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FSG nieuwe shirtsponsor Dames Alterno 
 

Het bestuur van Alterno is verheugd te kunnen melden dat Full Force Sports (FSG) 

Academy is vastgelegd als nieuwe shirtsponsor van Coolen Alterno Dames 1. 

 

FSG, gevestigd aan de Laan van Westenenk op het voormalige Wegenerterrein, zal 

komend seizoen op de voorzijde van de shirts van de dames te zien zijn. De 

sponsorovereenkomst is afgesloten voor één seizoen met een optie voor verlenging 

voor nog eens drie seizoenen. 

 

“ Wij zijn erg verheugd met deze samenwerking”, aldus teammanager Hans Stindt. Deze 

zal onder andere verder vorm gaan krijgen dmv. buitenlandse volleybal(l)(st)ers die in 

Nederland gaan studeren en op eredivisie-niveau kunnen gaan volleyballen bij Coolen 

Alterno. Daarnaast zal zowel de Dames- als de Herenselectie van Alterno gebruik gaan 

maken van de trainingsaccommodatie van FSG. De overeenkomst zal aan het begin van 

dit seizoen tijdens de perspresentatie van de beide teams worden bekrachtigd. 

 

 

Einde persbericht 

 

VOLLEYBALVERENIGING  

ALTERNO 

 
Alterno, opgericht 27 juni 
1973, is een van de grootste 
volleybalverenigingen van 
Nederland. Met ruim 750 
leden biedt Alterno naast 
topsport ook ruime moge-
lijkheden voor de breedte-
sport. Middels zitvolleybal, 
Volleyplus en meerdere 
recreantenteams stimuleert 
Vv. Alterno de volleybal-
sport op een zo breed 
mogelijk gebied. Vv. Alterno 
heeft één van de grootste 
miniafdelingen van Neder-
land met meer dan 250 
kinderen in de leeftijd tot 
12 jaar en beschikt sinds 
2013 over een eigen 
volleybalacademie. In 2006, 
2012, 2013 en 2014 won 
Alterno de titel beste 
jeugdopleiding van Neder-
land. In 2012 werd het 
eerste zitvolleybalteam 
landskampioen. Het eerste 
damesteam won in 2013 de 
nationale beker en werd in 
2014 Landskampioen. 
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