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Contract Connexxion Tours verlengd! 
  
Het management van Coolen Alterno dames 1 is verheugd te kunnen melden dat 

shirtsponsor Connexxion Tours het aflopende contract met twee jaar verlengd heeft 

tot medio 2018. Hiermee is Connexxion Tours voor het derde en vierde seizoen aan 

Coolen Alterno verbonden. 

 

De vervoersmaatschappij zal ook de komende twee seizoenen prominent op de 

achterzijde van het shirt van Coolen Alterno dames 1 zichtbaar zijn. 

 

Zowel Coolen Alterno dames 1 als Connexxion Tours zijn zeer content over de 

samenwerking over de afgelopen seizoenen en zijn blij de samenwerking ook in het 

komende twee seizoenen verder gestalte te kunnen geven. 

 

De uiterst comfortabele wijze van vervoer naar de uitwedstrijden in zowel binnen– als 

buitenland heeft voor Coolen Alterno dames 1 een duidelijk toegevoegde waarde.  

 

Connexxion Tours geeft aan dat deze wijze van sponsoring de door hen gewenste 

nieuwe relaties in de (sport)wereld oplevert.   

 

Met deze samenwerking wordt aldus het door beide partijen nagestreefde doel bereikt.     

 

Connexxion Tours laat met deze samenwerking tevens zien naast groepsreizen en 

dagtochten ook binnen de sportwereld uitstekend kwalitatief hoogstaand op maat 

gesneden vervoer aan te kunnen bieden.  

 

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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Voor meer informatie  

kunt u zich wenden tot: 

 
Jos Mulder  
bestuurslid commerciële  
zaken en communicatie  
(M) 06 - 51 12 08 86 
(E) info@alterno-apeldoorn.nl 
(I) www.Alterno-Apeldoorn.nl 
 


