er. Dat maakt het ophalen 
van het bevrijdingsvuur uit Wageningen en het brengen van het vuur naar Uithoorn dit jaar heel speciaal. 

Een grote groep lopers van AKU en de gemeente Uithoorn, dit jaar meer dan 40, zullen op 4 mei aanwezig zijn 
bij de dodenherdenking en daarna met de bus rich  ng Wageningen vertrekken. Daar ontvangen zij het vuur 
en zullen zij in estafe  evorm beginnen aan hun tocht van 85 kilometer rich  ng Uithoorn.

Rond 10.00 uur worden zij verwacht bij het gemeentehuis om het vuur te overhandigen aan de burgemeester.

Ook dit jaar kunnen wandelaars op 5 mei hun eigen bevrijdingsloop doen vanaf het gemeentehuis en rond 
het Zijdelmeer, aanvang 9.00 uur. Op deze manier kunnen zij na de wandeling de lopers die uit Wageningen 
komen, inhalen.

Sportakkoord
De afgelopen maanden is met een groot aantal par  jen uit de sport, zorg en welzijn, onderwijs en bedrijfs- 
leven in Uithoorn/de Kwakel hard gewerkt aan de realisa  e van een sportakkoord. Veel gemeenten in Neder-
land zijn ons al voorgegaan en velen zullen nog volgen.
Het doel van het sportakkoord is om verenigingen organisa  es en instellingen, eigenlijk alle aanbieders van 



sport, bij elkaar te brengen en (meer) samen te laten werken. Met een aantal mensen is een ‘kopgroep’ ge-
vormd om tot een eerste aanzet te komen en het traject verder te begeleiden. 
Namens AKU en de sporverenigingen heb ik deel uitgemaakt van deze kopgroep. De afgelopen maanden 
zijn veel ideeën, behoe  en en wensen verzameld met alle vertegenwoordigers van de organisa  es en is het 
sportakkoord gesmeed. 
Het sportakkoord kan niet alle ideeën realiseren maar zet nu wel een belangrijke stap door in te ze  en op vier 
thema’s:  
1. Iedere Uithoornaar kan sporten en bewegen
2. Vitale aanbieders, sterke verenigingen
3. Vreedzame en spor  eve sportcultuur
4. Gezonde leefs  jl en vaardig in bewegen

Deze vier thema’s zijn mede geïnspireerd op het na  onale sportakkoord. Op basis van de vier thema’s zijn     
11 onderwerpen geformuleerd en uitgewerkt die als werkdocument aan het sportakkoord worden gehangen 
en in de komende jaren uitgevoerd moeten gaan worden. De tekst van het sportakkoord en het werk-
document staan op de website bij Nieuws.

Missie Visie AKU
In de ledenvergadering willen we graag met de leden in discussie gaan over de missie en de visie die we als 
bestuur hebben geformuleerd. Daarnaast willen we afspraken maken over de manier waarop we met elkaar 
de missie en visie gaan uitwerken.

Missie
AKU is een atle  ekvereniging waar iedereen welkom is. Een sociale vereniging met respect voor elkaar. Door 
begeleiding van deskundige en enthousiaste trainers kan ieder lid, jong en oud, een kpresta  e leveren op 
eigen niveau. Daar wil je bij horen.

Visie
Over 10 jaar is AKU een vereniging met 600 leden. AKU is in de eerste plaats een vereniging waarbij leden  
zowel recrea  ef als op presta  e gericht kunnen sporten. Iedereen wordt begeleid door deskundige, gekwali-
fi ceerde en enthousiaste trainers. Wij dragen uit dat atle  ek een leuke sport is. Plezier staat voorop.

Daarnaast organiseert AKU aan op sport en gezondheid ac  viteiten. Vrijwilligers vormen de spil van de           
vereniging en daarom is er veel aandacht voor werving en binding van vrijwilligers.

AKU is een fi nancieel gezonde vereniging en beschikt over  een passende accommoda  e.

Uit de missie en de visie moet vervolgens de strategie komen hoe we de missie en visie uitwerken.
1. Concrete uitwerking van de strategie
2. Ac  eplan
3. Taakverdeling

De commissies van AKU spelen hierin een belangrijke rol.

Vacatures
We zijn heel blij dat we Rob Kloppenburg kunnen verwelkomen als nieuwe jurycoordinator bij onze baanwed-
strijden. Hij volgt daarmee Peter de Jong op die deze taak vele jaren met veel inzet en enthousiasme hee   
vervuld. We willen Peter hiervoor enorm bedanken en omdat wij al  jd op hem een beroep kunnen doen als 
vrijwilliger bij wedstrijden, kan Rob zeker gebruik maken van zijn ervaring.

Bestuur Atle  ek Klub Uithoorn

Wim Verlaan,
Voorzi  er


