Beste gast,
Sinds de zomer van 2011 is het Radisson Blu Palace Hotel in het bezit Green Key certificaat. In 2012 is
de zilveren certificaat zelfs ingeruild voor een gouden. Het afgelopen jaar hebben we verschillende
groene acties gedaan. Deze willen we in dit Green Key verslag met u delen.
Algemeen
Uiteraard zijn er het hele jaar door ook dingen waar wij als personeel mee bezig zijn. Zo zorgen wij er
nog steeds voor dat we papier en plastic scheiden. De instellingen van onze printers staan standaard op
dubbelzijdige, zwart/wit print. Dit bespaart veel papier en toner. In onderstaand maandoverzicht staat
precies uitgelegd welke groene acties we in 2019 hebben gedaan.

Januari
In januari is zoals bij elk begin van het jaar een actieplan opgesteld met hierin de
doelen die het hotel in het jaar 2019 wil bereiken.
Drop je dop
We sparen plasticdoppen voor de stichting KiKa. Corine, onze F&B medewerkster,
brengt de doppen naar een recyclebedrijf. In ruil voor elke kilo plasticdoppen wordt
geld gedoneerd aan Kika. KiKa zamelt geld in voor innovatief onderzoek en andere
activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens
behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. We
hebben 22,3 kilo afgelopen jaar verzameld.

Februari
Warme Truiendag
Op 15 februari is het Warme Truiendag. Het Palace Hotel mocht natuurlijk niet
achterblijven. Een mooi initiatief om milieubewuster met de centrale verwarming om
te gaan. Alle collega’s deden mee, de verwarming werd twee graden lager gezet en
iedereen had een dikke warme trui aangetrokken.
Voucher
In februari heeft het hotel een voucher voor het Palace Wellness Center beschikbaar
gesteld voor de lokale bioscoop de Muze in Noordwijk. Dit voor de speciale ‘Ladies
Night’ voor de première van de film “What Men Want”.

Boomadoptie
Halverwege februari vertrok het Green Key team naar de Olmenhorst om bomen uit
te zoeken ter adoptie. Super duurzaam en harstikke gezond, want deze bomen
worden niet met bestrijdingsmiddelen besproeid en de appels zijn 100% biologisch.
We hebben 10 bomen geadopteerd, waar we in september van kunnen plukken.

Maart
NL Doet
Wij hebben op 16 maart meegedaan aan NL Doet: het grootste
vrijwilligersevenement in Nederland. Voor deze speciale dag hebben wij de bewoners
van een lokaal bejaardentehuis uitgenodigd in ons restaurant. De gasten werden
verwend met een groot muziekkoor, luxe lunch en een jenever of advocaat als
afsluiter. De ouderen hadden de gehele dag een grote glimlach op hun gezicht en dat
is waarvoor we dit doen!

April
Made Blue Stickers
Begin vorig jaar hebben we Made Blue watertaps in het hotel geïnstalleerd. Made
Blue is een goed doel dat schoon drinkwater realiseert voor ontwikkelingslanden.
Voor elke liter dat we in het hotel tappen, realiseren we schoondrinkwater in land
waar schoondrinkwater niet van zelfsprekend is. Om nog meer hotelgasten en
collega’s gebruik te laten maken van deze watertaps, hebben we stickers op de taps
geplakt, zodat deze meer opvallen. Op de sticker staat beschreven waarom wij dit
goede doel steunen.

Mei
Palace Community Day
In mei heeft het Green Key team voor het eerst een Palace Community Day
georganiseerd. Een dag waarbij we ons steentje bijdragen voor een ander. In dit geval
was het ons steentje bijdragen aan het milieu. De gehele ochtend hebben we het
Noordwijkse strand opgeruimd. We ontdekten dat ons strand harstikke schoon is,
maar toch zijn we met 10 vuilniszakken vol afval terug in het hotel gekeerd. In de
duinen, waar we op de terugweg langsliepen, lag vol met afval. Het doel is om hier
een terugkerend event van te maken, zodat we ons elk jaar een ander doel,

organisatie of instantie kunnen helpen.
Veilingitems
Door het jaar heen geven we verschillende hotelovernachtingsvouchers weg als
veilingitem voor een goed doel of sportclub in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan een
veilingitem voor een sportevent van Yvonne van Gennip of een voucher als bingoprijs
voor een sportclub (NHC en SJC) in de buurt.

Juni
Emma At Work Ambassadeur
Onze General Manager André Aaij is uitgeroepen tot Ambassadeur van Emma At
Work. De jury sprak vol lof over André die zich al jaren inzet voor de stichting op
diverse manieren. Waar het maar kan brengt de General Manager de stichting onder
de aandacht van andere ondernemers. Emma at Work is in 2006 opgericht in het
Emma Kinderziekenhuis/AMC en begeleidt jongeren met een chronische fysieke
aandoening naar een zelfstandige toekomst.
Strandjutten
In de strandhoogseizoen hebben we een actie bedacht voor hotelgasten. Wij vragen
hen te helpen bij het schoonhouden van het strand. Wanneer onze gasten een
strandwandeling maken, kunnen ze een papierentasje meenemen en onderweg afval
te ‘jutten’. De tasjes zijn te verkrijgen bij de receptie van het hotel. In ruil voor het
afval krijgen de gasten een drankje aangeboden in Dunes Lounge & Bar.

Juli
Cheque KNRM
Zoals elk jaar hebben wij ook dit jaar weer een cheque uitgereikt aan de KNRM –
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Al jaren vragen wij elke hotelgast om
€1,- te doneren aan de KNRM. Dit jaar mochten we een cheque uitreiken van maar
liefst €10.000,-.

Augustus
Adoptiebomen naambordje geven
Elke boom die we geadopteerd hebben is toegewezen aan een afdeling. De afdeling

is zelf verantwoordelijk om haar boom eigen naam gegeven. Zie hier een overzicht
van elke afdeling met de bijhorende naam:
Accounting
Fitness
Marketing
Sales
Front Office
Wellness
Keuken
TD
Green Key
F&B

 Kostenplaats 13
 Treeceps
 Blu Delicious
 Blu Lady
 Royal Palace
 Beautree
 Karel
 Carpe Pomum
 Green Tree
 Adams

September
Re-use your towel
In september hebben op alle spiegels in de hotelkamers een druppelsticker geplaatst
met het verzoek dat gasten die geen schone handdoeken wensen de handdoek op het
rek kunnen hangen en zo bijdragen aan een schoner milieu. Zo hopen we dat
hotelgasten eerder zullen overwegen de handdoeken op het rek te plaatsen.

Oktober
Appels plukken
Het is oktober, oftwel tijd voor appels plukken! Met 5 man sterk zijn we naar de
Olmenhorst vertrokken om de eerste appels te plukken. Met grote kratten vol
keerden de collega’s terug in het hotel. Onze collega Suus heeft samen met de
chefkok Peter een heerlijke appeltaart gemaakt en uitgedeeld tijdens de All Employee
Meeting, waar ze tevens andere collega’s enthousiasmeerde om de volgende pluk
mee te plukken.
De tweede appelplukmiddag was ook een groot succes alle appels die nog groen
waren tijdens de eerste pluk, waren nu rijp voor de pluk! Terug in het hotel zijn we
meteen de appels gaan wassen en heeft Esmee, van de wellness, een heerlijke
appelcake gebakken met Leon, onze kok.

Sales blitz appelpluk
Tijdens de salesblitz gaat ons salesteam met verschillende collega’s langs bedrijven om
een presentje te brengen en het hotel te promoten. Het presentje bestond dit keer uit
een appeltaartpakketje, zonder het belangrijkste ingrediënt, namelijk de appels. Deze
mochten ze twee weken later komen plukken met ons team bij de Olmenhorst. We
hebben een uitnodiging van de plukdag en een korte uitleg waarom wij appelbomen
eigen appelbomen hebben geadopteerd.

November
Spinning Marathon
Op zondag 17 november werd de Spinning Marathon gehouden. Ruim 120 sporters
hebben zich in het zweet gewerkt en 4 uur lang gefietst voor de Dirk Kuyt Foundation.
Door middel van een bedrag voor de fiets, een loterij en ‘Kuyt massage’ is er in totaal
een cheque uitgereikt van € 7.519,-. Dirk Kuyt was zelf ook aanwezig om de sporters
een hard onder de riem te steken.

December
LED-verlichting in de garage
In december zijn alle lampen in de garage vervangen voor led-verlichting. Met deze
investering zorgen we voor de helf minder energieverbruik.

Wij dragen graag ons steentje bij voor een groener, beter maar vooral ook schoner milieu. Daarnaast
staan we zeker open voor uw ideeën en plannen. U kunt hiervoor contact opnemen met Peter
Wijnberg via peter.wijnberg@radissonblu.com.
Wij hopen u spoedig te zien in ons (groene) ‘Paleis’.
Warme groet,

André Aaij

Peter Wijnberg

General Manager

Green Key Coördinator

