
 

Verslag algemene ledenvergadering van AKU, gehouden op 18 maart 2019 

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

Overige aanwezigen: 
zie presentielijst 

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

2.Mededelingen 
Stilgestaan wordt bij het afscheid van Liesbeth als kantinebeheerster. Zij krijgt een bos 
bloemen en een kadobon. 
Haar opvolgster is Wil Voorn. 
Als dank voor zijn vele werkzaamheden voor AKU als vrijwilliger wordt Kees Verkerk 
benoemd als erelid. 
Het aantal leden is weer gegroeid. Het afgelopen jaar hebben zich 105 nieuwe leden aangemeld en 
zijn er 81 opzeggingen binnengekomen. Per 1 januari 2019 telt AKU 430 leden. Inmiddels is dit aantal 
gegroeid tot 475 leden. 
Binnen het bestuur wordt samen met de PRcommissie gewerkt aan een toekomstvisie voor de 
komende 5 jaar. 

3.Verslagen 
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 19 maart 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Jaarverslagen 
*secretaris 
*wedstrijdcommissie baan 
*wedstrijdcommissie weg 
*technische commissie 
*jeugdcommissie 
*wandelcentrum 
*sponsor/PRcommissie 
Alle verslagen worden vastgesteld. 
Over 2019 zal ook een jaarverslag van de websitecommissie worden gemaakt. 

4.Activiteiten AKU 
Renè Noorbergen geeft een overzicht van een aantal door hem  naast de reguliere trainingen 
begeleide activiteiten.  
1. Club Fit voor jeugd van 4 tot 12 jaar. Doel is kinderen uit deze leeftijdsklasse met overgewicht te  
    motiveren meer te bewegen en te begeleiden in een keuze voor gezonde voeding. 
    Deze cursus duurt 13 weken en er nemen 10 kinderen en ouders aan deel. De hieraan verbonden 
    kosten worden door de overheid gesubsidieerd. 
 

      
      

 



 

 

2. Het organiseren van een clinic voor statushouders in het kader van het vluchtelingenwerk.  
    Deelnemers worden door de gemeente aangemeld. 
3.Met subsidie van de Stichting Leefomgeving wordt een groep personen met een burn-out of  
    depressie begeleid bij activiteiten op de atletiekbaan. 
Vervolgens wordt een toelichting gegeven op de activiteiten van OTT. Een grote groep lopers neemt 
deel aan speciale looptrainingen op de atletiekbaan. Daarbij zijn ook jeugdleden van harte welkom. 
Inmiddels zijn ook 5 racerunners (loopfietsen) aangeschaft voor lopers die extra steun nodig hebben. 

5.Financiën 
De penningmeester geeft een toelichting op de financiële overzichten die onder de aanwezigen 
worden uitgereikt. 
De ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel om de contributie met € 1 tot € 2  te verhogen. 

6.Verslag kascontrolecommissie en benoeming 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 Harry Langeveld en Ad Stokmans. 

7.Samenstelling bestuur 
De volgens rooster aftredende bestuursleden Wim Verlaan en Baukje Verbruggen worden herkozen. 
Baukje Verbruggen geeft vervolgens een toelichting op de taken van de verschillende bestuursleden. 
Op voorstel van het bestuur wordt Wim Verlaan vanwege zijn grote verdiensten als voorzitter 
benoemd tot erelid van AKU. 

8. Uitbreiding clubgebouw 
De voorzitter geeft een toelichting op de aangepaste plannen voor de uitbreiding van het 
clubgebouw. 
Rick Duifhuis geeft een uitleg van de wijze van verwarming van het gebouw. De verwarming zal 
plaatsvinden via luchtverwarming vanuit de zolderruimte. Deze kan tevens als airco dienen. 
Hans Mooij deelt mee dat de verbouwing circa € 120.000.—zal gaan kosten. Daarbij komt dan nog 
een bedrag van circa € 10.000,-- voor de verwarming. In totaal worden de kosten geraamd op € 
130.000,--. 
Op de spaarrekening van AKU staat nu een bedrag van € 100.000,--. Daarnaast wordt een beroep 
gedaan op diverse subsidiepotten. 
Na ontvangst van de definitieve offertes zal bij het rijk een subsidie-aanvraag worden ingediend. 
Bekeken zal ook nog worden of er door de leden van AKU zelfwerkzaamheden kunnen worden 
verricht. 
Ook wordt nog onderzocht of er onder de leden obligaties kunnen worden uitgegeven. 
Het streven is er op gericht om in de tweede helft met de uitbreiding van het clubgebouw te starten. 
Na uitwerking van de bouwtekeningen zal de vergunningsaanvraag bij de gemeente worden 
ingediend. 
De algemene ledenvergadering stemt in met de voorgestelde uitbreiding van het clubgebouw. 

9.Rondvraag 
Van deze gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt. 



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

 
 

 

 

 
 
 


