
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Van de voorzitter 

Beste mini’s, trainers, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes, wij hebben jullie 

weer een heleboel nieuwe nieuwe nieuwtjes te melden. Daarom een geheel nieuwe 

nieuwsbrief. Ik heb de eer om deze te mogen openen met een kort woordje. 

Op het moment van typen is de eerste week met onze nieuwe hoofdtrainer Eric Meijer 

alweer geschiedenis. Ik mocht er een aantal uurtjes getuige van zijn en werd er heel blij 
van. Een stralende en gedreven Eric, maar bovenal een super enthousiaste groep mini’s 

die met elkaar aan het trainen waren. Kortom: alle tekenen zijn er dat de miniafdeling 
van Alterno weer op koers komt en daar wens ik Eric en de mini’s heel veel plezier en 

sportiviteit bij!!! 

Zoals u in eerdere berichten heeft kunnen lezen blijft Inge Visser gelukkig een aantal 

activiteiten bij Alterno doen. Zij zal zich met name bezig houden met het voorbereiden 
van trainingen voor de mini’s en geeft op de vrijdag zelf trainen. Voorts zal zij Eric helpen 

om onze vereniging, met name de mini’s, te leren kennen. Ook de Alterno Volleybal 
Academie blijft bij Inge in goede handen. 
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Declaratie minitrainers: 

We zijn erg blij met al onze (hulp)trainers die elk jaar weer in staat zijn om de 
mini’s het volleybalspel te leren en sportplezier te hebben. 

Daarom stellen we daar ook dit jaar weer een vergoeding tegenover. 

Daarvoor aan alle minitrainers de vraag om, liefst per maand, een 

declaratieformulier in te vullen en op te sturen. Dit declaratieformulier zit als 
bijlage bij de nieuwsbrief.  Heb je al een digitaal declaratieformulier van vorig 

jaar, dan kun je die gebruiken. Volg de instructies op het formulier. Uitbetaling 
vindt plaats 3 tot 4 keer per jaar. Met een welgemeende dank op voorhand voor 

al jullie inzet.  

Floormanager: 

In een eerder schrijven hebben we u bericht over de ‘floormanager’. Tijdens de 

trainingen in de Alternohal zal er frequent iemand aanwezig zijn in felgroen 
minicommissie shirt. Als u vragen op opmerkingen heeft met betrekking tot 

trainings- of volleybalzaken is dat de contactpersoon. Daarmee voorkomen we 
dat trainers hun training moeten onderbreken. De floormanager is het eerste 

aanspreekpunt. 
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Agenda 
 Vrijdag 29 november Sinterklaasfeest  

 Donderdag en vrijdag 2 en 3 januari   
Rabobank toernooi 

Sinterklaas bij Alterno 

Sinterklaas komt ook dit jaar weer naar de Alternohal om zijn verjaardag te 
vieren met onze mini’s. Op 29 november zullen we hem verwelkomen samen 

met zijn Pieten. Op dit moment hebben 120 kinderen zich ingeschreven, we 

weten dat Sinterklaas zelfs al een beetje zenuwachtig is door de vele 
aanmeldingen. 

Daarnaast hebben een aantal ouders zich opgegeven om te helpen bij deze 
activiteit. Alle hulp is enorm welkom en zien wij daarom de opgegeven ouders 

graag om 16 uur verschijnen. Vele ouders hebben zich opgegeven voor de bar 
en keuken, we zullen hierin wel wat moeten schuiven om alles rond te 

krijgen, en elkaar niet voor de voeten te lopen in de keuken. We gaan ervan 
uit dat dit geen probleem moet zijn.  

 

 

Contact minicommissie 

Heeft u een vraag over de mini’s of 

miniactiviteiten. Een vriendelijk verzoek om 

deze vraag te sturen naar ons emailadres 

minicie@alterno-apeldoorn.nl 

Wij zorgen er voor dat uw vraag bij de juiste 

persoon terecht komt en wordt beantwoord. 

Alvast onze dank. 

De Minicommissie 

 
 

 

afmelden training. 

 

Als je niet kunt komen trainen, dan 

vinden we dat natuurlijk jammer. Maar 
soms is dat niet anders. Zorg er dan 

voor dat je eigen trainer dat zo vroeg 

mogelijk weet, dan kan hij/zij daar 
rekening mee houden. Mocht je je 

eigen trainer niet kunnen bereiken, 
stuur dan een email naar de minicie 

met de reden waarom je niet kunt 
trainen. 

Als je zelf training geeft, maar door 
omstandigheden bent verhinderd, stuur 

dan zsm een email aan de minicie. Dan 
kunnen we tijdig vervanging regelen. 

Als je zelf vervanging hebt kunnen 
regelen geeft dat dan svp aan in 

dezelfde email. 

 

 

 

  

Daarnaast wordt er op donderdag 2 

en vrijdag 3 januari het Rabobank 
toernooi gespeeld, teams kunnen 

zich inschrijven bij de minicie: 
minicie@alterno-apeldoorn.nl. 

 
Op donderdag wordt er gespeeld 

door de D en de E, de F/G/H/ spelen 
op de vrijdag. 

Exacte indeling wordt nog bekend 
gemaakt. 

 

Rabobank toernooi 
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