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Mininieuwsbrief april 2014 
 
 
 
Beste mini’s, ouders en verzorgers. 
 
Het einde van de competitie nadert al snel. Aanstaande zaterdag worden de laatste 
wedstrijden gespeeld en dan kunnen nog een aantal Alterno teams kampioen 
worden. In sommige poules is het nog heel spannend en bij 2 poules weten we al dat 
het een Alternoteam zal worden, maar is het nog spannend of het een jongens of 
een meisjes team is die zich kampioen mag noemen. Zaterdag zullen we het weten. 
In deze nieuwsbrief staat informatie over de laatste weken van dit seizoen en aan het 
einde een aantal belangrijke data om in de agenda te noteren. 
 

Hej t al heurt….?? 
 
Huh?........... 
De voorzitter van de minicommissie is gestopt. 
Echt?............  
Ja, je weet wel, Maurice Baijens.  
Serieus?........... 
Ja. 
Meen je dat nou?........... 
Ja. 
Hou eens op!............ 
 
Tja, inderdaad. Ik ben gestopt als voorzitter van de minicommissie van Alterno. De 
afgelopen 5 jaren heb ik me met heel veel plezier samen met de gehele 
minicommissie ingezet voor de mini’s van Alterno. Met recht de leukste en mooiste 
afdeling binnen Alterno en ver daar buiten. En ik mocht voorzitter zijn, wat een eer!! 
Aan alle mini’s van toen en nu, heel erg veel dank voor de leuke tijd die ik met jullie 
gehad heb. Veel sportiviteit, plezier en gezelligheid heb ik met velen van jullie 
beleefd. Op het volleybalveld maar ook met vele andere miniactiviteiten als minikamp 
en vossenjacht. Ik bedank alle vrijwilligers en ouders voor hun hulp bij alle 
miniactiviteiten, zonder jullie is dat allemaal niet mogelijk. In het bijzonder bedank ik 
de leden van de minicommissie van de afgelopen 5 jaren voor hun geweldige 
inspirerende en enthousiaste inzet. Ik blijf mij waar ik kan met veel plezier inzetten 
voor de mini’s van Alterno, maar geef, vol trots, de voorzittershamer over aan een 
ander. Ik weet zeker dat hij of zij net zoveel plezier zal beleven aan de miniafdeling 
als dat ik dat doe en heb gedaan. Ongetwijfeld tot ziens in de Alternohal!!! 
 
Maurice Baijens 
 
Wij zijn heel blij dat Maurice nog beschikbaar is voor de minicommissie en zijn 
ondertussen op zoek naar een nieuwe voorzitter. Totdat er een opvolger is, zal 
Patricia Lambooij aanspreekpunt voor de minicommissie zijn. Volgend jaar zullen nog 
een aantal commissie leden stoppen. Wij zijn al in gesprek met mogelijke opvolgers, 
maar we kunnen natuurlijk altijd nog hulp van ouders die de minicommissie willen 
ondersteunen gebruiken. 
Als u interesse heeft, kunt u mailen naar minicie@alterno-apeldoorn.nl. 
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Laatste competitieochtend: 
Zaterdag 12 april spelen jullie de laatste wedstrijden van dit seizoen. 
De teams die kampioen worden, willen wij graag in het zonnetje 
zetten en wij nodigen de kampioenen dan ook uit om na de laatste 
wedstrijd naar de Alternohal te komen om dit samen te vieren en een 
mooie foto te maken voor op de site. De officiële huldiging zal 
plaatsvinden op de feestavond van Alterno op 10 mei na de mini 
disco. Hiervoor ontvangen de kampioenen nog een uitnodiging. 

 
 
Competitie ochtend beachvolleybal: 
In 2015 zal o.a. in Apeldoorn het WK beachvolleybal worden georganiseerd. Om het 
beachvolleybal wat meer op de kaart te zetten, heeft de Nevobo besloten om voor 
onze regio na de laatste competitie-ochtend in de zaal nog een ochtend in het zand 
te organiseren. Er wordt gespeeld volgende de cmv regels uit de zaal, maar dan op 
blote voeten in het zand. Dit zal plaatsvinden op de locatie bij Apeldoorn Beach. Voor 
de D en de E kinderen is dit op 17 
mei en voor de F, G en H kinderen is 
dit op 25 mei. Het is ongeveer een 
dagdeel. 
 
Denk je nu…..dat gekriebel; tussen 
mijn tenen… daar hou ik wel van geef 
je dan nu op via 
inschrijven.alternomini@gmail.com. Wij zorgen dan dat we kijken hoeveel kinderen 
zich hebben ingeschreven en proberen zoveel mogelijk de teams aan te houden 
waarmee we vanaf september gaan spelen. Gelijk een goeie mogelijkheid om een 
beetje aan je nieuwe team te wennen. Schrijf je in voor dinsdag 15 April. 
 
Teamindeling 2014-2015 
Ondertussen is de TC al druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe 
teamindelingen. We gebruiken hiervoor onder andere een enquete. We houden 
de enquête dit jaar digitaal en gebruiken hiervoor SurveyMonkey. Deze week 
ontvangt u via SurveyMonkey een uitnodiging om deel te nemen aan 
de enquête voor de teamindeling 2014-2015. Als u op vrijdag 11 april nog geen 
uitnodiging heeft ontvangen, check dan svp eerst uw spambox. Wellicht wordt de 
uitnodiging door uw spamfilter tegen gehouden. Zit de uitnodiging voor 
de enquête ook daar niet in, mail dan aan minicie@alterno-apeldoorn.nl om aan te 
geven dat u geen enquête heeft ontvangen en vermeld daarbij de naam en huidig 
team van uw kind. We zorgen dan dat u er alsnog één ontvangt. Bij de uitnodiging zit 
een uitleg over de enquête.  
We proberen bij de indeling zoveel mogelijk rekening te houden met de informatie uit 
de enquête. Het streven is om de nieuwe teamindeling begin mei via de mail bekend 
te maken. Na de meivakantie gaan de mini’s tot eind juni 1x in de week trainen met 
de nieuwe teams. 
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Meivakantie: 
De meivakantie is in Apeldoorn niet voor alle scholen hetzelfde. Er zijn basisscholen 
die van 21 april t/m 5 mei vakantie hebben, maar er zijn ook scholen die pas op 28 
april beginnen met vakantie vieren en t/m 11 mei vrij zijn of maar 1 week. Wij hebben 
besloten dat we doorgaan met trainen t/m 25 april en pas weer starten op 12 mei.  
 
Wedstrijdkleding: 
Afgelopen jaar hebben wij tijdens de startdag al aangekondigd dat vanaf het seizoen 
2014-2015 alleen nog maar wedstrijden gespeeld mogen worden in de groene 
poloshirts zonder reclame op de achterkant van het shirt. De poloshirts kunt u 
aanschaffen bij Intersport Jonker. Twijfelt u of uw kind wel het juiste shirt heeft, vraag 
het dan gerust aan iemand van de minicommissie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minidisco: 
 
Op 10 mei wordt in de hal het Alternofeest met als thema “Foute camping” 
georganiseerd. Voor de mini’s zal er van 19.00 uur tot 20.00 uur een disco worden 
gehouden. Na afloop zullen de miniteams die kampioen zijn worden gehuldigd en 
nemen we met alle mini’s officieel afscheid van Inge. We hopen natuurlijk op een 
grote opkomst, zodat we samen Inge nog een keer in het zonnetje kunnen zetten en 
haar te bedanken voor alles wat ze voor de miniafdeling heeft betekend. 
Iedereen is welkom en aanmelden is niet nodig. 
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Kamp: 
De kampcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen voor het kamp in juli. Het 
thema van dit jaar is: “Een wereld vol kampioenen”. Door alle enthousiaste 
inschrijvingen zit het kamp helaas al vol en staan er zelfs kinderen op de wachtlijst.  
Alle kampbegeleiders hebben er al heel veel zin in en er wordt al druk gewerkt om er 
dit jaar weer net zo’n succes van te maken als de afgelopen jaren. 
We verklappen nog niets over het programma, maar we hebben wel een tip voor de 
papa’s en mama’s: geef oude kleding mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data: 
 
12 april: laatste competitie ochtend 
20 april: 2e paasdag (geen trainen) 
28 april t/m 9 mei: vakantie (geen trainen) 
10 mei: mini disco en huldiging kampioenen 
12 mei t/m eind juni: trainen met nieuwe teams 
29 en 30 mei: Hemelvaart (geen trainen) 
9 juni: 2e pinksterdag (geen trainen) 
4, 5 en 6 juli: minikamp 
 
13 september: startdag mini’s 
27 september: 1e competitie ochtend 


