
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84e jaargang nr. 19 24 januari 2022 
Redactie: Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag 



 2 
 

 
Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Rinus Cost 
  Tel: 06-18442180 
  e-mail: leeuwenkrabbels@hkvachilles.nl 
 Kopij Leeuwenkrabbels: 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Vóór maandag 12.00 uur. 
 Redactie WAPC-nieuws 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Vóór maandag 12.00 uur. 
 Mutaties ledenlijst 
  Olga van Reijn 
  Kokosnootstraat 119 
  2555 XC Den Haag 
  Tel: 3.25.11.34 
  e-mail: ledenadministratie@hkvachilles.nl 
 Achilles online/social media 
  www.hkvachilles.nl 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
Dagelijks bestuur 
 Voorzitter 
  Wout Broers 
  Tel: 06-46118283 
  e-mail: wout.broers@hkvachilles.nl 
 Secretaris 
  Arthur Bolder 
  Zaaihoek 28 
  2614 WX  Delft 
  Tel: 015-2131350 
  e-mail: arthur.bolder@hkvachilles.nl 
 Penningmeester 
  Roger Kalberg 
  Tel: 06-42206367 
  e-mail: roger.kalberg@hkvachilles.nl  
  Giro: NL03INGB0000178155 tnv HKV  
  Achilles 
  Steun HKV Achilles “Leeuwenfonds” 
  Giro NL25INGB0004846369 
 Contributie 
  Roel Westgeest 
  Tomatenstraat 67 
  Tel: 06-20367657 
  e-mail: contributie@hkvachilles.nl  
 Jeugdsportcoördinator 
  Tymen Mos 
  e-mail: tymen.mos@swsdh.nl 
 Vertrouwenscontactpersoon 
  Jolanda Muller 
  e-mail: jolanda.muller@hkvachilles.nl 
  Marcel de Coninck 
  e-mail: marcel.deconinck@hkvachilles.nl 
 

Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 070-3684814 
Contactpersoon Kantinecommissie 
 René van Loon 
 Tel: 06-20427206 
 kc@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren veld (5 t/m 9) 
 Vacature 
 Wedstrijdzaken (alleen aanvoerders) 
 e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A/B zaal 
 Ilonka van Hagen 
 Tel: 06-11525739 
 e-mail: ilonka.vhagen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. C/D zaal 
 Majka Deurloo 
 Tel: 06-48530996 
 e-mail: majka.deurloo@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. E/F zaal 
 Nicole Brusse 
 Tel: 06-38510123 
 e-mail: nicole.brusse@hkvachilles.nl 
Voorzitter TC 
 Linda van den Haak 
 e-mail: tc@hkvachilles.nl  
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Contactpersonen Kangoeroes 
 Margot van Loon 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Recreanten 
 Susan Middeldorp 
 Tel: 06-51031491 
 e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Vacature 
Contactpersoon Tennis 
 Sjoerd Houwing 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Clubtenue 
 Mieke Deurloo & Desiree de Bruin 
 e-mail: clubtenue@hkvachilles.nl 
Activiteitencommissie 
 Marieke van Maldegem 
 e-mail: ac@hkvachilles.nl  
Materiaalcommissie 
 Ilan Verboom 
 e-mail: materialencommissie@hkvachilles.nl 
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Verenigingsdemocratie 
********************* 

 
Op 29 oktober 2021 werd het tweede deel van de 99e Jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering gehouden, in de kantine van onze ALO-vrienden. Een foto van 
deze bijeenkomst is opgenomen in de Leeuwenkrabbels van 8 november. In de zaal vijftien leden waaronder het 
voltallige bestuur. De voorzitter spreekt, via de microfoon, wat een beetje overdreven lijkt in dit kleine gezelschap.  
 
Als ik naar de foto kijk schaam ik me een beetje: ik was één van de paar honderd afwezigen, en als oud-voorzitter weet 
ik hoe frustrerend het is als de leden, uit wier naam je toch het hele jaar aan de slag bent, het massaal af laten weten op 
het moment dat je verantwoording wilt afleggen over het gevoerde beleid. 
 
Linda geeft in een artikel uitdrukking aan dat gevoel van frustratie, gesteund door het hele bestuur, zoals er nadrukkelijk 
onder staat. Ze doet ook een oproep aan de leden om ideeën te delen over hoe de JAV meer mensen kan trekken en 
werkelijk een platform voor vooruitkijken en verantwoorden kan worden. Misschien kan ik mijn afwezigheid 
goedmaken door hier een bijdrage aan te leveren.  
 
Er zijn mensen die menen dat een lage opkomst helemaal geen probleem is. Kennelijk zijn er dan geen zaken waartegen 
men te hoop wenst te lopen. Die stelling werd ooit betrokken door Frits Bolkestein, toen hij afscheid nam als 
partijleider van de VVD aan het eind van de jaren negentig. Gevraagd naar wat hij vond van de lage opkomst bij de 
verkiezingen, zei hij zich daar helemaal geen zorgen over te maken. Hij zag het niet als een gebrek aan betrokkenheid, 
maar als teken van grote tevredenheid. Nog geen vier jaar later brak Pim Fortuyn door en bleek er een jarenlang 
sluimerende onvrede te kunnen worden blootgelegd en geëxploiteerd. 
 
Ik denk dat het wel een zorg moet zijn voor bestuur en leden als de betrokkenheid van de leden bij de besluitvorming 
laag is. De club is van de leden, die uit hun midden mensen kiezen om namens hen de boel te leiden. Maar de 
verantwoordelijkheid voor de club blijft bij de leden. Achilles is een vereniging, geen sportschool waar je tegen betaling 
gebruik kunt maken van de faciliteiten. Maar hoewel de ledenvergadering het hoogste orgaan in de vereniging is, kun je 
dat heel moeilijk collectief op een verantwoordelijkheid aanspreken. Een beroep op de leden om te komen en 
verantwoordelijkheid te tonen, zal dan ook gedoemd zijn te falen. En ja, als er geen grote controversiële kwesties 
spelen, en er geen grote offers worden gevraagd, zal het moeite kosten de mensen te motiveren om een samenkomst bij 
te wonen die door velen als saai wordt beschouwd. 
 
Ik zie een paar mogelijkheden. De eerste is om wat meer spektakel in de agenda te stoppen. Dat is wel erg lastig bij de 
verantwoordingsvergadering natuurlijk, tenzij je er als bestuur echt een puinhoop van gemaakt hebt, maar bij de 
voorjaarsvergadering, waar de plannen aan de orde komen moet dat kunnen. In het verleden was een substantiële 
verhoging van de bierprijs wel eens goed voor een volle zaal, uit het niet zo verre verleden herinneren velen zich nog 
wel de samensmelting met Ready als een publiekstrekker. Maar ja, je hebt als bestuur ook de opdracht om de club bij 
elkaar te houden, dat vergt ook behoedzaamheid in de plannenmakerij.  
 
Je kunt ook proberen om de “saaie” vergadering te combineren met iets wat veel leden wel leuk vinden, zoals 
barbecues, feestjes. Is ook wel verschillende keren geprobeerd, met beperkt succes. Ik geloof er niet zo in, omdat het 
misschien het halen van het quorum (het benodigd aantal aanwezigen om de vergadering rechtsgeldig te laten zijn) wel 
makkelijker maakt, maar niet per se leidt tot een beter inhoudelijk gesprek. 
 
De meest kansrijke manier om de betrokkenheid van de leden bij de besluitvorming te vergroten is misschien om het 
makkelijker te maken. De meeste mensen spreken helemaal niet graag in het openbaar, dus het woord voeren tijdens 
een algemene vergadering is voor velen niet een aantrekkelijke manier om te participeren. Toch wil je iedereen de kans 
geven om een bijdrage te leveren. Zeker sinds de coronacrisis is het aantal manieren waarop mensen digitaal keuzes 
kunnen maken, discussies kunnen voeren, standpunten uitwisselen, enorm gegroeid. Daar kun je gebruik van maken als 
bestuur door kwesties die nog niet helemaal in beton gegoten zijn, voor te leggen, niet één keer per jaar, maar als ze 
zich voordoen. Daarmee verhoog je het gevoel van betrokkenheid bij leden en je bestuurlijk draagvlak voor de 
besluiten. Dat instrument kun je ook gericht inzetten bij speciale categorieën als jeugdleden, trainers, vrijwilligers. Je 
geeft mensen meer zeggenschap, het is aan ieder individu om daar gebruik van te maken maar het verkleint zeker de 
afstand. De zaken waarvan blijkt dat er heel verschillend over gedacht wordt lenen zich dan voor agendering op de 
ledenvergadering, die je natuurlijk ook hybride zou kunnen organiseren. 
 
En bedenk dat Achilles heel veel actieve leden heeft, dus tel ook je zegeningen. De meeste van die leden willen graag 
iets doen, maar beschouwen vergaderen als een last. Maak het voor hen makkelijker, maar voorkom simplificering. Het 
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peilen van meningen is goed maar voorkom ja/nee peilingen omdat die de neiging hebben om polariserend te werken. 
En daarvan hebben we in de samenleving in 2022 al wel meer dan genoeg… 
 
Steven Broers 
 
 
 

Bedankt 
******** 

 
Beste Achillianen, 
Hartelijk bedankt voor de prachtige bos bloemen en de kaartjes. Heel fijn dat ik weet dat jullie aan me denken, dan 
merk je pas dat Achilles niet alleen een sportvereniging is, maar veel meer dan dat!! Nogmaals hartelijk dank.  
 
Lieve groeten   
Mieke v.d. Vlist- v.d. Laaken. 
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Activiteiten Agenda Senioren 
    
 
 
 
 
 
 
 

 



 7 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 8 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 

Verjaardaghoekje 
*************** 

 
Deze week 2 jarige t.w. Lucas Houwing en Merel Dekeling. 
Lucas wordt 26 januari 15 en Merel 26 januari 18. 
Beide van harte gefeliciteerd en een gezellige dag. 
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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: ledenadministratie@hkvachilles.nl 

 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Laura Rozendaal 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
************************ 

 
Weer een beginnetje 
 
Na wat overdenkingen heeft Uw scribent van pensionadapower de pen weer eens ter hand genomen. 
Na zo een bijna 2 jaar denk ik gaat het weer een beetje kriebelen en zit ik weer aan mijn schrijftafeltje in mijn 
schrijfkamertje c.q. scheldkamertje. 
Schrijfkamertje spreekt voor zichzelf maar scheldkamertje dient even een uitleg. 
In dit kamertje staat ook mijn laptop maar zoals U weet ben ik niet zo handig met dit apparaat en mislukt er wel eens 
wat. 
Als ik al eens iets opzoek, wat zelden voorkomt, of een aanvraag doe bij mijn zorgverzekeraar om maar wat te noemen 
gaat het 9 van de 10 keer mis of krijg ik er een scherm doorheen die de vraag stelt of ik weldegelijk wil doorgaan en wat 
ik ook dan niet wegkrijg waarna ik mij niet kan inhouden en enkele krachttermen uitsla die ik hier niet zal herhalen, 
vandaar scheldkamertje. 
Heerlijk weer even herenigd met mijn schrijfblok en vulpen met zo een inktpatroon die ik eerst controleer of die wel 
voldoet wat inkthoeveelheid betreft. 
Het is misschien idee-fixe maar het schrijft zo lekker anders dan een bic-balpen. 
Het zal wel aan mij liggen maar op papier kan je lekker wegkrassen, opnieuw beginnen of er iets tussenvoegen wat je 
vergeten bent en houd eventueel stramme vingers soepel. 
U zult ongetwijfeld zeggen dat dit op de computer makkelijker is maar niet bij mij.  
Wij waren toentertijd druk met ons kantinedienstje op de donderdagochtend voor de jeu de boulers, seniorenfietsclubje 
en zeggen en schrijven 2 ochtendtennisdames. 
Hier kwam abrupt een einde aan door tante Corona. 
De koffieochtend door te laten gaan in de circustent zagen wij niet zitten laat staan een gang naar de Dixi met closetlrol 
onder de arm. 
Noem het kinderachtig of verwent maar als pensionado's doen we alleen wat ons pleziert en niets hoeft meer of is een 
verplichting. 
Gezien het feit dat wij tot de risicogroep behoorden ondernamen wij geen risicovolle ondernemingen. 
Het was zaak om zo snel als mogelijk die prikken te halen en na ontvangst uitnodigingsbrieven begaven wij ons op 
afspraak voor de eerste prik naar het ADO stadion en voor de tweede prik naar het ons zo vertrouwde Rode Kruis 
Ziekenhuis. 
Dit alles was prima geregeld en ging vlot in tegenstelling tot de booster. 
Wij zaten maar te wachten en te wachten op de uitnodiging per brief en zagen mensen die een stuk jonger waren dan 
wij trots vertellen dat zij al geboostert waren en een afspraak hadden gemaakt via die vermaledijde computer. 
Een buurvrouw in onze flat heeft ons toen geholpen om een afspraak via internet te maken wat na uren van geduld en 
vooral gescheld in het reeds voornoemde scheldkamertje lukte het uiteindelijk. 
Het gevolg was 2 afspraken want voor man en vrouw samen is onmogelijk, ik op 3 januari 2022 in 's Gravenzande en 
Elly op 27 december 2021 in de broodfabriek te Rijswijk. 
Te gek voor woorden dat dit zo lang moest duren en compleet afzonderlijk van elkaar. 
Wij hebben echter via een list (Tom Poes verzin een list zou Heer Bommel zeggen) toch eerder een booster versiert dan 
via internet vastgelegd. 
Bij ons op de galerij is een dame die slecht ter been is en zich alleen voortbeweegt via een rollator en wij  hebben haar 
begeleid als mantelzorgers. 
In onze auto en naar het Rode Kruis Ziekenhuis dd. 22-12-21 waar zij een afspraak had en deze begeleidingsact 
opgevoerd en zouden zo bij de Nederlandse Comedy zijn aangenomen, maar hadden wel onze booster en zo gelukkig 
als een klein kind die een lolly had gekregen togen wij zingend naar huis.  
Het ironische is dat wij 2 dagen later na de booster een brief kregen waarin wij 
uitgenodigd werden een afspraak te maken. 
Nu maar hopen dat het weer de goede kant uitgaat en we weer wat meer kunnen, maar 
voorzichtigheid blijft geboden. 
Wie weet als de nieuwe kantine een feit is wat dit voor nieuwe perspectieven biedt en 
we weer een koffiedienstje kunnen draaien voor de boulers indien niet al voorzien. 
Wij missen de binding met de club, de gezelligheid en saamhorigheid. 
Deze elkaar steunende mentaliteit kwam weer naar boven bij de intrieste dood van de 
meest lieve, begripvolle altijd meelevende, steunende en helpende Nicole van der 
Gaag. 
De hele oude Achilles familie gaf zover mogelijk acte de présence wat een diepe indruk 
op ons maakte en steunde Frank, Mandy, Pascalle en Lars. 
Het leven is hard en vaak oneerlijk maar denkend aan de altijd positieve Nicole moeten we verder. 



 12
 

Laten we er het beste van maken maar Nicole blijft altijd in onze gedachte 
 
groeten 
Elly en Rene  
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
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. 
 
 

 
Inleveren frituurvet 

****************** 
 
Je gebruikte frituurvet inleveren op Achilles kon altijd al, maar nu doen we het inzamelen van gebruikt frituurvet/olie in 
samenwerking met Green Oil Recycling. Frituurvet is een waardevolle grondstof voor o.a. biobrandstof. Omdat het een 
waardevolle grondstof is krijgen wij als club een vergoeding als wij dit inzamelen. Recyclen is goed voor het milieu, het 
inzamelen levert Achilles een zakcentje op én Green Oil Recycling doneert 10% van de opbrengsten aan het door ons 
gekozen goede doel: Stichting Semmy! Win-win-win-situatie dus! 
 

 
 
 
 
 
 
 


