
 

81e jaargang nr. 41 19 juni 2019



Redactie: Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag

2



Inhoudsopgave: blz.

Colofon 2

Inhoudsopgave 3

Hoofdartikel: Omgevingsvergunning 4

Van het Bestuur 5

Van de Redactie 7

Activiteitenagenda 9

Uitslagen afgelopen weekeinde 9
Uitslagen / stand poule Achilles 1 9

Wedstrijdverslagen 11

WAPC Wat was 13

WAPC Wedstrijdverslagen 13

WAPC-nieuws 14
Agenda 14
Verjaardagenhoekje 14
Duinrell, daar kikker je van op 14

CR Klaverjassen 15

Ledenlijst 16

Inzamelingsactie´s / minibieb 17

4



Omgevingsvergunning
********************

Sinds  oktober  2010  is  jullie  bestuur  al  bezig  met  de  plannen  voor  nieuwbouw op  onze  accommodatie  aan  het
Pomonaplein. In die beginjaren was dat nog enigszins zoekend naar de mogelijkheden, maar vanaf eind 2011 hebben
we de samenwerking gezocht met de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) bestuur van De Vliermeent
onze buren aan het Pomonaplein.

Aanvankelijk ging het heel voortvarend en deden we actief mee met een architectenselectie waaruit DJVDL naar voren
kwam en die al vrij snel na de definitieve keuze met een eerste schetsontwerp kwam. Het ons welbekende “groene
Wimbledon” gebouw dat helaas niet de goedkeuring kon krijgen van de welstandscommissie waar het ontwerp aan
voorgelegd  werd.  SCOH  trekt  de  kar  en  Achilles  tekent  met  hen  een  samenwerkingsovereenkomst  waarin  we
vastleggen hoe we met elkaar optrekken in het ontwerp, de verwachte kosten en huurbedragen voor multifunctionele
ruimten, kleedkamers en gymzaal, maar ook over de realisatie van het gezamenlijke plan. 

Helaas ontvouwde zich in 2012 een “ramp” die de bouwkolom in een paar jaar volledig ontwrichtte en die zich, maar
dat  wisten we toen nog niet, verder uit zou diepen en in 2013 de bouw bijna volledig lam legde. Dit betekende voor
SCOH dat zij al haar nieuwbouw en renovatieplannen diende te heroverwegen, want zij konden hun geld ook maar één
keer uitgeven. Voor Achilles heel vervelend want de keuzes vielen op andere schoolgebouwen dan het gebouw van De
Vliermeent. Waarom vragen jullie je dan af? De meeste schoolgebouwen die SCOH wil bouwen betreft nieuwbouw,
terwijl  De  Vliermeent  door  de  status  van  beschermd  stadgezicht  komt  te  bestaan  uit  een  renovatie  deel
(Vlierboomstraat  zijde)  en  een  nieuwbouwdeel  (het  huidige  gebouw  achter  onze  kantine).  De  nieuwbouw  kreeg
daarmee voorkeur boven renovatie. In de jaren tussen eind 2013 en begin 2017 heeft de ontwikkeling op een laag pitje
door gesudderd. Af en toe ontmoeten bestuur SCOH en Achilles elkaar om vast te stellen dat er geen voortgang te
melden was. Pas 2de kwartaal 2017 kwam er bericht dat SCOH het plan weer wilde oppakken, maar dat men met de
school problemen had om te voldoen aan de BENG normen (renovatie dient aan hoge eisen m.b.t. isolatie te voldoen)
en dat men zich afvroeg of het nog wel zou lonen door te gaan met de ontwikkeling. Achilles kon op dat moment
alleen maar aanhoren wat er ons meegedeeld werd. 

Het duurde daarop tot begin 2018 voordat we betrokken werden bij een nieuw in te dienen plan. Een gevolg van de
eerdere crisis heeft namelijk ook een neveneffect gekregen waar alle ontwikkelaars sinds begin 2018 last van krijgen,
namelijk een enorme stijging van de bouwkosten. Want het aantal aannemers is door de crisis gedecimeerd en degenen
die  er  nog  wel  zijn,  hebben ook  een  gedecimeerd aantal  medewerkers  overgehouden.  Kortom SCOH vraagt  aan
Achilles of het bouwplan versoberd kan worden? Samen met de architect Bert de Jel hebben we het plan nog een keer
grondig doorgenomen en zijn we er in gezamenlijkheid in geslaagd om zodanig te bezuinigen dat we op dat moment
weer binnen onze budgetten uitkwamen. Daarop heeft de architect het bouwplan weer opnieuw uitgetekend en is het
nieuwe  traject  omgevingsvergunning  2de kwartaal  2018  opgestart  met  als  eerste  het  bezoeken  van  de
welstandscommissie. Deze behandeling ging de eerste keer absoluut niet naar wens en werden we geconfronteerd met
diverse wensen en eisen van deze commissie die in onze optiek niets te maken hadden met “welstandszaken” maar met
hun eigen meningen. De sfeer tijdens deze behandelingen mag ik met recht over en weer stekelig en geïrriteerd noemen.
Toch kom je niet om deze commissie heen en zonder hun paraaf onder de beginselaanvraag kom je echt niet verder bij
Bouwtoezicht. Daarom toch enkele hoogst noodzakelijke aanpassingen in de gevels en de materialisatie doorgevoerd,
zodat we eindelijk verder konden met de behandeling van de aanvraag. 

Ook de verder afhandeling kende vele hobbels die de architect namens ons allemaal één voor één af heeft moeten
handelen. Eind december 2018 leek het erop dat we de omgevingsvergunning zouden gaan ontvangen. Zoals zoveel
keren in dit proces werd er echter weer roet in het eten gegooid. Nu uit de hoek van Bouw- en Woningtoezicht waar de
behandelend ambtenaar ernstig ziek werd en zijn taken overgenomen werden door een collega. Tijdens de ziekteperiode
moest de architect nog enkele zaken uitwerken en indienen, hetgeen hij ook gedaan heeft. Er is bij Bouwtoezicht wel
getekend voor ontvangst, maar zijn de ingeleverde stukken op een stapel terecht gekomen en is er verder niets mee
gedaan.  Eind februari  2019 dreigde de directeur Bouw- en Woningtoezicht  om onze aanvraag niet  ontvankelijk  te
verklaren, omdat wij in hun ogen niet tijdig en volledig de nog ontbrekende gegevens hadden aangeleverd. Dit zou
inhouden alles weer opnieuw indienen en de procedure weer doorlopen. Daarop is op het hoogste niveau binnen de
gemeente tegen deze gang van zaken met succes geprotesteerd.  Het verheugt het bestuur zeer  om nu eindelijk te
kunnen zeggen: SCOH heeft de omgevingsvergunning op 5 juni j.l. mogen ontvangen.

Wat betekent dit heuglijke bericht nu voor ons? 
 Woensdag 19 juni a.s. inloopavond voor omwonenden en belangstellende Achillianen waarin het plan wordt

toegelicht door de architect aan de hand van de goedgekeurde tekeningen.
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 En wat is de planning dan nu zullen jullie nu terecht vragen. Daar gaan we het in de komende tijd tot aan de
vakantie  met SCOH over hebben.  Onze grootste uitdaging is  nu om aannemers te  vinden die tijd en zin
hebben om aan een aanbesteding mee te willen doen. 

 Wanneer moeten we uit onze huidige kantine weg zijn? Mijn inschatting is dat we zeker nog tot einde jaar hier
kunnen blijven. In de tussentijd kunnen we dan inzetten op het opzetten van de zogenaamde “crowdfunding”
om daarmee het resterende deel van de bekostiging voor ons projectdeel in te vullen.  

In de JAV van afgelopen vrijdag heb ik namens het bestuur toegezegd dat we iedere twee weken een update gaan geven
van de voortgang in het proces. Ook als er niets te melden is, melden we dat aan jullie. 

Zie dit hoofdartikel als het begin van het nakomen van deze toezegging. Daarom zijn we dan ook begonnen met een
terugblik op bijna 9 jaar pieken en dalen met als het aan ons ligt een mooi einde, namelijk een nieuw clubhuis en ons
onderkomen voor de vele jaren die we als Achilles nog in het verschiet hebben.

Hans Lijmbach

Van het Bestuur
**************

Bij de verkiezing van het Bestuur tijdens de JAV van 14 juni 2019 was er nog een vacature: Voorzitter TechC.
Inmiddels is er een kandidaat gevonden om deze vacature in te vullen.

Het bestuur stelt kandidaat in de functie Voorzitter Technische Commissie: Kjeld Verboom

Conform Art.16, lid 4 van de Statuten geldt het volgende:

Is vier weken na deze publicatie geen tegenkandidaatuur bij de secretaris ingediend dan wordt het kandidaat-bestuurslid
geacht  te  zijn  gekozen.  Tenminste  vijf  stemgerechtigde  leden kunnen tegenkandidaten stellen,  waarna  het  bestuur
verplicht  is  binnen zes  weken een  algemene  vergadering  te  houden  welke  alsdan  door  verkiezing  in  de  vacature
voorziet.

Arthur Bolder
secretaris
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Van de redactie
**************

Het einde van het seizoen is in zicht en dat wil zeggen dat de laatste editie van de Leeuwenkrabbels van 2018-2019 er
ook aan komt. De kopij voor dit krantje moet binnen zijn op maandag 24 juni vóór 12:00 uur. Dit krantje zal uitkomen
op 26 juni.
De kopij voor het eerste krantje van het seizoen 2019-2020 moet op maandag 5 augustus binnen zijn, vóór 12 uur.
Deze editie van de Leeuwenkrabbels zal uitkomen op woensdag 7 augustus.
De kopij van de Leeuwenkrabbels kan gestuurd worden naar website@hkvachilles.nl.

Tot volgend seizoen!
Namens de Leeuwenkrabbels commissie,

Bart Kasten
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Activiteiten Agenda Senioren

11-06
18-06
21 t/m 24-06

TopC
TopC
CR kamp

01-07 Verhuurd

Uitslagen afgelopen weekenden
****************************

Excelsior – Achilles 17-18
SKF 3 – Achilles 2 17-15
DES 3 – Achilles 3 10-20
Achilles 4 – Sporting Trigon 3 14-16
Achilles 5 – KVS/Maritiem 5
Madjoe 3 – Achilles 6 11-13
Achilles 7 was vrij
ONDO 6 – Achilles 8 10-4
Achilles 9 – KZ Danaiden 9 10-13

Stand Achilles 1
**************

Uitslagen poule Achilles 1:
Excelsior – Achilles 17-18
GKV – Korbis 16-18
Phoenix – Maassluis 24-13
ONDO – Ijsselvogels 19-12

Stand poule Achilles 1: Goals Goals PT in
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind
Excelsior 14 11 2 1 24 262 185 77 0
Phoenix 14 11 1 2 23 240 191 49 0
Achilles                          14            8            0         6          16        222        186          36              0
Maassluis 14 6 1 7 13 230 229 1 0
Korbis 14 6 1 7 13 219 246 -27 0
ONDO 14 4 2 8 10 230 259 -29 0
GKV 14 4 1 9 9 199 244 -45 0
IJsselvogels 14 2 0 12 4 173 235 -62 0
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Wedstrijdverslagen
*****************

wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com

website@hkvachilles.nl

SKF 3 – Achilles 2
Afgelopen zaterdag speelde ook Achilles 2 de laatste wedstrijd van het seizoen. Na een kampioenschap in de zaal,
degradeerde het  tweede helaas al  eerder dit  seizoen uit  de  Overgangsklasse op het  veld.  Een flinke teleurstelling.
Zaterdag hadden wij als doel het seizoen goed af te sluiten, met hopelijk toch nog een of twee punten. Met een goed
gevoel stapten wij in de auto naar SKF, een gezellig dagje Veenendaal, waarna wij terug in Den Haag zouden gaan
genieten van een hapje en een drankje. De voorbespreking bleek voor het eerst daadwerkelijk kort van stof; plezier
maken en punten binnenhalen! Al eerder dit veldseizoen speelden wij goede wedstrijden, elke keer vergaten wij onszelf
te belonen (voor de oplettende spelers; ja, hier lees je een stukje van Rob). Het gebrek aan goals deed ons vandaag ook
weer de das om. Na 10 minuten was de stand pas 1-1. Waar wij uit 21 doelpogingen slechts 1 keer scoorde, bleek SKF
scherper in de afronding (1 uit 2). Toch bleven wij hard werken en kwamen we dichtbij. De stand werd in de tweede
helft zelfs gelijk en we kwamen voor. SKF bleef mee scoren en we gingen een spannende slotfase in. Ondanks dat het
uiteindelijk SKF was dat aan het langste eind trok, speelden wij een goede wedstrijd. Waren er dan nog hoogtepunten in
de wedstrijd? Zeker! Ilan scoorden samen met zijn tegenstander een prachtig doelpunt, of het nu een eigen goal was of
niet..? Dees maakte zich nuttig door een insectenbeet op een arm uit te zuigen, hoewel er nergens een insectenbeet te
bekennen was..? De scheidsrechter gaf ons nuttige, interessante aanwijzingen en uitleg, die wij zeker zullen onthouden..!
Wesley ging niet met ons mee, maar wist toch nog bijna te scoren met zijn goede invalbeurt! Na een voorgerechtje bij
de Mac in Veenendaal, stonden de koude drankjes en het heerlijke avondeten al voor ons klaar in Den Haag. Ik zou het
teamuitje samenvatten als een gezellige afsluiter, met heerlijk eten, weinig drank, veel cadeautjes en mooie speeches.
Hoe het  teamuitje  van Pepijn  en Tobias  eruit  zag..,  waarschijnlijk  heel  anders  J!  De filmpjes  zullen wij  nog  lang
bewaren… Voor een aantal werd het feestje nog even voortgezet in de stad, daarna was het seizoen toch echt ten einde.
Quincy bedankt voor het invallen vandaag! Daarnaast wil ik ook via deze weg nogmaals de trainers, Danielle, Jordy en
Belinda bedanken voor alle inzet dit jaar! Ook iedereen die ons dit jaar is komen aanmoedigen; bedankt! 

Julia 

DES 3 - Achilles 3
Een wedstrijd om des keizers baard, ofwel; een wedstrijd die er niet meer toe deed (weer wat geleerd Tiana!). Afgelopen
zaterdag speelde Team 3 de laatste wedstrijd van een zeer succesvol seizoen. Met de dubbel op zak werd afgereisd naar
Delft om het daar op te nemen tegen een ploeg die eigenlijk voorafgaand aan dit veldseizoen als de grootste uitdager
van Team 3 gezien werd. Maar dat er eigenlijk geen uitdager bleek te zijn voor Team 3 dit veldseizoen, bleek ook tijdens
deze wedstrijd tegen DES.

Op het terrein, waar op een bijveldje verderop in de voorwedstrijd door ons Vlaggenschip (met dank ook aan de
jonkies van onze talentvolle A1) gewonnen werd van de kampioen Excelsior, werd de hoofdwedstrijd van afgelopen
zaterdag op het veld van DES gespeeld. Nadat de wedstrijd van Team 3 was begonnen stroomde het publiek van het
andere veld langzaam maar zeker naar onze wedstrijd. En daar kon men genieten van een vrij  en frivool spelend
Achilles, waar in de eerste helft een hoofdrol was weggelegd voor de heren Jamie en Amel. Jamie wist in de eerste helft
een geweldig percentage te schieten en Amel wist zijn heer zo op te fokken dat Amel tijdelijk het veld uit moest met een
fiks bloedende hoofdwond.
Amel kon aan het begin van de tweede helft weer het veld in, na goede verzorging van Mama Verboom. Met de heer
van Amel gaat het minder goed overigens.. die is Amel volgens mij nog steeds aan het zoeken!
Na een geweldige eerste helft, waarin DES bij vlagen weggespeeld werd door mooie dynamische combinaties van Team
3, werd met rust de kleedkamer opgezocht bij een stand van 4-13.

Na rust ging Achilles 3 gewoon door waar het gebleven was, hoewel de doelpunten wel schaars werden. Achilles 3 ging
vooral verder met “beter zijn dan de tegenstander” met bij vlagen mooie en speelse acties waar de verdediging van DES
geen antwoord op had. Alleen, zoals gezegd, werden de kansen niet zo scherp afgemaakt als in de eerste helft en dat is
zonde. Dat was dan ook het enige smetje op deze wedstrijd, want uiteindelijk werd er “gewoon” met 10-20 gewonnen
van die op voorhand “grootste uitdager”.
Een geweldig  seizoen van een enorm leuke en gedreven groep.  De loftrompet is  al  meerdere malen gestoken dit
seizoen, ik blijf niet bezig. Maar, ik vond het gewoon een geweldige ervaring met deze groep dit seizoen.
Dames en heren; ik heb van jullie genoten dit seizoen! Niet alleen afgelopen zaterdag, maar het hele seizoen was één
groot feest!
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Tot volgend jaar!
Groetjes,
Bart

Madjoe 3 - Achilles 6                                11-13
Van de scheidsrechter moest ik verder m'n mond houden anders zou hij de wedstrijd staken, dus voor de zekerheid laat
ik het hier maar bij.

Groeten,
Erwin
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WAPC Wat Was
**************

KVS/Maritiem A1 – Achilles A1 16-19
Achilles A2 – Velocitas A1
Avanti A4 – Achilles A3 13-6
Achilles A4 – GKV A2
Dijkvogels B1 – Achilles B1 11-19
Achilles B2 – Avanti B5
Achilles C1 was vrij
Pernix C3 – Achilles C2
HKV/Ons Eibernest D1 – Achilles D1 7-11
Achilles D2 – Excelsior D2
GKV D1 – Achilles D3 1-6
Achilles E1 – HKV/Ons Eibernest E1
Futura E1 – Achilles E2 13-4
Refleks E3 – Achilles E3 9-8
Achilles E4 – VEO E3
Sporting Trigon F1 – Achilles Tijgers 1-15
Achilles Beren – GKV F1
ALO F1 – Achilles Wolven 6-13
Achilles Leeuwen – ONDO F4

Thuiswedstrijden waren afgelast en worden opnieuw geprogrammeerd!!!

Wedstrijdverslagen WAPC
***********************

Wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com
website@hkvachilles.nl

KVS/Maritiem A1 – Achilles A1
Het seizoen zit er op, directe promovatie was uitgesloten, er werd vrijwel voor niks gespeeld. Dat was ook te zien in de
eerste paar minuten. Achilles kwam, door een scherp schietend kvs, al snel op een achterstand van 4 doelpunten. Door
een goed scorend vak van Rick pot, bleef het een wedstrijd. Er was een ruststand van 11-8.
Na de rust kwam Achilles met meer energie en beleving terug de wedstrijd in. Na een kwartier gespeeld te hebben was
de stand gelijk, 13-13. Mede door een goed schietende cino werd er een gat gemaakt van 2 doelpunten. De wedstrijd
was gewonnen met nog een paar minuten te gaan. Er werden wat publiekswissel gemaakt voor de toekomstige senioren
en de wissels werden ook bedankt. Achilles heeft gewonnen met een eindstand van 16-19.

Luca
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

AGENDA:
06-07 AC Slotdag

Verjaardagenhoekje
*****************

Deze week slechts een jarige en dat is ons nieuwe lid Jow Luk.
Hij wordt 16 juni 9 jaar.
Welkom bij Achilles en een fijne verjaardag.

Duinrell, daar kikker je van op!!!
****************************

Het einde van het seizoen is bijna in zicht. De laatste wedstrijden worden gespeeld,
waarna een aantal  van jullie nog gezellig  mee gaat  op kamp. Daarna kan iedereen
genieten van een aantal vrije weken, alvorens we in de nieuwe teams weer aan het
nieuwe jaar gaan beginnen.  Ook de AC sluit het jaar natuurlijk  graag feestelijk af!
Zaterdag 6 juli is de laatste activiteit voor alle jeugd, kangoeroes t/m A. Deze slotdag vieren wij in Duinrell. Zorg dus
dat jij en jouw team erbij zijn, om het seizoen feestelijk af te sluiten. Ga je mee? Geef je zo snel mogelijk op door een
mailtje  te  sturen  naar  ac@hkvachilles.nl,  dit  kan  tot  uiterlijk  vrijdag  21  juni.  Hieronder  lees  je  de  belangrijkste
informatie, lees het goed door!
Voor wie?:  Voor alle  kinderen uit de A t/m de kangoeroes.  De kangoeroes t/m de E vragen wij  een begeleider
(ouder/trainer) mee te nemen. Geef jij je samen met een begeleider op? Of zorg je met je team of een groepje kinderen
voor een gezamenlijke begeleider? 
Tikibad?: Vanaf de C is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het Tikibad (met toestemming van ouders). Dit
kost je natuurlijk wel iets meer geld. Geef dit aan bij je aanmelding! 
Vervoer?: We verzamelen om 10.00u bij Duinrell. Je bent verantwoordelijk voor je eigen vervoer. Mocht je willen
carpoolen kun je dit met je eigen teamgenoten/begeleiders regelen. Vanaf de C is er de mogelijkheid om met de leden
van de AC mee te fietsen naar Duinrell. Als je graag mee wil fietsen moet je dit aangeven bij je aanmelding, zodat wij
hier rekening mee kunnen houden. 
Tijden?: De AC leden zijn tot sluitingstijd in het park, de kinderen die meefietsen kunnen daarna weer mee naar Den
Haag fietsen. Mocht je eerder weg willen en wordt je opgehaald is dat natuurlijk geen probleem. Wij vragen je wel om
dit te overleggen met de AC. 
Kosten?: De kosten voor Duinrell zijn als volgt: Entree park = 18.95 euro. Entree park + tikibad = 24,45 euro. 
Eten en drinken?: Wij zorgen voor een hapje en een drankje. De kinderen dienen zelf genoeg eten en drinken mee te
nemen voor de lunch, etc.
Kleding?: Wij raden makkelijk zittende kleding aan. Mocht het warm worden, is het wellicht handig om een setje droge
kleding mee te nemen (mocht er gebruik worden gemaakt van de Splash ;-)

Heb je nog vragen? Mail ons gerust!
Groetjes,
Britt, Frank, Rinus & Julia 
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CR- Nieuws
***********

Klaverjassen
Helaas, door de vele afmeldingen lukt het niet om nog een klaverjasdrive te organiseren.
De 28e gaat het dus definitief niet door.
Ik wens jullie allemaal een prettige vakantie en hoop dat het in 
het nieuwe seizoen beter lukt.
Tot dan

Groetjes
Olga
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Ledenlijst
*********

Wijzigingen ledenadministratie z.s.m. doorgeven aan Olga van Reijn
Uitsluitend schriftelijk

Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag
Of via Email: ovreijn@casema.nl

Overgeschreven naar niet-spelend per einde seizoen:
Sten Verleg

Adreswijziging: Leon van Dam, Quirina van Dam, Brandom van Dam
naar Dag Hammerskjoldstraat 43
2552 PM  Den Haag
Tel: ongewijzigd

Bedankt als lid per einde seizoen: Noa Latour

Overgeschreven naar spelend lid: Evy de Raad-Vroomans

Overgeschreven naar niet-spelend lid: Daniek Suurd

Aangemeld als lid: Lena (L.S.) Kaal
Valkenboskade 416
2563 JJ  Den Haag
Geb.datum: 27-03-2008
Tel: 06-55537528

Joe Harvey Robbert (J.H.R.) Lek
Soesternergstraat 39
2546 XM  Den Haag
Geb.datum: 16-06-2010
Tel: 06-26988695

Resa (R.J.) Knoester
Sterappelstraat 4
2564 RB  Den Haag
Geb.datum: 05-06-2007
Tel: 06-19416411

Bedankje ingetrokken: Kjeld Verboom heeft zijn bedankje (LK27) ingetrokken en blijft lid.

Olga
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Inzamelingsactie´s
*****************

Frituurvet Frituurvet

Sinds  kort  staat  er  bij  de  fietsenstalling  een  gele  container  waarmee  we  frituurvet  kunnen
inzamelen. 
Iedereen die thuis een frituurpan heeft zal van tijd tot tijd het frituurvet moeten verversen. Schenk
het terug in de originele verpakking,  of  oude plastic  fles (geen glas!)  en doe deze in de gele
container.
Waarom inleveren?
Gebruikt  frituurvet  en  bakolie  krijgt  door  het  gescheiden  in  te  zamelen  een  tweede  leven  als
biobrandstof.  Biobrandstof  kan  gebruikt  worden  in  bijvoorbeeld  tuinbouwkassen,
warmtekrachtcentrales of in het vervoer.
Hiermee kunnen we extra inkomsten voor Achilles genereren. 
Door het inzamelen van het frituurvet van onze leden kunnen we misschien wel tot €1.000,00 per jaar scoren. (Hoe
meer vet we verzamelen hoe hoger het bedrag wordt!)

DE-punten

Iedereen die regelmatig in de kantine koffie drinkt weet dat er uit DE-kopjes wordt
gedronken. Deze kopjes zijn vrij prijzig en bij inlevering van
DE-punten krijg je korting op de prijs. Daarom staat er in de
kantine een doos waar DE-punten ingestopt kunnen worden.
Achilles is jullie daar heel dankbaar voor.
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