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Henk Wijnsma nieuwe voorzitter Alterno! 
  
Henk Wijnsma is zondagmiddag tijdens de Algemene ledenvergadering benoemd tot 

nieuwe voorzitter van Alterno. De 66-jarige Wijnsma volgt Leo Dadema op, die 

afgelopen zomer, na vier jaar voorzitterschap, de voorzittershamer neerlegde. 

  

Henk Wijnsma is geen onbekende in de volleybalwereld. Van  1996 tot 2003 was hij 

gedurende 7 jaar voorzitter van Nesselande. Na zijn verhuizing naar Epe bleef hij actief 

voor de volleybalsport. Zo was hij vanuit zijn functie als Hoofd Economische Zaken bij de 

gemeente Apeldoorn, onder andere betrokken bij de organisatie van het WK-beach, 

vorig jaar zomer en het EK Damesvolleybal, later dat jaar. 

  

Henk Wijnsma geeft in zijn toelichting op zijn benoeming aan dat hij zich thuis voelt bij 

Alterno en dat de vereniging hem zeer aanspreekt. Een vereniging waar de verbinding 

centraal staat, verbinding tussen breedtesport en topsport,  en tussen jeugd, mini's, en 

senioren.  

 

Henk Wijnsma: “Ik wil met name verbinding tot stand brengen tussen de leden van de 

vereniging. Daarnaast wil ik de onderlinge betrokkenheid versterken en ervoor zorgen 

dat meer leden actief willen zijn binnen de vereniging. Ook dat men zich meer 

betrokken voelt bij Dames en Heren 1 . Tot slot wil ik ook onze relaties met de 

sponsoren meer intensiveren.”  

  

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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kunt u zich wenden tot: 

 
Jos Mulder  
Communicatie en Pr. 
(M) 06 - 51 12 08 86 
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(I) www.Alterno-Apeldoorn.nl 
 


