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Voorwoord 
 

Beste mini volleyballers en volleybalsters, beste mama’s en papa’s,  
 
Het volleybalseizoen is bijna afgelopen. We trainen nog door tot vrijdag 12 
juni. De laatste maand staan er nog wel veel activiteiten op het 
programma, zoals de week van Alterno en het minikamp. Meer hierover in 
deze nieuwsbrief.  
 
Aan het eind van deze nieuwsbrief staan ook alvast de belangrijke data 
voor het nieuwe seizoen. Wilt u deze data vast reserveren.  
 
Heb je vragen mail dan naar minicie@alterno-apeldoorn.nl 
 
Zomerse groet,  
 
De minicommissie 
 
 
 

MINIKAMP 2015 
 

Voor de 12e keer organiseert 
Alterno het minikamp. 
Voor de eerste keer gaan wij 
naar Het Buitencentrum in 
Oldebroek. Op dit moment 
hebben we 100 aanmeldingen 
voor het 12de Bakker Toet 
Alternominikamp 2015. We 
hebben nog een aantal 
plekken beschikbaar. Mocht je 
nog mee willen stuur dan een 
mail naar minicie@alterno-
apeldoorn.nl  
  
Wanneer? 
Voor iedereen die zich heeft 
ingeschreven en bevestiging 
heeft gehad: Kom op vrijdag 
26 juni om 18.15 uur (na het 

eten) naar onze kampaccommodatie in Oldebroek. 



Op zondag 28 juni mogen jullie ouders je om 13.45 uur weer ophalen 
(niet eerder). 
 
Wat? 
Wat we precies gaan doen blijft natuurlijk een verrassing, maar dat het 
een te gek kamp gaat worden, dat is wel duidelijk. Het thema is: Er was 
eens... 
  
Het adres is: 
Het Buitencentrum 
Broekeroordsweg 9 
8095 RM ’t Loo Oldebroek 
  
Bonteavond: 
Daarnaast is er op de zaterdagavond een bonte avond, jullie kunnen nu 
alvast gaan nadenken over een act, willen jullie dansen, zingen of 
springen? Geef je op voor de bonte avond! 
  
Noodnummer: 
Het noodnummer voor de achterblijvers is 0646441734 (Nummer Eric). 
 
 

 
COMPETITIE 2015/2016 

 
De data voor de competitie zaterdagen zijn bekend. De invulling van deze 
dagen zal ongeveer half september volgen. 
 
1e Competitie helft: 
- 10 oktober  
- 31 oktober 
- 7 november  
- 21 november  
- 28 november  
- 12 december 
 
2e Competitie helft: 
- 22 januari  
- 29 januari  
- 5 maart  
- 19 maart  
- 2 april 
- 16 april 

 
 
 
 



 ZOEM STARTDAG SEIZOEN 2015/2016 
 
Doel van deze startdag: 
Op deze Zoem startdag willen we samen met alle 
mini’s en ouders/verzorgers het volleybalseizoen 
openen. Op deze ochtend zullen we:  
- De eerste oefenwedstrijdjes spelen, zodat teams 
kunnen wennen aan het niveau.  
- Ouderbijeenkomst voor alle ouders met 
informatie over het speelniveau, het komende 
seizoen en de activiteiten.  
- Teamfoto's maken voor op de website (in 
wedstrijdkleding) 
- Pasfoto's maken voor de spelerskaarten - 
Kennismaken met teamgenoten en de ouders en minicommissieleden 
 
De zoem startdag is een verplichte mini activiteit dus we verwachten dat 
alle mini’s aanwezig zijn. Hou dus allemaal zaterdag 12 september vrij! 

 
 

 
 

MINI GENERATIETOERNOOI ZATERDAG 13 JUNI 2015  

Zoals je op de site van Alterno hebt kunnen lezen, organiseren wij dit jaar 
voor de 13e keer het Mini Generatie-toernooi. Op zaterdag 13 juni 2015 
gaat het gebeuren. Wie mogen zich dit jaar uitroepen tot de beste 
generatie-volleyballers? Misschien ben jij het wel met je vader of moeder! 
Natuurlijk kan het ook met je opa of oma zijn.  

Nog even kort wat het generatie-toernooi is. Wij vinden het leuk om met 
alle kinderen en ouders een toernooi te houden, waarbij ouders en 
kinderen samen in het veld staan. Samen met je eigen vader/moeder en 
nog een kind met zijn vader/moeder vorm je een team. Ouders zijn 
dikwijls supporter en geven de beste aanwijzingen, maar kunnen zij het 
zelf ook??  

De spelregels hangen tijdens het toernooi aan de muur, dus kom op tijd, 
zodat je deze nog even kunt doorlezen en de tactiek kunt bespreken met 
je ouder. Andere familieleden neem je natuurlijk mee om je aan te 
moedigen. Wanneer je ouders niet kunnen, vraag dan een oudere broer of 
zus, of misschien je opa of oma. De medespeler van jou moet minimaal 
16 jaar zijn.  

Zaterdag 13 juni 2015. Aanwezig 9.45 uur. Start toernooi 10.00 uur. 
Einde rond 13.00 uur. Inschrijfgeld: 2 euro per duo (stop dit briefje samen 
met het geld in een envelop) 
Plaats: Alterno hal Apeldoorn, tel 055 5417401. 



Ben je op het laatste moment verhinderd, bel dan even naar de 
organisatie.  

Monique Nijhof, 06-51210211 of Jan Voortman, 06-29026794  

NB Alle informatie is terug te vinden op de site, ook het speelschema. Dit 
zal op 10 juni op de site staan en wordt naar je toe gemaild.  

_____________________________________________________ 

INSCHRIJFFORMULIER MINI GENERATIE-TOERNOOI  

Het generatietoernooi vindt plaats op 13 juni van 10.00 uur tot ongeveer 
13.00 uur.  

Naam: ................................... 
Ik speel in niveau H, G, F, E., D (even omcirkelen waarin je speelt)  

Mijn vader/moeder doet mee. Zijn/haar naam is : 
..........................................  

Emailadres:  

Uiterste inleverdatum 7 juni. Gooi dit briefje met het geld in een gesloten 
envelop in de witte brievenbus die hangt in het halletje in de Alternohal.  

 

MINI ACTIVITEIT WEEK VAN ALTERNO 
 

Op woensdagmiddag 17 juni is er van 15.00 t/m 18.00 uur een 
miniactiviteit. Over de invulling van deze middag krijgen jullie nog een 
mail. Maar het belooft weer een spectaculaire middag te worden, dus 
houd deze middag vrij!! 
 
 

 
MINI DISCO 20 JUNI 

 
Minidisco en huldiging kampioenen op 
zaterdag 20 juni. Voordat het feest 
voor de “grote” mensen los barst, 
hebben we eerst nog een mini disco 
voor uiteraard alle mini’s.  Kom 
dansen, zingen en swingen en kom 
vast in de stemming voor het 
minikamp. Ook huldigen we tijdens dit 
feest al onze mini kampioenen van 



het afgelopen seizoen. Het grote minifeest start om 18.30 uur en zal tot 
ongeveer 20.00/20.30 uur duren. Opgeven is niet nodig.  
 
Dus graag zien we jullie in SAFARI outfit op 20 juni tijdens de minidisco! 
 
 
 

 
JAARPLANNING 

 
Jaarkalender 2014-2015: 
 
JUNI: 
12 juni   Laatste training 
26, 27 en 28 juni Minikamp 
 
AUGUSTUS: 
31 augustus  Start trainingen 
 
SEPTEMBER: 
12 september  Startdag mini’s 
 
 
Voor meer informatie of activiteiten: houd de 
website in de gaten! 
 

Of volg ons op:    


