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Het seizoen is ondertussen alweer een tijdje onderweg. De mini’s zijn 
alweer een aantal weken aan het trainen. Het EK dames heeft de volleybal 
koorts aardig doen toenemen met een prachtige zilveren medaille tot 
gevolg. Zaterdag is het eindelijk zover en mogen de mini’s ook weer hun 
eerste wedstrijdjes gaan spelen. Verder in deze nieuwsbrief; 
- Activiteiten de komende periode. 
- Versterking minicommissie. 
- Competitieteams en info van wedstrijdzaken. 
- Jaarplanning. 
 
Sportieve groet, 
De minicommissie. 
 
 

 
VERSTERKING MINICIE 

 
De minicommissie bestaat uit 6 enthousiaste ouders en een hoofdtrainer: 
Patricia Geervliet, Eline Konijnenberg, Claudia Cornelies, Wendy 
Spijkerbosch, Gertjan Beumer, Jolanda Essenstam en Eric Meijer. We 
hebben we gemerkt dat we nog niet helemaal een optimale bezetting 
hebben en dat nog een extra persoon wenselijk is.  
 
Met andere woorden: de minicommissie is op zoek naar spontane, 
enthousiaste vrijwilligers (m/v) om de bezetting weer op orde te krijgen. 
Iets voor jou misschien? Neem dan contact op met één van de leden van 
de minicommissie. De minicommissie is per e-mail bereikbaar op het 
adres: minicie@alterno-apeloorn.nl.  
 

 
 

LAMPIONNEN OPTOCHT 
 
Vrijdag 30 oktober 2015 vertrek om 19.00 uur 
vanaf de Alternohal. 
Voor alle mini’s en broertjes/zusjes mét    
papa/mama/opa/oma route door het park en 
een beetje griezelig. 
 
Breng je eigen lampion mee, of reserveer er 1 
voor €1.50 per stuk (voor 18 oktober) 



 
Jij komt toch ook??? 
___________________________________________________________ 
 
Ik kom naar de lampionnen optocht: 
Naam: __________________________  Team: __________ 
Ik wil graag ____ lampion(nen) reserveren. 
 
(geld met dit briefje dan graag in een envelop en in de witte 
brievenbus voor 18 oktober) 

 
 
 
 

DRINGEND SPONSOREN GEZOCHT 
 
Ook dit jaar gaan onze mini’s weer op kamp. Wegens het stoppen van een 
aantal huidige sponsoren zijn we dringend op zoek naar nieuwe. Om de 
deelname voor iedereen betaalbaar te houden, is extra financiële 
ondersteuning hard nodig. Dus heeft u een eigen bedrijf, kent u iemand 
met een eigen onderneming of is wellicht uw werkgever geïnteresseerd? 
Wij horen graag wie ons minikamp zou willen sponsoren. Ieder bedrag is 
van harte welkom. Stuur bij interesse een mailtje naar 
sponsorcie@alterno-apeldoorn.nl en wij nemen contact met u op.  
 

 
 

KANTINE GEBRUIK TIJDENS TRAININGEN 
 
Omdat we tijdens de trainingen de regel hebben dat er geen ouders in de 
zaal mogen zitten willen we u de gelegenheid te geven de tijd te 
overbruggen in de kantine. Hiervoor 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.  
 
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.  
 
 
 



 
FILMMIDDAG VV ALTERNO 

 
Wanneer: Zondagmiddag 18 oktober 
Voor wie: Alle mini’s (jong en nog jonger) 
Tijd :  Inloop vanaf 13.45u   

Start film om 14.00u 
Ophalen: Vanaf 15.45 uur  
Voor deze activiteit is opgeven niet nodig. 
 
(Ranja gratis, popcorn €0,50)  

 
 
 

TRAININGEN WOENSDAGMIDDAG 
 
Op de woensdagmiddag hebben we helaas de trainersbezetting tussen 
15.00 en 16.00 uur nog niet helemaal rond. We hebben ervoor gekozen 
om de trainingen wel door te laten gaan maar dit betekent dat de 
kinderen niet altijd de aandacht zullen krijgen die wij als miniafdeling van 
VV Alterno nastreven. Mocht u hier iets in kunnen of willen betekenen dan 
horen we dit graag. Neem dan contact met de minicommissie en stuur een 
mail naar minicie@alterno-apeldoorn.nl. 
 
 

GROTE CLUB ACTIE 
 

Voor Alterno heel belangrijk. Al jaren doen we mee met de Grote Club 
Actie. Waarom eigenlijk? Omdat dit een belangrijke inkomstenbron is voor 
Alterno, waardoor we nét dat beetje extra kunnen doen waar anders geen 
geld voor is. Ook dit jaar doen we natuurlijk weer mee en we hopen op 
een hogere opbrengst dan vorig seizoen. 
 
Waarvoor gebruiken we de opbrengst? 
Allereerst zullen we hiervan een aantal mini- en jeugdactiviteiten 
financieren. Het is altijd leuk en gezellig om iets voor de mini’s of jeugd te 
organiseren, maar ook dat glaasje ranja, de DJ, de organisatie kost geld.  
Wij als activiteitencommissie zouden blij zijn met iets meer budget, maar 
natuurlijk ook de mini’s en de jeugd. Daarnaast willen we graag nieuwe 
geluidsapparatuur. In de kantine is het geluid niet optimaal en zijn de 
boxen dringend toe aan vervanging. Dus we gaan sparen voor een nieuwe 
set. 
 
De beste lotenverkopers ontvangen een unieke bal en shirt 
Voor de beste lotenverkopers is er een prachtige prijs. Een gesigneerde 
bal én shirt van dames 1 en heren 1. 
Daarnaast ontvangt iedere verkoper die meer dan 20 loten verkoopt een 
kortingsbon voor het attractiepark Bobbejaanland, Duinrell of Slagharen. 



 
En….. 
De Grote Clubactie organiseert een 
Kids-verkoopwedstrijd (tot 13 jaar). 
Dit is een landelijke 
verkoopwedstrijd waarin de beste 
lotenverkopers worden beloond door 
middel van diverse prijzen. De beste 
lotenverkoper wordt beloond met 
een iPad.  
 

 
 
 

COMPETITIE SPELEN BIJ VV ALTERNO 
 
Waar kan ik mijn wedstrijdschema’s vinden? 
Er zijn 2 plekken waar je het wedstrijd schema van het team van uw kind 
kan vinden: 
- Op de website van VV Alterno (www.alterno-apeldoorn.nl): 
Als u binnen komt op de website en vervolgens klikt op het kopje teams 
staan daar alle teams genoemd. Nu kiest u het team waar uw zoon of 
dochter in speelt. Dan komt u op de teampagina hier vind u alle info 
omtrent het team; trainingstijden, wedstrijdschema, stand in de 
competitie enz. 
- Op de site van de Nevobo (www.volleybal.nl): 
Als u binnen komt op de site van de Nevobo klik je op competitie, dan 
zoek je op naam van VV Alterno en als laatste kiest u de naam van het 
team waar uw zoon of dochter in speelt. 
 
Wat zijn de algemene afspraken rondom de wedstrijden? 
- Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen 20 min. voor de 1e wedstrijd 
omgekleed aanwezig zijn bij de begeleider. 
- Naar wedstrijden binnen Apeldoorn gaat iedereen op eigen gelegenheid. 
- Naar wedstrijden buiten Apeldoorn vertrekken we gezamenlijk bij de 
Alternohal. Onze ervaring is dat ouders onderling heel goed regelen wie er 
rijden. Mocht er bij een team behoefte zijn aan een vervoersschema, 
neemt u dan contact op met de begeleider of minicie.  
- Langs de kant bij de wedstrijden mogen alleen de begeleiders staan. 
Andere ouders dienen plaats te nemen op de tribune. 
- Vaak nemen de begeleiders in de week voor de competitie-zaterdag 
contact op met jullie als ouders hoe laat en waar je aanwezig moet zijn. 
 
Miniwedstrijdkleding: 
Tijdens de wedstrijden is het verplicht om de groene Alterno minipolo te 
dragen en daaronder een zwart sportbroekje. Er zijn momenteel veel 
verschillende Alterno minipolo’s in omloop. Er zijn nog shirts met de oude 
sponsors Dros en Kindercentrum. Deze mogen niet meer gebruikt 



worden.  
Het miniwedstrijdshirt is te verkrijgen bij Intersport Apeldoorn. Houdt u er 
rekening mee dat er soms een levertijd op het wedstrijdshirt zit. 
 
 
 

TEAMNAMEN VV ALTERNO 
 

Let op!! De teamnamen bij de bond zijn een beetje aangepast. Op de site 
van VV Alterno is dit al aangepast. 
 
Hieronder het overzicht van de teams met daarachter de Nevobo naam. 

Jongensteams: 
Alterno JD1 (n6.1) Alterno JE1 (n5.1) Alterno JG1 (n3.1) Alterno H2 (n2.2) 
Alterno JD2 (n6.4) Alterno JE2 (n5.4) Alterno JG2 (n3.3)  
Alterno JD3 (n6.7)    
Meidenteams: 
Alterno MD1 (n6.2) Alterno ME1 (n5.2) Alterno MF1 (n4.1) Alterno MG1 (n3.2) 
Alterno MD2 (n6.3) Alterno ME2 (n5.3) Alterno MF2 (n4.2) Alterno MG2 (n3.4) 
Alterno MD3 (n6.5) Alterno ME3 (n5.5) Alterno MF3 (n4.3)  
Alterno MD4 (n6.6) Alterno ME4 (n5.6)  Alterno H1 (n2.1) 
Alterno MD5 (n6.8) Alterno ME5 (n5.7)  Alterno H3 (n2.3) 
Alterno MD6 (n6.9)    

 
 
 

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 onze 
instroomgroepen: 
 
Dinsdag 16.00 – 17.00 uur   Jongens van 9 & 10 jaar 
Woensdag 15.00 – 16.00 uur Meisjes van 8 & 9 jaar 
Woensdag 16.00 – 17.00 uur Jongens van 8 & 9 jaar 
Vrijdag 15.00 – 16.00 uur Jongens en meisjes van 4 t/m 7 jaar 
 
Als u iemand kent, die graag een keer mee wil trainen, dan kan hij/zij een 
mailtje sturen naar minicie@alterno-apeldoorn.nl. Mochten bovenstaande 
tijden niet uitkomen, dan zijn er in overleg waarschijnlijk ook nog 
mogelijkheden op andere tijden. 
 
 

 
 

 



 
AFMELDEN TRAININGEN 

 
Zoals ook aangegeven bij de ouderbijeenkomsten van de ZOEM start dag 
hebben we als minicommissie graag dat kinderen zich afmelden voor 
trainingen. Weet je een week van tevoren dat je niet aanwezig bent op de 
training? Dan meld je je vast af bij je eigen trainer.  
 
Ben je ziek of is er onverwachts wat tussengekomen? Dan kun je je vanaf 
nu 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 
 

 
 

JAARPLANNNING 
 

Op de volgende pagina hebben we een jaarplanning opgenomen. We 
hebben geprobeerd om al zoveel mogelijk vast te leggen. Natuurlijk zijn er 
altijd wijzigingen in het programma mogelijk, maar zo heeft u in ieder 
geval een leidraad voor het komende seizoen. 
 
Jaarkalender 2015-2016: 
 
OKTOBER: 
10 oktober  Competitie 1e helft 
18 oktober  Filmmiddag (Opgeven niet nodig) 
19 t/m 23 oktober Geen trainen i.v.m. Herfstvakantie 
30 oktober  Lampionnen optocht (Opgeven nu mogelijk) 
31 oktober  Competitie 1e helft 
 
NOVEMBER:   
2 november  Start opgave Sinterklaas activiteit 
7 november  Competitie 1e helft  
21 november  Competitie 1e helft 
27 november  Sinterklaas activiteit 
28 november  Competitie 1e helft 
 
DECEMBER: 
4 december  Geen trainen i.v.m. Sinterklaas 
12 december  Competitie 1e helft 
20 december  Mini-activiteit 
16 t/m 31 december Geen trainen i.v.m kerstvakantie 
28 december  Heemgaard minitoernooi 
29 december  Heemgaard minitoernooi 



 
JANUARI: 
1 januari   Geen trainen i.v.m. kerstvakantie 
2 januari   Voorronde Open Club 
4 januari   Start trainingen 2e helft 
23 januari   Competitie 2e helft 
30 januari   Competitie 2e helft 
 
FEBRUARI: 
13 februari  Halve finale Open Club 
21 februari  Mini-activiteit 
22 t/m 26 februari Geen trainen i.v.m. Voorjaarsvakantie 
 
MAART: 
5 maart   Competitie 2e helft 
12 maart   Finale Open Club 
19 maart   Competitie 2e helft 
25 maart   Geen trainen i.v.m. Goede Vrijdag 
28 maart   Geen trainen i.v.m. 2e Paasdag 
29 maart   Enquête verstuurd 
 
APRIL: 
2 april   Competitie 2e helft 
15 april   Enquête uiterlijk retour 
16 april   Competitie 2e helft 
25 t/m 29 april  Geen trainen i.v.m. Meivakantie 
30 april   Regiokampioenschappen CMV 
 
MEI: 
4 t/m 6 mei   Geen trainen i.v.m. meivakantie 
9 mei   Start trainen in nieuwe teams 
16 mei Geen trainen i.v.m. 2e Pinksterdag 
28 mei Gesloten clubkampioenschappen 
 
JUNI: 
10 juni   Laatste training 
17, 18 en 19 juni Minikamp 
 
Voor meer informatie of activiteiten houd de website in 
de gaten. 
 

Of volg ons op:    


