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Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van de miniafdeling, 
 
Bijgevoegd vindt u weer een nieuwsbrief met veel informatie over de 
komende periode. Vorige week zaterdag was onze laatste competitiedag 
voor dit seizoen. Wat hebben de kinderen veel geleerd afgelopen jaar en 
wat een enthousiasme. Een aantal teams zijn kampioen geworden en 
zullen tijdens de minidisco nogmaals in het zonnetje gezet worden. Top 
gedaan meiden D1, ME2 en JH4 !! Nogmaals gefeliciteerd !!  
 
Wij gaan ons nu richten op de nieuwe teamindeling en deze zal op 3 mei 
(morgen) gecommuniceerd gaan worden. Een dagje later dan de streef 
datum maar hij komt eraan. We hopen als minicommissie natuurlijk dat 
alle kinderen weer op de juiste plek terecht komen dan kunnen we van 
seizoen 2016/2017 weer een gezellig en sportief jaar maken.  
 
Sportieve groet, 
De minicommissie. 
 
 

 
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 minicie@alterno-apeldoorn.nl en wij 
nemen contact met u op.  
 

 
 

KAMPIOENEN 
 

Vorige week zaterdag hebben al onze miniteams hun laatste 
competitiedag van dit seizoen gehad. Voor de laatste keer 
dit seizoen werden er leuke en spannende wedstrijden 
gespeeld. Ook in onze eigen Alternohal bleef het tot het eind 
toe spannend wie zich kampioen van de Topklasse Niveau 6 
mocht noemen. Nadat de rekenmachine eraan te pas was 
gekomen om het exacte puntenquotiënt te bepalen, bleek 
dat meisjes D1 net voor Dynamo en ons eigen jongens D1 was geëindigd. 
Gefeliciteerd meiden!! Daarnaast werden ook meisjes E2 en jongens H4 
zijn in hun klasse kampioen geworden. Ook jullie van harte gefeliciteerd. 
Alle kampioensteams zijn door de minicommissie getrakteerd op een 
teamschotel. 

 
 

 
 

BONNEN VOOR BALLEN 
 

   
Ballen actie: Spaar bonnen van Bakker Toet voor de aanschaf van nieuwe 
Mini-ballen!  
 
Samen met onze sponsor Bakker Toet hebben we een spaarprogramma 
bedacht om voor onze mini’s nieuwe ballen aan te schaffen.  
 



Dat is dringend nodig. De huidige ballen zijn aan vervanging toe en er 
mogen er wel een paar bij komen, gezien het groeiend aantal mini-leden 
op dit moment. Daarom een oproep aan jullie allen: 
 
Vanaf vandaag, woensdag 23 maart, levert elke kassabon van Bakker 
Toet ons 5% op van het 
besteedde bedrag. Zo 
sparen we samen voor 
nieuwe ballen. Deze 
actie geldt tot 1 
september 2016. We 
hopen dan een mooi 
aantal ballen bij elkaar 
gespaard te hebben. 
Natuurlijk mag je ook 
andere familieleden, 
buren en kennissen 
vragen om mee te 
sparen. 
Brood heb je toch nodig, dus waarom niet kopen bij onze overheerlijke 
bakker Toet? Of zo’n overheerlijk slagroomtaartje? Hij is ook nog een 
belangrijk sponsor van Alterno. 
 
Stop de bonnetjes in de witte brievenbus voor in het halletje van de 
Alternohal. Wacht niet tot eind september, maar gooi tussendoor ook vast 
je bonnetjes in de bus. Zo kunnen we een stand bij houden en vertellen 
hoeveel ballen we al gespaard hebben. 
 
De mini-ballen kosten zo’n 40 euro per stuk. Ze worden intensief gebruikt 
en dan is er snelle slijtage. 
 

 
 

13e  ALTERNO MINIKAMP 2016 
 

Op dit moment hebben 
zich ongeveer 100 mini’s 
opgegeven en er zijn 
nog enkele plekken 
beschikbaar. Alle 
kinderen in de mini-
leeftijd die ook volgend 
seizoen lid zijn van 
Alterno kunnen mee op 
kamp. Heb je je nog niet 
opgegeven, doe dit dan 
zo snel mogelijk. De 
kampcommissie is al druk bezig met een leuk programma om zo samen 



met zo’n 30 begeleiders er wederom een geslaagd minikamp van te 
maken.  
 
Dankzij financiële ondersteuning van de Vrienden van Alterno kunnen we 
dit jaar enkele duurzame materialen aanschaffen. Deze kunnen ook op 
andere momenten bij andere activiteiten binnen de vereniging worden 
ingezet. Vrienden van Alterno: hartelijk dank voor jullie bijdrage! 
 
Wil je toch nog mee op kamp. Stuur dan een mail naar minicie@alterno-
apeldoorn.nl  
 
 

 
SMASHBALTOERNOOI 8 MEI 

 
Op zondag 8 mei organiseren we een echt 
smash volleybal toernooi voor alle mini’s 
van Alterno. We hebben tijdens 
verschillende trainingen geoefend en het is 
nu tijd om te moves te laten zien. 
 
Wanneer:  
Zondag 8 mei vanaf 9.00 uur 
 
Wie:  
1 team van 2 mini’s ( je mag zelf een team maken) Ben je alleen en wil je 
toch meedoen, kijken we of wij een team kunnen maken. 
 
Kosten:  
Gratis 
 
Opgeven:  
Door een mail te sturen naar alterno.miniactiviteiten@gmail.com,  In de 
mail moet staan met wie je meedoet.  
 
Wij hopen dat jij ook meedoet! 
 
 

 
TEAMINDELING 2016-2017 

 
De teamindelingen zijn bijna klaar om te versturen. Morgen ontvangen 
alle ouders en kinderen een mail met daarin de voorlopige indeling. In 
deze mail staat ook de trainingstijd tot de zomer. Eind juli / begin 
augustus krijgt iedereen nog een keer een mail met daarin de definitieve 
indeling (vaak vinden er bijna geen wijzigingen maar plaats) en tijden 
voor na de zomer. We hopen dat alle kinderen zich weer thuis voelen in 



de nieuwe teams dan kunnen we er weer een gezellig en knallend seizoen 
van gaan maken! 
 
Hieronder nog een aantal belangrijke data rondom de teamindeling; 
 
- 3 mei    Bekendmaking teamindeling via de mail. 
- Voor 8 mei   Mailen minicie bij vragen over teamindeling. 
- Vanaf 9 mei   Trainen volgens nieuwe rooster. 
- 10 juni    Laatste trainingsdag voor de mini’s. 
- eind juli/begin augustus Mail naar alle ouders en kinderen met  
     definitieve teamindelingen en trainingstijden 
     voor na de zomer. 

 
 
 

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: 
 
Dinsdag  16.00 – 17.00 uur Jongens tussen de 9 en 10 jaar 
Woensdag  15.00 – 16.00 uur Jongens tussen de 8 en 9 jaar 
Woensdag  15.00 – 16.00 uur Meiden tussen de 8 en 9 jaar 
Woensdag  16.00 – 17.00 uur Meiden tussen de 9 en 11 jaar 
Woensdag  16.30 – 17.30 uur Jongens en meiden tussen de  
      6 en 8 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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: 
 
MEI: 
2 t/m 6 mei   Geen trainen i.v.m. meivakantie 
2 mei   Streven bekendmaking teamindeling 
8 mei    Smashbaltoernooi (opgeven nu mogelijk) 
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 (opgeven vanaf 26-03 

   07.00 uur) 
 
SEPTEMBER: 
10 september  Verplichte startdag voor alle mini’s 
 
Voor meer informatie of activiteiten houd de website in de gaten. 
 

Of volg ons op:    


