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Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van de mini-afdeling, 

 
In deze derde nieuwsbrief van het seizoen weer veel informatie te vinden 
over onder andere; de opendag, het minikamp, de nieuwe teamindeling 

en natuurlijk nog veel meer belangrijke informatie over onze bloeiende 
miniafdeling. Lees daarom deze nieuwsbrief ook goed door dan ben je 
weer helemaal op de hoogte over alles wat er speelt. Voor nu fijne 

paasdagen en alvast een goede vakantie gewenst. We hopen jullie 
natuurlijk allemaal te zien tijdens de activiteiten in de week van alterno. 
 

Sportieve groet, 
De minicommissie. 
 

 
OPEN DAG VV ALTERNO 2017 

 

Op 10 mei in de week van Alterno houdt de mini-afdeling van Alterno 
open dag van 15.30 tot 19.00 uur. Omdat dit plaats vindt in de week van 
Alterno hoeven we geen reguliere trainingen te cancelen. Op deze dag 

worden alle mini’s het liefste met één of 
meerdere vriendjes uitgenodigt om er 
samen een gezellige middag van te maken. 

Daarnaast mogen er ook niet alterno leden 
komen om te kijken, een clinic mee te 
draaien en zijn er mensen van de 

minicommissie aanwezig om eventuele 
vragen over de vereniging te 
beantwoorden.  

 
 

Wat dacht je van een springkussen? Een 

snelheidsmeter om te zien hoe hard je kan 
slaan en zo zijn er nog een aantal 

activiteiten.  
 
Dus heb je altijd al je vriendje of 

vriendinnetje willen laten zien hoe cool 
volleybal is dan is nu je kans!! 
 

Daarnaast hebben we nog een te gekke win actie. Wil jij een shirt van 
dames of heren 1 winnen?? Dan is nu je kans. Zorg jij ervoor dat er een 
vriendje of vriendinnetje een proefles komt volgen en vult die op het 



proeflesformulier jou naam in? Dan maak jij kans op deze te gekke prijs! 

 
Het programma voor deze dag ziet er als het volgt uit: 
 

15.30 uur  Deuren alternohal open 
16.00 uur  Clinic smashvolleybal en volleybal clinic 
16.30 uur  Clinic smashvolleybal 

17.00 uur  Clinic van dames en heren 1 voor kinderen spelend in de 
   Instroom, H, G en de F (Leeftijd tussen de 4 en 9 jaar). 
18.00 uur  Clinic van dames en heren 1 voor kinderen spelend in de 

   E, D en C (Leeftijd tussen de 10 en 13 jaar).  
19.00 uur  Einde opendag. 
 

We zien jullie graag allemaal op 10 mei tussen 15.30 en 19.00 uur. Er is 
gratis ranja en een zakje popcorn tegen betaling van € 0,50. Het beloofd 
een te gekke middag te worden !! 

 
 

MINIKAMP 

 
Alweer het 14e ???? (Uw naam hier, stuur 
dan een mail naar minicie@alterno-

apeldoorn.nl voor de sponsor 
mogelijkheden) Minikamp van Alterno 
wordt gehouden van 23 t/m 25 juni. Het 

thema kunnen we alvast verklappen: ‘het 
groene circus’. Ook zijn we dit jaar op een 
bijzondere locatie, ook zo benieuwd waar 

we dit jaar naartoe gaan? Dan moet je nog 
even wachten want dit is nog een verrassing! 
  

Maandag 01-05 start de 
inschrijving. Die gaat dit 
jaar iets anders dan 

voorgaande jaren. Daar 
worden jullie begin 
volgende week in een 

aparte brief over 
geïnformeerd. We 

kunnen wel vertellen dat 
de kosten € 60,00 per 
kind zijn. En de betaling 

via iDEAL gaat. 
 
Dus schrijf vast in de 

agenda:  
Vanaf maandag 1 mei start INSCHRIJVING MINIKAMP 2017 . 
 



 

T-SHIRT WEEK VAN ALTERNO 

Deze week van heeft ook een eigen T-shirt. Een knal 
(Alterno) groen passend bij het thema van de Week 

van Alterno: Let it Glow en daar hoort een ‘gloeiend’ 
t-shirt bij. Mooi groen, appeltjes groen met naar 
keuze een fluorescerende roze of gele opdruk. Het 

shirt is van 100% polyester. 

Er zijn kindermaten, 
damesmaten en herenmaten. De damesmaten zijn 

getailleerd.  

Let op, de shirts vallen wat klein uit. Daarom zijn er 
passets beschikbaar in de hal. Regelmatig zijn er 

Alternoten in de hal die je verder kunnen helpen. 
Vraag er naar bij een van de mensen van de Week-organisatie of bij onze 
hoofdtrainer Eric Meijer. 

Je kunt bestellen tot woensdag 26 april via de site bestellen. De kosten 
bedragen € 10.00 per shirt. De shirts zijn vanaf zaterdag 6 mei af te halen 
in de Alternohal. 

 
 

INSCHRIJVEN GENERATIE TOERNOOI 

 
Dit is een toernooi waarbij kind samen met 
een ouder een deel van een team vormen. 

Samen met nog een ouder en kind vormen zij 
een team van 4 spelers. Er wordt tijdens dit 
toernooi 4 tegen 4 gespeeld op een mini-

veld. Ouders zijn dikwijls supporter en geven 
de beste aanwijzingen, maar kunnen zij het 
zelf ook??  

Lukt het je ouder niet om mee te doen, vraag dan je oudere broer of zus 
(minimum leeftijd 16 jaar) of je oom/tante/opa/oma.  

De spelregels hangen tijdens het toernooi aan de muur, dus kom op tijd, 

zodat je deze nog even kunt doorlezen en de tactiek kunt bespreken met 
je ouder. Andere familieleden neem je natuurlijk mee om je aan te 
moedigen.  

Wanneer: Zaterdag 6 mei 2017. Start toernooi 10.00 uur. Einde rond 
14.00 uur.  



Inschrijven: Zie inschrijfformulier zie website.  

Inschrijfgeld: 2 euro per duo (stop dit briefje samen met het geld in een 
envelop)  

Ben je op het laatste moment verhinderd, bel dan even naar de 

organisatie. Monique Nijhof, 06- 51210211 of Jan Voortman, 06- 
29026794.  

Het speelschema zal op 3 mei op de site staan en wordt naar je toe 

gemaild. 

WEEK VAN ALTERNO 
 

 



 

MINI ENQUETE 2017 
 
Het is weer zover !! De enquêtes zijn verstuurd en zijn als het goed is bij 

jullie allemaal binnen gekomen. We willen iedereen vragen om de enquête 
voor 19 april in te vullen. Dan kunnen wij gaan beginnen met het 
verzamelen van alle informatie om dit vervolgens te gaan verwerken. Zo 

proberen we voor iedereen weer tot een mooie teamindeling te komen.  
 
Belangrijke data: 

- 19 april:   Alle enquêtes moeten ingevuld zijn. 
- Eerste week mei: Streven om in deze week de nieuwe teamindeling 
    naar iedereen te mailen. 

- Voor 8 mei:  Indienen van opmerkingen n.a.v. teamindeling.  
- Vanaf 15 mei:   Trainen in nieuwe teams op nieuwe trainingstijden. 
 

 
 

LAATSTE COMPETITIE DAG 22 APRIL 

 
Op 22 april spelen de mini’s hun laatste competitiewedstrijden van dit 
seizoen. Op dit moment zijn nog een aantal teams in de race voor het 

kampioenschap, terwijl voor andere teams inmiddels duidelijk is dat ze dit 
jaar geen kampioen zullen worden. Maar kampioen of niet, we hopen dat 
spelers, ouders broertjes en zusjes en andere supporters weer een leuk 

seizoen hebben gehad, waarin de kinderen veel hebben geleerd en vooral 
ook veel sportplezier hebben gehad. 
Zoals gebruikelijk zullen de kampioenen na hun laatste wedstrijd in de 

Alternohal worden ontvangen met een teamschotel, waar we ook een 
mooie kampioensfoto zullen maken. Tijdens de slotavond in de Week- Van 
(13 mei) zullen alle kampioenen worden gehuldigd. 

 
 

 

PLANNING NIEUWE TEAMINDELING 2017/2018 
 
De commissies en trainers zijn druk bezig met de nieuwe indeling. Helaas 

kunnen we het nooit iedereen volledig naar de zin maken, maar waar we 
rekening kunnen houden met de voorkeuren zullen we dat zeker doen. 

Na de meivakantie en de week van alterno zullen we gaan trainen in de 
nieuwe teamsamenstellingen. Zo kunnen kinderen vast even wennen aan 
hun nieuwe team en hoeven ze niet een hele zomervakantie te wachten.  

 
Hieronder de belangrijke data rond de nieuwe indeling: 
 

• Eerste week mei 
Communiceren nieuwe teamindelingen. 

 



• Vanaf maandag 15 mei 

Training met de nieuwe teams. Iedereen traint 1x in de week tot aan de 
zomervakantie. Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat er in deze periode 
veel afgezegd werd. We hopen dat de teams dit jaar wel zoveel mogelijk 

compleet zullen zijn in deze periode.  
 

• Vrijdag 16 juni 

Laatste trainingsavond voor de zomervakantie. 
 

• Maandag 28 augustus 

Start minitrainingen na de zomervakantie. 
 
 

 
JONGENS CMV NEDERLANDS KAMPIOEN !! 

 

Tijdens de finale van de Nederlandse Open Jeugd kampioenschappen 
(Open Club) op 18 maart in Wijchen zijn de CMV jongens van Alterno 
Nederlands kampioen geworden. Met drie gewonnen poulewedstrijden 

begonnen de jongens ongeslagen aan hun kruisfinale. In de eerste set van 
de kruisfinale lieten de jongens fantastisch volleybal zien, wat leidde tot 
25-7 setwinst. Nadat ook de tweede set was gewonnen, konden de 

jongens zich opmaken voor de finale tegen het jongens CMV team van 
Sliedrecht Sport. Een vereniging met een sterke jongenslijn, getuige een 
eerste plek bij zowel jongens A, B als C. Voor een eerste plek bij het CMV 

kwam Sliedrecht echter te kort, onze jongens wonnen overtuigend in twee 
sets en werden daarmee de terechte Nederlands kampioen in hun 
leeftijdsklasse.  

 
Sam, Giovanni, Yvar, Pjotr, Merijn, Sietse, Bas, Luca, Bas en Tim en 
natuurlijk coaches Andre en Harrie van harte gefeliciteerd. Tijdens de 

feestavond op 13 mei zullen we jullie nog een keer in het zonnetje zetten.  
 
Ook het meiden 

CMV team heeft 
met een 7e 
plaats een 

mooie prestatie 
geleverd. Er is 

flink strijd 
geleverd en de 
meiden kunnen 

trots op zichzelf 
zijn. Helmaal 
mooi om te zien 

was de wijze 
waarop de 
meiden, nadat 



zij waren uitgeschakeld, de jongens hebben aangemoedigd. Tot en met de 

laatste gespeelde bal werd er geschreeuwd en gezongen en daarna werd 
er gedeeld in de blijdschap. Top!  

 

 
 

DRINGEND SPONSOREN GEZOCHT 

 
Ook dit jaar gaan onze 
mini’s weer op kamp. 

Wegens het stoppen van 
een aantal huidige 
sponsoren zijn we 

dringend op zoek naar 
nieuwe. Om de deelname 
voor iedereen betaalbaar 

te houden, is extra financiële ondersteuning hard nodig. Dus heeft u een 
eigen bedrijf, kent u iemand met een eigen onderneming of is wellicht uw 
werkgever geïnteresseerd? Wij horen graag wie ons minikamp zou willen 

sponsoren. Ieder bedrag is van harte welkom. Stuur bij interesse een 
mailtje naar minicie@alterno-apeldoorn.nl en wij nemen contact met u op.  
 

 
KLEDING TIJDENS DE TRAININGEN 

 

De temperatuur buiten stijgt en dat betekent dat het ook in de hal soms 
lekker warm kan worden tijdens de trainingen. Bij de meiden zien we dan 
de topjes tevoorschijn komen om in te trainen. Erg leuk om te zien en 

zeer geschikt voor de zomer maar niet tijdens de trainingen. Er zijn 
speciale sporttops die geschikt zijn voor tijdens de trainingen. Andere 
topjes zijn niet toegestaan. 

 

 
VERSTERKING MINICIE 

 
De minicommissie bestaat uit 7 enthousiaste ouders en een hoofdtrainer: 
Patricia Geervliet, Eline Konijnenberg, Claudia Cornelies, Wendy 

Spijkerbosch, Gertjan Beumer, Jolanda Essenstam, Mirjam ten Voorde en 
Eric Meijer. Aan het einde van dit seizoen zullen er een drietal leden 
stoppen en dus zijn we dringend en met spoed opzoek naar versterking.  

 
Dus de minicommissie is op zoek naar spontane, enthousiaste vrijwilligers 
(m/v) om de bezetting weer op orde te krijgen. Iets voor jou misschien? 

Neem dan contact op met één van de leden van de minicommissie. De 
minicommissie is per e-mail bereikbaar op het adres: minicie@alterno-
apeldoorn.nl.  

 

mailto:minicie@alterno-apeldoorn.nl


 

 
HEEL APELDOORN REIN 

 

De gemeente is een actie opgestart om zwerfafval te verminderen. Zij 
hebben hierbij ondersteuning gevraagd vanuit de verenigingen, waarbij de 
verenigingen geld kunnen sparen. Ieder blikje/flesje dat wordt ingeleverd, 

levert onze vereniging 5 cent op. In onze hal hebben we daarom een 
speciale container staan waar iedereen de flesjes/blikjes in kan doen.  
 

U kunt zelf de flesjes/blikjes inleveren bij onderstaande inleverpunten: 
* winkelcentrum de Mheen (retourpunt) 
* AH Milieupark, Molecatenlaan 

* Clubhuis Sportpark Orderbos 
* Circulus Berkel, Kiosk bij containerpark Winkelcentrum Eglantier 
* Oude Gemeentewerf, Vlijtseweg 64 

 
Platte of zwaar ingedeukte flesjes/blikjes worden 
niet herkend, maar kunnen wel ingeleverd worden 

bij de Vlijtseweg. 
De viercijferige code die bij de inleverautomaten 
gebruikt kan worden is 1003. Identificeer eerst de 

vereniging Alterno en duw daarna de flesjes/blikjes 
in de machine. 
 

Ook anderen kunnen flesjes en blikjes ten gunste 
van Alterno inleveren. Grote hoeveelheden (meer 
dan 50 stuks) mogen alleen ingeleverd worden op de eerste zaterdag van 

de maand van 09.00-12.00 uur bij het innamepunt Oude Gemeentewerf, 
Vlijtseweg 64. 

 

Wij sparen voor nieuwe miniballen en, mocht er voldoende worden 
opgehaald, ook voor een nieuwe koffiemachine in onze kantine. 
 

We hopen dat alle mini’s (en ouders natuurlijk) hun steentje bij willen 
dragen met het sparen of verzamelen van flesjes/blikjes. 
  

 
 

NUMMER VOOR AFMELDEN TRAININGEN 
 

Ben je ziek of is er onverwachts wat tussengekomen? Dan kun je je 

rechtstreeks afmelden bij Eric Meijer (hoofdtrainer). Dit kun je doen door 
een smsje of appje te sturen naar het nummer: 06-19016310. Met dit 
nummer kun je niet bellen voor vragen of andere dingen. Mocht je vragen 

hebben kun je gewoon mailen naar: minicie@alterno-apeldoorn.nl  
 
 

mailto:minicie@alterno-apeldoorn.nl


 

 
JAARPLANNNING 

 

Op de volgende pagina hebben we een jaarplanning opgenomen. We 
hebben geprobeerd om al zoveel mogelijk vast te leggen. Natuurlijk zijn er 
altijd wijzigingen in het programma mogelijk, maar zo heeft u in ieder 

geval een leidraad voor het komende seizoen. 
 
Jaarkalender 2016-2017: 

 
APRIL: 
14 april   Geen trainen i.v.m. Goede Vrijdag 
17 april   Geen trainen i.v.m. 2e Paasdag 

19 april   Enquête uiterlijk retour 
22 april   Competitie 2e helft 
vanaf 23 april  Geen trainen i.v.m. Meivakantie 
 
MEI: 

t/m 5 mei    Geen trainen i.v.m. meivakantie 
6 mei   Regiokampioenschappen CMV 
8 t/m 14 mei  Week van Alterno (activiteitenweek) 
15 mei   Start trainen in nieuwe teams 
25 & 26 mei Geen trainen i.v.m. 

hemelvaartsdag 
27 mei    Gesloten clubkampioenschappen 
 
JUNI: 
5 juni Geen trainen i.v.m. 2e Pinksterdag 

16 juni   Laatste training 
23, 24 en 25 juni Minikamp 
 
AUGUSTUS: 
28 augustus  Start trainingen seizoen 2017/2018 
 

 
Voor meer informatie of activiteiten houd de website in de gaten. 
 

Of volg ons op:    

 


