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Beste ouders en verzorgers, 
 
Hierbij weer een nieuwsbrief vanuit de mini afdeling van Alterno. In deze 
nieuwsbrief veel informatie over ons Sinterklaas feest, meetrainbeleid, 
kijken bij trainingen, ons Rabobanktoernooi in de kerstvakantie en aan het 
eind onze jaarplanning.  
Wij wensen iedereen een gezellige periode waarin vooral het plezier van 
de kinderen voorop dient te staan. 
 
De Minicommissie. 
 
 

 
Vrijdag 28 november 2014 Sinterklaasfeest 

 
Sinterklaas is inmiddels aangekomen Nederland, toch 
hij heeft beloofd om op vrijdag 28 november naar de 
Alternohal te komen om zijn verjaardag te vieren met 
de Alterno mini’s. 
 
Het feest zal beginnen om 16.30 uur en duren tot 19.30 
uur. (deur open om 16.15 uur) 
-> De kinderen van niveau G,H, F en instroom zullen 
hard aan het werk gaan met een pietenspel en op 
bezoek gaan bij Sinterklaas. De kinderen moeten 
sportkleren en sportschoenen meenemen!!  
-> De kinderen van niveau E en D zullen met hun team een leuk 
sinterklaasspel spelen. Je moet zelf een cadeautje kopen voor een ander. 
Wat je koopt mag je zelf weten, je moet je alleen aan de volgende regels 
houden: 
De kinderen van de E en D zullen daarnaast een volleybaltoernooi spelen. 
Neem dus sportspullen en douchespullen mee!! 
Doordat de E en D zelf al een cadeautje kopen voor een ander, zijn er 
voor jullie verder geen kosten aan dit sinterklaasfeest verbonden.  
 
Alterno zorgt voor beide groepen voor iets te eten en we zullen de avond 
gezamenlijk afsluiten met de bekende Pietendisco. Je ouders mogen je 
weer ophalen tussen 19.30 en 19.45 uur. 
 
Je kunt je opgeven tot 23 november door het strookje wat je bij de brief 
hebt gekregen in te leveren in de  
witte brievenbus in het halletje. Zet op de envelop: SINT. 



 
 

Meetrainen binnen de minilijn 
 
We zijn weer begonnen met het meetrainen binnen de minilijn. Dit 
betekent dat we kinderen waarvan we vinden dat ze een extra uitdaging 
nodig hebben en ze het qua niveau en inzet tijdens hun eigen trainingen 
naar behoren doen de mogelijkheid geven om mee te trainen met een 
hoger team. Dit gaat over een periode van 6 tot 8 weken en de betrokken 
ouders en kinderen worden hierover ingelicht. Niet ieder kind komt aan de 
beurt om mee te gaan trainen bij een ander team. Het meetrainen bij een 
ander team hangt af van een aantal factoren. De hoofdtrainer is de 
verantwoordelijke als het gaat om meetrainen en neemt dus uiteindelijk 
deze beslissing. Voor vragen kunt u dan ook bij de hoofdtrainer terecht. 

 
 
 

Rabobank-Minitoernooi vrijdag 2 januari 2015 
 
Op vrijdag 2 januari 2015 organiseert volleybalvereniging Alterno-
Apeldoorn het Rabobank-Minitoernooi voor de mini’s.  
         
Deze dag zullen de wedstrijden starten om 10.00u 
en duren tot aan het eind van de middag. De 
wedstrijden in een bepaalde poule zullen niet de hele 
dag in beslag nemen, het kan dus zijn dat een team 
pas later op de dag hoeft te starten of eerder klaar 
is. Dit hangt af van het aantal aanmeldingen. Het 
definitieve programma sturen we voor de kerst naar 
de contactpersonen en komt op de Alternosite 
(www.alterno-apeldoorn.nl) te staan.  
 
Teams kunnen zich inschrijven tot 16 december 2014. De inschrijving van 
de teams loopt via de coach. Wil je je opgeven stuur dan met je team een 
mail naar: alterno.miniactiviteiten@gmail.com 
Zoals ieder jaar nodigen we tijdens dit toernooi ook teams van andere 
verenigingen uit. Het beloofd dus weer een mooi toernooi te worden. 
 
 
 

Kijken bij trainingen 
 

Vanaf afgelopen week is de volgende regel in gegaan; 
 
Bij de D en E teams mag er de laatste tien minuten gekeken worden bij de 
trainingen. Dit geldt zowel in de hal als in de kleine zalen. Deze afspraak 
moeten we helaas instellen omdat we merken dat er teveel onrust is 
tijdens de trainingen. We merken dat kinderen afgeleid zijn en moeite 



hebben de aandacht vast te houden en de trainers te volgen. Trainers 
geven aan niet vrij trainen te kunnen geven en hierdoor geen goede 
training neer te kunnen zetten.  
 
Om u de gelegenheid te geven de tijd te overbruggen in de kantine 
zoeken we ouders die gedurende de training van hun kind de kantine 
willen beheren. Er wordt tijdens deze opening alleen koffie, thee en ranja 
verkocht. Verzocht wordt zoveel mogelijk gepast te betalen. Hoe meer 
ouders dit willen doen, hoe minder vaak u aan de beurt bent. Indien er te 
weinig ouders zijn zal de kantine helaas gesloten blijven en kunt u in de 
centrale hal de tijd overbruggen. 
 
U heeft hierover ook al een mail gehad. Tot op heden hebben zich vier 
mensen aangemeld die bij toerbeurt de kantine wel willen “beheren”. Dit 
is te weinig om de kantine op dit moment te openen en de komende week 
zal deze dan ook dicht blijven. Mocht u mee willen draaien in deze poule 
op de tijden dat uw kind traint stuurt u dan een mail naar 
minicie@alterno-apeldoorn.nl. Hopelijk kunnen we dan zo snel mogelijk de 
kantine open doen. 
 
 

 
Aanspreken Eric 

 
Voor de D en E ouders geld dat ze in de tien minuten dat ze bij de training 
kijken Eric kunnen aanspreken voor kleine vragen en/of opmerkingen. 
Voor de andere ouders verzoeken wij dit ook te doen. Heeft u grotere 
zaken te bespreken maakt u dan aub een afspraak. De kinderen willen 
graag trainen en hebben daarin hun trainer nodig.  
Op veel tijden hebben we jonge trainers die onder begeleiding van Eric het 
trainerschap aan het leren zijn. Dit kan betekenen dat ze misschien niet 
de training geven zoals u graag zou willen zien maar wilt u er aub 
rekening mee houden dat ze lerende zijn. Mocht u deze trainers positief 
feedback willen geven wilt u dit dan aan Eric doorgeven en niet aan de 
trainers zelf. Ook in omgaan met ouders en feedback zijn deze trainers 
nog lerende. Zonder al deze trainers zouden we namelijk geen tweede 
training aan kunnen bieden en we willen hun graag een positief klimaat 
geven waarin ze ook kunnen leren. 
 

 
 

Weer oliebollen van onze Sponsor 
Bakkerij Toet 

 
Ook dit jaar gaan we weer oliebollen 
verkopen én eten van bakker Toet. Vorig 
jaar zijn deze oliebollen beoordeeld door 
het AD en geëindigd op een 4e plaats.  



Super dus, en super lekker. Vanaf eind 
november zullen we de invulformulieren weer 
verspreiden en kunt u ze weer via Alterno 
kopen. Leuk voor Bakker Toet, maar ook leuk 
voor ons als vereniging. 

 
 

 
Groene Alterno vesten tijdelijk weer te bestellen! 

 
Tot en met zondag 23 november 2014 zijn de groene Alterno vesten 
(merk Reece) weer te bestellen. 
 
Bestelformulieren: 
Een bestelformulier vindt u in het kleine halletje bij 
de ingang van de Alterno hal (aan de rechterkant) 
in de blauwe informatierekken of op de site. 
Ingevulde formulieren: 
Ingevulde formulieren kunnen, te samen met de 
kosten, in een gesloten envelop in de witte 
brievenbus in het kleine halletje bij de ingang 
gedaan worden. 
De bedoeling is dat de bestelde vesten vanaf 4 
december 2014 af te halen zijn in de Alternohal. 
Passen: 
Passets zijn ook aanwezig in de hal. Wilt u even passen? Neem dan 
contact op met Karin Bredenoort, telefoon 06 – 11 88 73 99 of met 
Willemien Kemkes, telefoon 06 – 23 66 23 54. Karin en Willemien lopen 
ook geregeld in de hal. 
Bestellingen na zondagavond 23 november 2014 – 20.00 uur worden niet 
meer in behandeling genomen.  
 
 

 
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: 06-46441734. 
Op dit nummer kun je niet bellen voor vragen of andere dingen. Mocht je 
vragen hebben kun je gewoon mailen naar: minicie@alterno-apeldoorn.nl 

 
 

 
VERBOUWING ALTERNOHAL 

 
De verbouwing is zoals u misschien wel heeft gezien al aardig 
opgeschoten. Gelukkig hebben we hier met de training niet al te veel last 



meer van. Alleen zoals u misschien heeft kunnen merken is de 
temperatuur in de zaal nu lastig te regelen. De komende periode proberen 
we er alles aan te doen dat u zo min mogelijk van de laatste loodjes blijft 
merken. Maar sommige dingen kun je helaas niet voorspellen en lopen net 
wat anders dan gepland. We hopen op uw begrip. Voor meer informatie 
over de verbouwing houd dan de site in de gaten. www.alterno-
apeldoorn.nl 
 

 
 
 

 
INSTROOMGROEPEN 

 
Elk jaar krijgen wij weer veel aanmeldingen van kinderen die willen 
beginnen met volleybal. Kent u nog kinderen die interesse hebben in 
volleybal, op de volgende dagen hebben we nog plek in de onze 
instroomgroepen: 
 
 
Maandag  16.30 – 17.30 uur Meiden tussen de 7 en 9 jaar  
Maandag  17.30 – 18.30 uur Jongens tussen de 7 en 9 jaar 
Maandag  18.30 – 19.30 uur Jongens tussen de 10 en 12 jaar 
Dinsdag  16.00 – 17.00 uur Jongens tussen de 8 en 10 jaar 
Woensdag  16.30 – 17.30 uur Jongens en meiden tussen de  
      5 en 7 jaar 
Donderdag 17.30 – 18.30 uur Jongens tussen de 8 en 10 jaar 
Vrijdag  15.00 – 16.00 uur Jongens en meiden tussen de 
  Let op: VOLDERSDREEF    4 en 7 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

JAARPLANNING 
 
Jaarkalender 2014-2015: 
 
NOVEMBER: 
22 november  Competitie 1e helft 
28 november  Sinterklaas activiteit (inschrijving geopend) 
 
DECEMBER: 
5 december  Geen trainen i.v.m. Sinterklaas 
13 december  Competitie 1e helft 
22 t/m 31 december Geen trainen i.v.m kerstvakantie 
 
JANUARI: 
1 en 2 januari  Geen trainen i.v.m. kerstvakantie 
2 januari Heemgaard minitoernooi (inschrijving 

geopend) 
3 januari   Voorronde Open Club 
17 januari   Competitie 2e helft 
31 januari   Competitie 2e helft 
 
FEBRUARI: 
7 februari   Halve finale Open Club 
15 februari  Mini-activiteit 
21 t/m 1 maart  Geen trainen i.v.m. Voorjaarsvakantie 
 
MAART: 
7 maart   Competitie 2e helft 
14 maart   Finale Open Club 
28 maart   Competitie 2e helft 
30 maart   Enquête verstuurd 
 
APRIL: 
3 april   Geen trainen i.v.m. Goede Vrijdag 
6 april   Geen trainen i.v.m. 2e Paasdag 
11 april   Competitie 2e helft 
18 april   Competitie 2e helft 
25 april   Regiokampioenschappen CMV 
27 april   Geen trainen i.v.m. Goede Koningsdag 
 
 



MEI: 
3 mei   Mini-activiteit 
4 t/m 15 mei   Geen trainen i.v.m. Meivakantie en Hemelvaart 
18 mei   Start trainen in nieuwe teams 
26 mei   Geen trainen i.v.m. 2e Pinksterdag 
30 mei   Gesloten clubkampioenschappen 
 
JUNI: 
19 juni   Laatste training 
26, 27 en 28 juni Minikamp 
 
 
Voor meer informatie of activiteiten hou de 
website in de gaten. 
 

Of volg ons op:     

 
 
 
 


