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AKC WEDSTRIJDWIJZER
Week 20
Het Weekend 20 en 21 mei
Zo 21 mei A.K.C. 1 – Mid Frysland 1 14:30 uur
Zo 21 mei A.K.C. 2 – Mid Fryslan 2

13:00 uur

Zo 21 mei A.K.C. 3 – Rodenburg 3

11:30 uur

Zo 21 mei A.K.C. 4 – Zwaluwen 3

10:45 uur

Uitslagen
A.K.C. 1 – Groen Geel

22-21

A.K.C. 2 – Nic 4

16-10

A.K.C. 3 – Roreko 2

18-13

A.K.C. 4 – Olympia22 2

9-15

Teamleiders
AKC 1

Rob Bentsink

AKC 2

Ewald Leus

AKC 3

Peter Soer

AKC 4

Ina Schorn

06-27323238

Help de clubkas spekken !!!!

Het is mogelijk om al uw oude kleding in een container bij het
clubgebouw te gooien. Hiermee helpt u met het spekken van de
clubkas. Een volle container levert AKC 15 % op.Dus lever die oude
sok in !!!!
Daarnaast kan er gebruikte frituurvet in worden geleverd. Dit
frituurvet zal worden gerecycled. Er wordt biodiesel van gemaakt.
Deze biodiesel heeft een gunstige uitwerking op met name het milieu
maar ook voor AKC, het is namelijk geld waard.De gele containers
worden gewogen en per volle bak levert dit circa 32 euro op.
Het frituurvet dient in flessen/potten/cans in de gele bak te worden
gegooid.
Dus denk bij het weggooien van kleding en frituurvet aan AKC!!!

Inleveren oud papier
Elke 2e zaterdag van de maand van 10:00 t/m 12:00 uur kunt u uw
oud papier inleveren bij het AKC terrein.
Ook is het dan mogelijk om al uw oude kleding en frituurvet in te
leveren.

Met alle bezuinigingen in de sport zijn wij deze
inkomsten meer dan nodig.
Inzameldata:
10 juni 2017
8 juli 2017

A.K.C. WEBSHOP GEOPEND – BESTEL JE EIGEN A.K.C.
KLEDING!
Je hebt wellicht de ‘banner’ aan de rechterkant van de site al
wel gezien … vanaf heden hebben we onze eigen A.K.C.
webshop! Dus heb je altijd al je eigen A.K.C. tas, trui of
sokken willen hebben? Dan kun je deze (en vele andere)
artikelen nu bestellen in de A.K.C. webshop. Klik op de banner
op de home pagina en je gaat gelijk naar de A.K.C. webshop
waar je artikelen naar keuze kunt bestellen.
Voor de meeste artikelen is het mogelijk om deze te laten
bedrukken met het A.K.C. logo, zoals bijvoorbeeld
trainingspakken, broekjes en rokjes. Deze kleding is helemaal
in de stijl van de nieuwe kledinglijn van Hummel en ook in lijn
met de nieuwe kleding die de selectie sinds kort heeft.
Wil jij er dus bijlopen als een echte A.K.C.er? Bestel dan snel
in onze webshop! En je helpt onze club er ook nog eens mee
want van het totaalbedrag van alle aankopen in deze shop
krijgen we als club 6% teruggestort. Een win-win situatie dus!
Deze webshop is tot stand gekomen in samenwerking met
onze sponsor Onlykorfbal.nl, het adres voor jou
korfbalschoenen!
Groetjes Ramon

