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DROS Schoonmaakdiensten nieuwe 

hoofdsponsor 

 
Met ingaan van het nieuwe seizoen heeft Alterno een nieuwe hoofdsponsor. DROS 

Schoonmaakdiensten bv zal het stokje overnemen van automobielbedrijf Coolen 

Apeldoorn-Deventer, die de afgelopen vier jaar als hoofdsponsor aan de vereniging 

verbonden is geweest. 

 

Het bestuur van Alterno hecht er grote waarde aan om Jan Coolen, eigenaar van Coolen 

Apeldoorn-Deventer, te bedanken voor de afgelopen jaren, waarin de vereniging, mede 

door de steun van deze hoofdsponsor grote successen heeft behaald en één van de 

topverenigingen van Nederland is geworden. 

 

DROS Schoonmaakdiensten is voor de vereniging Alterno geen onbekende. Van 1999 tot 

en met 2010 was DROS al ruim 10 jaar hoofdsponsor en ook na de beëindiging hiervan is 

DROS als sponsor en ondersteuner van de jeugdafdeling altijd aan de vereniging 

verbonden gebleven. Het bestuur is dan ook erg blij met de beslissing van DROS om een 

nieuwe overeenkomst als hoofdsponsor aan te gaan.  

Het sponsorcontract, dat op zondag 15 april is ondertekend, is aangegaan voor een 

periode van drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Onderdeel van de sponsoring 

is dat niet alleen de eerste teams van Alterno worden ondersteund, maar dat de 

sponsoring voor de gehele vereniging bedoeld is. Hierdoor zal de vereniging met ingang 

van het nieuwe seizoen van naam veranderen. De nieuwe naam wordt vanaf dat 

moment weer DROS Alterno. 

 

In reactie op het vernieuwde hoofdsponsorschap geeft Ronald DROS, directeur van 

DROS Schoonmaakdiensten bv aan: “Ik heb altijd het gevoel gehad, dat het gewoon nog 

niet klaar was. Tien jaar geleden moest ik, met het oog op de economische situatie, min 

of meer gedwongen een stap terug doen. De liefde voor het spelletje en de vereniging 

zijn echter altijd gebleven. Daarom ben ik ook steeds de jeugd bij Alterno blijven 

steunen want daar begint het tenslotte. Nu het economisch weer beter gaat wil ik met 

DROS Alterno graag helpen om zich verder te ontwikkelen tot een vereniging met een 

stabiele eredivisieploeg en een gedegen jeugdopleiding.” 

 

 

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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Voor meer informatie  

kunt u zich wenden tot: 

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


