
Verslag algemene ledenvergadering van AKU van 27 september 2021 en 12 
oktober 2021 

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

Overige aanwezigen: 
zie presentielijst 

Afwezig met kennisgeving: 
René Noorbergen 
1.Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

2.Mededelingen 
Huub Jansen geeft een overzicht van het verloop van het ledenbestand. Ook in 2021 is het aantal 
leden weer gegroeid van 432 per 1 januari 2021 naar 475 per september 2021. 
Het agendapunt 7 (wijziging statuten) wordt naar voren gehaald en zal direct na de mededelingen 
worden behandeld. 
De ontvangen sponsorgelden van verschillende acties zullen worden besteed aan het aanschaffen 
van een nieuwe geluidsinstallatie. Gestreefd wordt de nieuwe installatie vóór 6 oktober 2021 te 
installeren. 
AKU presenteert zich als een rookvrije vereniging en zal dat ook op het terrein zichtbaar maken. 
Er vindt momenteel een onderzoek plaats of er maatregelen kunnen worden getroffen voor een 
zuiniger energieverbruik. Daarbij wordt ondermeer ook gedacht aan het plaatsen van zonnepanelen. 
Tim Verlaan geeft een toelichting op de nieuwe kledinglijn van AKU. Nadere informatie over de wijze 
van het verkrijgen van de nieuwe kleding wordt nog bekendgemaakt. 
Onlangs is een nieuw tijdsregistratiesysteem aangeschaft. Bij de Polderloop De Kwakel zijn hier 
goede ervaringen mee opgedaan. 
Tim Verlaan geeft een overzicht van de goede prestaties van AKUjeugdleden bij gehouden 
wedstrijden de afgelopen periode. 

7.Wijziging statuten 
Baukje Verbruggen geeft een toelichting op de voorgestelde wijziging van de statuten. In de agenda 
voor deze algemene ledenvergadering is de reden van deze wijziging van de statuten alnader 
uiteengezet. 
Voor een samenvatting van de behandeling van het voorstel tot wijziging van de statuten wordt 
verwezen naar het  bij dit verslag gevoegde uittreksel van de notulen van de algemene 
ledenvergaderingen van 27 september 2021 en 12 oktober 2021 zoals dat door de algemene 
ledenvergadering met algemene stemmen is vastgesteld. 

3.Verslagen 
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 28 september 2020 wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 



Jaarverslagen 
*secretaris 
*wedstrijdcommissie baan 
*wedstrijdcommissie weg 
*technische commissie 
*jeugdcommissie 
*wandelcentrum 
*sponsor/PRcommissie 
*website 
Ad Stokmans mist een overall beeld van het reilen en zeilen van de vereniging. In het verslag van de 
secretaris zal hier volgend jaar aandacht aan worden besteed. 
Overigens worden de verslagen voor dit jaar vastgesteld. 

4. Financiën 
De penningmeester geeft een toelichting op de financiële overzichten, die onder de aanwezigen 
worden uitgedeeld. 
De ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel om de contributies niet te verhogen. 

5.Verslag kascontrolecommissie en verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 
Ad Stokmans en Harry Langeveld hebben de financiële administratie in orde bevonden. De 
penningmeester wordt derhalve decharge verleend. 
De kascontrolecommissie voor volgend jaar zal bestaan uit Harry Langeveld en Arie Bottinga. 

6.Samenstelling bestuur 
Maarten Moraal (secretaris), Hans Mooij (penningmeester) en Caroline Brekelmans worden herkozen 
als bestuurslid. 

8. Uitbreiding clubaccommodatie 
De voorzitter refereert aan de opening van het uitgebreide clubgebouw . De festiviteiten eind 
augustus zijn naar wens verlopen. Veel positieve reacties zijn binnengekomen. Met name de door 
Gregory Sedoc verzorgde clinic viel erg in de smaak. 
De Nieuw Meerbode heeft ook uitgebreid aandacht aan de opening van het clubgebouw besteed. 
Richard Berger uit zijn waardering en respect aan alle vrijwilligers van AKU die de bouw mogelijk 
hebben gemaakt. 

9.Rondvraag 
Richard Berger vraagt of de trimclub op woensdag opgeheven gaat worden, gelet op het 
teruglopende aantal leden. 
De voorzitter reageert dat dit nog niet het geval is. Momenteel wordt bekeken of op woensdagavond 
een clinic voor Uithoorns Mooiste kan worden georganiseerd. Wellicht  kunnen de huidige leden van 
de trimclub daarbij aansluiten. 
Dit jaar zal weer een aanvraag om een bijdrage uit het Schipholfonds worden ingediend. 
Wil Voorn vraagt aandacht voor het naleven van de coronamaatregelen in de kantine om boetes te 
voorkomen. 

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

                                                            *********************** 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 


