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Ook 2021 is voor een deel overschaduwd door de gevolgen en maatregelen van het 
coronavirus. Voor grote groepen in de maatschappij heeft het veel impact gehad, zowel op 
gebied van gezondheid, kontakten, economie en werkomstandigheden en daarnaast heeft 
dit jaar helaas nogal gezorgd voor tegenstellingen en minder onderlinge verdraagzaamheid. 
Laten we hopen dat het virus steeds minder ernstige gevolgen zal hebben, het gewone 
leven weer terug kan keren en mensen elkaar ook weer terugvinden. 
Sportief gezien zijn de beperkende maatregelen vooral voor onze seniorenleden in periodes  
lastig geweest: soms niet kunnen trainen of op aangepaste tijden, veel wedstrijden konden 
niet doorgaan, hoewel er na de zomer wel een aantal wedstrijden door kon gaan. De jeugd 
kon het hele jaar wel doortrainen, soms op aangepaste tijden, de competities konden 
worden afgewerkt, er zijn interne crossen georganiseerd en het einde van het jaar kon er 
weer volop gecrosstworden buiten onze eigen accommodatie. 
Complimenten voor de flexibiliteit en inzet van onze trainers, door hen waren er vrijwel 
altijd mogelijkheden om bij AKU te trainen. 
 
Uitbreiding clubhuis en het 40-jarig jubileum 
Het hoogtepunt in 2021 was natuurlijk de opening van de uitbreiding van het clubhuis dat 
tegelijkertijd werd gevierd met het 40-jarig jubileum. Na meer dan 2 jaar plannen en keuzes 
maken, voorbereiden, hard werken door onze werk-/onderhoudsploeg, kon het nieuwe 
clubhuis geopend worden. We kunnen trots zijn op het resultaat waar de 40-jarige AKU heel 
lang veel plezier aan zal beleven. De feestcommissie had het jubileumweekend met veel 
extra activiteiten ingevuld en georganiseerd en kers op de taart was de opening, onder het 
toeziend oog van meer dan 200 aanwezigen, door de burgemeester Pieter Heilliegersen 
Gregory Sedoc. 
 
Wedstrijden 
Ondanks de beperkingen kunnen we terugkijken op een goed wedstrijdseizoen: 

- Onze jeugd was in grote getale aanwezig bij de wedstrijden van de pupillen- en 
juniorencompetitie en de resultaten waren opvallend goed: veel ploegen hadden 
zich geplaatst voor het finaleweekend en er werden veel medailles behaald. Ook bij 
de crosswedstrijden in november en december waren de AKU-kleuren veelvuldig te 
zien en ook hier waren er mooie prestaties. 

- Bij de marathons in het najaar, Amsterdam en de Ronde Venen met name veel AKU-
lopers aan de start en met name in Amsterdam een aantal verbluffende tijden met 
een clubrecord dat al heel lang stond. 

- Uithoorns Mooiste kon dit jaar op de gebruikelijke manier niet doorgaan en ook de 
Kooijman Polderloop kon  tijdens het Polderfeest niet worden georganiseerd. Er was 
voor 500 lopers wel een mogelijkheid om Uithoorns Mooiste virtueel af te leggen. De 
kidsrun kon op een ander moment wel worden georganiseerd ondanks de lockdown: 
op de wielerbaan was een parcours uitgezet en meer dan 60 kinderen stonden aan 
de start en na afloop was er warme chocolademelk als beloning en ouders konden 
meekijken aan de overkant van de sloot. 



- In september was er weer meer ruimte voor loopevenementen en daarom werd de 
Polderloop wel gehouden op 12 september. Op de 1 kilometer stonden 80 kinderen 
aan de start en aan de 5 en 10 kilometer deden meer dan 200 lopers mee. 

-  
- De AH Jos van den Berg scholierenveldloop moest 2x worden uitgesteld maar op 6 

oktober kon deze traditionele loop weer worden gehouden. Bijna 800 jongeren 
hadden zich aangemeld en het was weer een genot om zoveel enthousiaste kinderen 
aan de start te zien. Hoewel pas een deel van onze nieuwe geluidsinstallatie was 
aangesloten, was het verschil met andere jaren goed te merken en nu alles is 
aangesloten, zullen alle mededelingen en informatie door de omroepers de 
komende jaren tijdens wedstrijden voor iedereen bereikbaar zijn. 

 
Statutenwijziging 
Op 1 juli 2021 is een nieuwe wet, Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, in werking 
getreden. De wet is gemaakt om te voorkomen dat dat wanbestuur, onverantwoordelijk 
financieel beheer, zelfverrijking en andere ongewenste aktiviteiten de vereniging 
schaden. Daarom was het noodzakelijk om onze statuten te wijzigen. 
Het bestuur wilde niet alleen dat de nieuwe statuten aan de nieuwe wet zouden 
voldoen. Maar wilde tegelijk dat de oude statuten, van 1996, aangepast zouden worden 
aan de eisen van deze tijd en toekomstbestendig zouden zijn. 
Na een tijdrovend en intensief traject zijn de nieuwe statuten in twee fasen in de 
Algemene Ledenvergadering van 27 september en 12 oktober, door de leden 
goedgekeurd. 
 
Grote opbrengst acties 
Dankzij de inzet van een groot aantal leden van AKU en mensen die de club een warm 
hart toedragen, hebben de acties waar we aan hebben meegedaan veel opgebracht. Het 
begon met Deen die even later zijn poorten sloot, die een actie organiseerde waar een 
klein aantal verenigingen voor waren geselecteerd, dat leverde ons € 1.250,-op. De actie 
van de Rabobank, Rabo Club Support,leverde meer dan € 1.900,-op, de vele 
boodschappen die bij AH Jos van den Berg zijn gedaan bracht 330,- in het laatje. De 
grote klapper was de Grote Clubactie waar onze jonge leden enorm hun best gedaan om 
zoveel mogelijk loten te verkopen met als fantastisch resultaat € 4.300,-. Daarvoor 
zijntrainingsmateriaal gekocht, mooie jacks voor alle trainers en een reservering voor 
een nieuwe hoogspringmat. 
 
Nieuwe clubkleding 
Tijdens de opening van het clubhuis werd de nieuwe clubkledinglijn gepresenteerd. Er is 
lang nagedacht over de nieuwe lijn, de wijze van bestellen, leveren, verkoop en 
voorraadbeheer maar we kunnen trots zijn op het resultaat. In november en december 
heeft iedereen nieuwe kleding kunnen bestellen en begin maart zal de levering 
plaatsvinden zodat iedereen aan het begin van het wedstrijdseizoen in een prachtige 
AKU-outfit aan de start kan verschijnen. De start van de nieuwe kledinglijn was de 
mogelijkheid om een rode AKU-hoody te bestellen en meer dan 100 junioren en pupillen 
lopen inmiddels tijdens wedstrijden en trainingen in deze hoody. 
 



Beveiliging clubgebouw, een nieuwe geluidsinstallatie en een 
tijdregistratiesysteem 
• Met de uitbreiding van het clubgebouw en de grote toename van materialen, 

gereedschap, machines, kleding, etc. werd de noodzaak om het clubgebouw te 
beveiligen steeds groter. Min of meer toevallig kwamen we in kontakt met de 
eigenaar van Homan beveiligingen uit Mijdrecht en hij deed ons het geweldige 
aanbod om een alarminstallatie in het hele pand te leveren en aan te leggen. We zijn 
nu daarom in het bezit van een goede en heel functionele alarminstallatie. 

• Tijdens de opening van het nieuwe clubhuis werd de geluidsapparatuur die we nodig 
hadden in dat weekend gratis geleverd door Marcel Krijtenberg van Krijtenberg 
Sound&Vision. Onze bestaande geluidsinstallatie voldeed al lang niet meer en 
daarom was het een goed moment om met Marcel te praten over een nieuwe 
geluidsinstallatie. Vervolgens werden we het snel eens over een nieuwe 
geluidsinstallatie die hij voor een deel heeft gesponsord.  

• Een lang gekoesterde wens in de vereniging was een eigen tijdregistratiesysteem die 
we op de baan en bij wegwedstrijden buiten de baan konden gebruiken. We hebben 
deze zomer onder gunstige voorwaarden een geluidsinstallatiesysteem aangeschaft 
en deze heeft zijn waarde al bewezen bij een aantal wedstrijden, zoals de 
Polderloop, de scholierenveldloop en enkele wedstrijden op de baan. Er is een team 
van 4 enthousiaste mensen die dit tijdregistratiesysteem beheren en bedienen.  

 
Fietsplein 
De werkploeg hield zich niet alleen bezig met het nieuwe clubhuis maar heeft voor de zomer 
vlak voor de ingang van de atletiekbaan een mooi fietsplein neergelegd. Op deze manier 
kunnen fietsen veilig worden gestald. Het is natuurlijk wel de bedoeling om de fietsen 
binnen de hekken neer te zetten. 
 
Communicatietraject 
2 studenten van de Hogeschool Inholland Haarlem hebben een onderzoek gedaan naar de 
wijze waarop de communicatie binnen de vereniging is geregeld en georganiseerd. Zij 
hebben een aantal mensen binnen de verschillende geledingen van de vereniging via een 
enquete bevraagd en met die informatie hebben zij een adviesrapport opgesteld en aan het 
bestuur overhandigd. In het rapport staan een aantal verbeterpunten m.b.t. de 
communicatie tussen de commissies onderling en de tussen de commissies en bestuur 
geformuleerd en het bestuur heeft eind 2021 de eerste stappen gezet  in een traject dat 
moet leiden tot een optimale communicatie. De commissies zullen daar de komende tijd 
direkt bij betrokken worden. 
 
Ledengroei 
Ondanks en misschien wel dankzij de coronamaatregelen, maar de verenigingheeft vanaf 
eind 2020 en in de loop van 2021 een flinke groei doorgemaakt. 
Begin 2021 hadden we 456 leden en per ultimo 2021 was dit aantal gestegen naar 474 leden 
(+4%). Naast 102 nieuwe leden waren er 84 opzeggingen te noteren. De grootste groei zat 
bij de jeugd (+29 leden, 18%), maar ook de lopersgroep liet een stijging zien (+3%). 
Dat is zeker voor een groot deel te danken aan het feit dat de TC en met hen de trainers er 
alles aan gedaan hebben om ook in moeilijke tijden er voor te zorgen dat onze leden konden 



blijven trainen. Bovendien zijn er, hoewel natuurlijk beperkt, intern wedstrijden 
georganiseerd. 
De trainers van de lopersgroep hebben hun steentje daaraan bijgedragen door 2x op de 
woensdagavond een clinic voor nieuwe lopers te organiseren. Door de clinics op woensdag 
te organiseren willen we bereiken dat er op woensdag weer een volwaardige lopersgroep 
gaat ontstaan waar de leden van de trimgroep bij aan kunnen sluiten. 
De wandelafdeling heeft zeker niet stil gestaan, de wandelaars zijn, soms aangepast, blijven 
wandelen, er is veel aan promotie gedaan en er is samenwerking gezocht met andere 
partijen in en buiten de gemeente. 
 
Vertrouwenspersoon  
AKU beschikt al een aantal jaar in de persoon van Idske Meijer over een 
vertrouwenspersoon maar deze was niet voor iedereen goed zichtbaar. Onze 
vertrouwenspersoon en het bestuur hebben een aantal afspraken gemaakt om haar rol 
meer voor het voetlicht te brengen. Daarnaast gaat het bestuur meer aandacht geven aan 
zaken als de VOG-verklaring, opstellen van gedragsregels en een aanmeldprocedure m.b.t. 
vrijwilligers, etc. 
 
Sportakkoord 
AKU speelt een actieve rol in het sportakkoord dat in 2020 door verschillende partijen in de 
gemeente is opgesteld. M.b.t. sport en bewegen zijn er een aantal thema’s opgesteld die de 
afgelopen tijd door de coronamaatregelen noodgedwongen stil hebben gelegen maar 
komend jaar uitgewerkt gaan worden. Er zal binnenkort een sportcafe worden 
georganiseerd waar aandacht wordt gegeven aan zaken als de veilige en positieve 
sportvereniging en positief coachen.  
Één belangrijk thema is wel afgerond: in overleg met alle sportverenigingen zijn er 5 
uniforme gedragsregels opgesteld die alle verenigingen onderschrijven en op 
accommodaties zichtbaar laten zien. 
 

 


