
Nieuwsbrief AKU - maart 2022
Ik kan mij voorstellen dat iedereen een zucht van opluch  ng slaakte bij het horen van de aangekondigde 
versoepelingen m.b.t. corona. Trainen was al weer enige  jd mogelijk maar nu kunnen ouders  hun kinderen 
weer aanmoedigen bij wedstrijden en zullen de (uitgestelde) wedstrijden de komende  jd doorgang vinden. 
Een mooi resultaat van de versoepelingen was de grote groep enthousiaste ouders die op 28 januari j.l. langs 
de baan stond bij de AKU Avondcross. Enige onzekerheid zal wel blijven maar we gaan er van uit dat we het 
komend voorjaar en zomer weer volop kunnen genieten van onze mooie sport.

Afgelopen weekend hebben we ook kunnen genieten van de presta  es van atleten  jdens het NK Indoor in 
Apeldoorn en een van de top presta  es had een AKU-kleurtje. Atlete Lo  e Krause won het NK 3.000 meter 
in een mooie  jd. Lo  e was bijna 10 jaar ac  ef lid AKU toen ze rond haar 16 verjaardag is overgestapt naar 
het Team Distance Running in Castricum waar ze volop mogelijkheden kreeg om haar grote talent verder te 
ontwikkelen. Met deze Nederlandse  tel als geweldig resultaat! 
(Lo  e is trouwens ook nog steeds AKU-lid).

Een grote groep jonge atleten van AKU gaat ook kennismaken met indoorwedstrijden in dezelfde prach  ge 
indoorhal, zij gaan zich daar op zondag 13 maart meten met lee  ijdsgenoten uit het hele land. 

Agenda
12 maart 2022 : fi nale districtscross in Amersfoort
13 maart 2022 : indoorwedstrijd in Apeldoorn
9 april 2022 : eerste compe   ewedstrijd CD-junioren
10 april 2022 : eerste compe   ewedstrijd AB
24 april 2022 : Uithoorns Mooiste de Loop
21 mei 2022 : eerste Pupillen compe   ewedstrijd

Wedstrijden
In het winterseizoen konden i.v.m. coronamaatregelen de meeste wedstrijden geen doorgang vinden. Voor 
de wedstrijden van het Z&Z Circuit, waaronder Uithoorns Mooiste de Loop, is een nieuwe datum vastgesteld 
zodat het hele circuit kan worden afgewerkt. Uithoorns Mooiste staat nu op zondag 24 april op de agenda. 
Een crosswedstrijd voor de jeugd kon in december niet doorgaan, maar trainers en TC hebben op onze ac-
commoda  e een cross georganiseerd op vrijdagavond 28 januari. Meer dan 100 pupillen en junioren stonden 
aan de start en maakten er een mooie wedstrijd van. Ouders mochten weer langs de lijn staan en waren dan 
ook in grote getalen aanwezig. 
Op deze avond werd weer nu   g gebruik gemaakt van ons nieuwe  jdregistra  esysteem zodat de uitslagen 
na afl oop van de cross direkt beschikbaar waren.
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Reiniging van de atle  ekbaan
Na 1 ½ jaar was onze baan weer aan grondige reinigingsbeurt toe. Vorige week donderdag is Antea begonnen 
met de reiniging. Ze wilden het werk vrijdag afmaken maar door ziekte kon dat helaas niet doorgaan. In de 
loop van maart komen ze weer terug om de klus af te maken. Dat betekent dat we het komende baanseizoen 
weer over een mooie en schone baan beschikken.

Fietsplein
Voor de zomer hee   de werkploeg voor de ingang van de atle  ekbaan een mooi fi etsplein neergelegd. Veel 
mensen maken daar een goed gebruik van maar er is ook een groep die het blijkbaar makkelijker vindt om 
hun fi ets buiten het plein neer te ze  en. Daarom een vriendelijk verzoek aan iedereen om de fi ets binnen 
de hekken van het plein neer te ze  en. Als je geen standaard aan je fi ets hebt, kun je je fi ets tegen een van 
buizen van het hek ze  en.

Algemene Leden Vergadering
Iedereen krijgt nog een uitnodiging met agenda en een jaarverslag, maar hierbij alvast de aankondiging van 
de Algemene ledenvergadering die gehouden wordt op maandag 21 maart in ons clubhuis.
De Agenda en de relevante stukken worden binnenkort op de website geplaatst.

RABO-ac  e Verduurzamen Maatschappelijke Gebouwen
AKU hee   zich in januari aangemeld bij de RABObank om deel te kunnen nemen aan de ac  e ‘Verduurzamen 
Maatschappelijke Gebouwen’. We hoorden twee weken geleden dat we geselecteerd zijn en daarmee is onze 
deelname nu defi ni  ef. Dat wil zeggen dat we een goede kans maken dat de RABObank de hel   van de kosten 
van de aanschaf en installa  e van de zonnepanelen, die we willen plaatsen op het dak van ons clubhuis, voor 
zijn rekening neemt.
Het is van belang en noodzakelijk dat zoveel mogelijk leden van AKU, en familie, vrienden en kennissen, die 
lid zijn van de RABObank, hun stem uitbrengen op AKU.

Stem tot en met 31 maart 2022 online op je favoriete gebouw, ‘t Klokhuis van AKU, via de “Stempagina van 
de RABO bank”. 
h  ps://www.rabobank.nl/leden/maatschappelijke-gebouwen

Nieuwe bestuursleden voor de toekomst
Het huidige AKU-bestuur bestaat al jaren uit betrokken en enthousiaste mensen, hiervan zijn de meesten al 
heel lang ac  ef zijn als bestuurslid. Een deel van deze groep hee   aangegeven dat zij binnen enkele jaren hun 
func  e willen neerleggen. Zij voelen zich nog steeds heel verantwoordelijk in hun func  e en zullen niet op stel 
en sprong hun bestuurstaak neerleggen, zij willen hun opvolgers goed inwerken.

Dat betekent vooral dat we op zoek zijn naar mensen die zich willen inze  en als bestuurslid voor onze mooie 
club. Als je geïnteresseerd bent in een bestuursfunc  e en je wilt meer weten om welke taken het gaat en over 
de inhoud van de taken dan kun je het beste kontakt opnemen met een van onze bestuursleden.

Schroom niet en stel je vragen!

Namens het bestuur van Atle  ek Klub Uithoorn,

Wim Verlaan,
Voorzi  er


