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Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van de miniafdeling, 
 
Allereerst allemaal de beste wensen voor 2016. Dat het maar een mooi en 
sportief jaar mag worden. In deze nieuwsbrief weer veel informatie. Onder 
andere over; Wedstrijden 2e helft, teamnamen nevobo, minikamp, bingo 
en de bijgewerkte jaarplanning. Omdat we een hoop nieuwe leden hebben 
staan er een aantal dingen nog even extra genoemd zoals informatie over 
de competitie en trainingen.  
 
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.  
 
 



 
NOJK 

 
Zaterdag 3 januari zijn de wedstrijden gespeeld voor de eerste ronde van 
het Nederlands Open Jeugd Kampioenschap 2016, ook wel Open Club 
genoemd. Van Alterno kwamen 4 teams in actie: OC JC, OC MC, OC JD en 
OC MD. De beide CMV-teams 
speelden thuis in de eigen 
Alternohal. De C-teams 
speelden uit. Alle vier de 
teams hebben zich geplaatst 
voor de volgende ronde. De 
vier A- en B-teams waren 
vrijgeloot en zijn zo 
ook geplaatst voor de 
volgende ronde. Daarmee 
gaan we met alle 8 teams 
door naar de halve finale 
ronde NOJK 2016 op 
13 februari. De CMV-teams 
spelen weer in de Alternohal. 
De overige teams gaan de strijd aan buiten Apeldoorn.  
 

 
 

AFSPRAKEN BIJ TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN 
 

Alterno is een grote vereniging, om alles goed te organiseren hieronder 
nog even wat afspraken op een rijtje: 
 
Afspraken rondom de trainingen:  
- Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen 5 min. voor de training omgekleed 
in de zaal aanwezig zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen.  
- Meiden met lang haar vragen we een elastiekje mee te nemen, zodat het 
haar vast zit. Ook lange oorbellen mogen niet, omdat dit gevaarlijk voor 
uw kind kan zijn. 
- Als er voor de training nog een andere groep aan het sporten is, dan 
mogen de kinderen nog niet met een bal spelen. 
- Ouders mogen bij de training de laatste 10 minuten op de tribune blijven 
kijken, zolang het kind/trainer daarvan geen hinder ondervindt. Dit geldt 
zowel in de Alternohal zelf als in de gymzalen. 
- Bidon of flesje water. Tijdens de training mogen kinderen een slokje 
water drinken. Om het tempo in de training te houden, vragen we 
iedereen een bidon/flesje mee te nemen, zodat er niet steeds naar de 
kraan gelopen hoeft te worden. Ander drinken dan water is tijdens de 
training niet toegestaan. 
- De sporthalvloer mag alleen worden betreden op binnensportschoenen 
met lichte zolen. Sporten op sokken is niet toegestaan. 



- Douchen is verplicht voor alle E en D teams. Mochten er bezwaren zijn 
dit graag overleggen met de hoofdtrainer. 
- Omkleden voor en na de training in de kleedkamers (zie 
kleedkamerindeling). Dit geld natuurlijk voor alle mini’s. 
 
Afspraken rondom de wedstrijden:  
- Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen 20 min. voor de 1e wedstrijd 
omgekleed aanwezig zijn in de sporthal.  
- 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. 
 
Kleedkamerverdeling alternohal: 
Er is geen vaste kleedkamerverdeling tijdens de trainingen. Om 
misverstanden te voorkomen, hebben we wel enkele afspraken:  
- Kinderen van de H / G / F hebben nog vaak hulp nodig bij het omkleden. 
Wanneer er teams van dit niveau trainen, dan hebben we de afspraak dat 
in de eerste kleedkamer (bij zowel jongens als meiden) ouders mogen 
helpen, ongeacht geslacht. In de achterste kleedkamers mogen geen 
ouders komen, dus oudere kinderen kunnen daar altijd ongestoord 
omkleden.  
- Kinderen van de E / D zijn oud genoeg om zelf om te kleden en te 
douchen, ouders zijn dan ook niet welkom in de kleedkamers.  
- Bij de kleedkamers van de gymzaal is geen duidelijke verdeling tussen 
jongens en meiden. Dit is afhankelijk van de teams die op dat moment 
trainen. Bij de gymzalen is het wat ons betreft geen probleem als meisjes 
en jongens bij elkaar zitten. Wilt u dus als ouder een zoon en dochter in 1 
kleedkamer omkleden, gebruik dan een kleedkamer bij de gymzaal. 
 
Bovenstaande afspraken gelden tijdens minitrainerstijden. Op latere 
trainingstijden zijn er ook andere teams in de hal, loopt u dan als ouder 
niet zomaar een kleedkamer binnen. 
 
We willen er daarnaast op wijzen dat mobieltjes in de kleedkamers niet 
gebruikt mogen worden. 
 
Helaas is ook afgelopen jaar gebleken dat spullen in de kleedkamers niet 
veilig zijn. Neem dus kostbare spullen altijd mee naar de sporthal. Het is 
ook mogelijk dat de kinderen al hun spullen in de sporttas doen en 
meenemen naar de trainingszaal. 
 
Verder willen we nogmaals even duidelijk aangeven dat omkleden in de 
kleedkamers VERPLICHT is. Dus niet omkleden in de gang of de zaal. 
 



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 nevobo 2e helft: 
Alterno hanteert andere teamnamen als de NeVoBo. Hieronder het 
overzicht van de teams met daarachter de NeVoBo naam. De teams op de 
website zijn nog niet gekoppelt u kunt het schema van uw kind vinden via 
www.volleybal.nl > Competitie > VV Alterno > Teamnaam zoals hieronder 
vermeld. De schema’s zijn vanaf vandaag zichtbaar. 

Jongensteams: 
Alterno JD1 (n6.1) Alterno JE1 (n5.1) Alterno JF1 (n4.1) Alterno H2 (n2.1) 
Alterno JD2 (n6.4) Alterno JE2 (n5.4)  Alterno H4 (n2.4) 
Alterno JD3 (n6.8)  Alterno JG1 (n3.1)  
  Alterno JG2 (n3.2)  
Meidenteams: 
Alterno MD1 (n6.2) Alterno ME1 (n5.2) Alterno MF1 (n4.2) Alterno MG1 (n3.3) 
Alterno MD2 (n6.3) Alterno ME2 (n5.3) Alterno MF2 (n4.3) Alterno MG2 (n3.4) 
Alterno MD3 (n6.5) Alterno ME3 (n5.5) Alterno MF3 (n4.4)  
Alterno MD4 (n6.6) Alterno ME4 (n5.6) Alterno MF4 (n4.5) Alterno H1 (n2.2) 
Alterno MD5 (n6.7) Alterno ME5 (n5.7)  Alterno H3 (n2.3) 
Alterno MD6 (n6.9) Alterno ME6 (n5.8)  Alterno H5 (n2.5) 
Alterno MD7 (n6.10)    

 
Let op!! De topklasse niveau 5 en 6 hebben een andere planning dan de 
teams die in de hoofdklasse en eerste klasse spelen.  
 

 
 

MAIL MINICIE IN SPAM! 
 

Zoals in de vorige nieuwsbrief ook al gemeld, 
komt bij veel mensen de mail van de 
minicommissie in de spam box. We hebben 
gekeken of we hier op korte termijn wat aan 
kunnen veranderen, maar helaas lijkt dit niet 
het geval. We willen jullie daarom ook vragen 
om de site van alterno en de spambox goed in 
de gaten te houden, zodat iedereen wel goed op 
de hoogte blijft. 
 

 



 
BINGO ZONDAG 21 FEBRUARI 

 
Zondag 21 februari organiseert de 
minicommissie voor alle minileden een 
bingo. De tijd zullen we zsm bekend 
maken op onze facebook pagina en via 
de mail nog naar alle ouders en kinderen 
mailen.   
 
We hebben voor alle kinderen gratis 
ranja en popcorn voor 0,50 cent per 
zakje.  
 
 

 
 
 

13e  ???? MINIKAMP 2016 
 

Alweer het 13e  ???? ( 
Uw naam hier stuur dan 
een mail naar 
minicie@alterno-
apeldoorn.nl voor de 
sponsor mogelijkheden) 
Minikamp van Alterno 
wordt gehouden van 17 
t/m 19 juni. U kunt ons 
nu al volgen via 
facebook- pagina 
Minikamp Alterno 2016, 
u hoeft alleen maar op vind ik leuk te klikken en u volgt ons tijdens de 
voorbereidingen en tijdens het weekend! 
 
Zaterdag om 26-03 om 07.00 uur start de inschrijving. Alle Alterno mini’s 
(hun ouders/verzorgers) krijgen vooraf het inschrijfformulier en als start 
een mail met uitleg over de inschrijving. Net zoals afgelopen jaar moet 
meteen het inschrijfformulier worden ingevuld. U krijgt binnen een week 
een mail of uw kind is geplaatst, de plaatsingsmail. De inschrijving en 
plaatsing is pas definitief na ontvangst van de plaatsingsmail. Wees er 
snel bij, want VOL = VOL !!!   
 

 
AFMELDEN TRAININGEN 

 
Ben je ziek of is er onverwachts wat tussengekomen? Dan kun je je 
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 
 
 

 
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: 
 
Maandag  16.30 – 17.30 uur Jongens tussen de 8 en 10 jaar 
Maandag  18.30 – 19.30 uur Jongens tussen de 11 en 12 jaar 
Dinsdag  16.00 – 17.00 uur Jongens tussen de 9 en 10 jaar 
Woensdag  15.00 – 16.00 uur Jongens tussen de 7 en 9 jaar 
Woensdag  16.00 – 17.00 uur Meiden tussen de 7 en 9 jaar 
Woensdag  16.30 – 17.30 uur Jongens en meiden tussen de  
      6 en 8 jaar 
Vrijdag  15.00 – 16.00 uur Jongens en meiden tussen de 
   VOLDERSDREEF  4 en 7 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: 
 
JANUARI: 
23 januari   Competitie 2e helft 
30 januari   Competitie 2e helft 
 



FEBRUARI: 
13 februari  Halve finale Open Club 
21 februari  Mini-activiteit (opgeven niet nodig) 
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: 
2 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:    


