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Voor u ligt de nieuwsbrief voor de 
start van het seizen 2018-2019. We 
hopen dat jullie allen net zo’n fijne 
vakantie hebben gehad als de leden 
van de minicommissie. Op dit 
moment zijn de voorbereidingen in 
volle gang. De eerste trainingen 
zullen starten op maandag 3 
september en de startdag zal plaats 
vinden op 8 september, noteer deze 
datum alvast. Hierover ontvangt 

iedereen voor die tijd nog bericht. Hou er rekening mee de startdag tot 
begin van de middag zal duren.  
 
Binnen de minicommissie zijn er wat wisselingen geweest. We willen 
graag Wendy Spijkerbosch bedanken voor haar jarenlange inzet voor onze 
mini’s, wij nemen binnenkort nog op gepaste wijze afscheid van haar. En 
daarnaast verwelkomen wij Miranda van Essen als aanvulling voor de 
activiteiten- commissie. De minicommissie bestaat nu uit de volgende 
personen; 
Voorzitter: Eline Konijnenberg 
Wedstrijdzaken: Ricardo van Ernst 
Algemene zaken: Claudia Cornelis & Mirjam ten Voorde 
Technische zaken: Eric Meijer 
Technische ondersteuning & Beweegdiploma: Hilda Knaapen 
Activiteiten: Miranda van Essen & Mathilde Jacobs 
Secretariaat & ledenadministratie: Jolanda Essenstam 
 
De minicommissie is te bereiken onder mailadres: minicie@alterno-
apeldoorn.nl. Tijdens de start dag zullen we ons verder aan u voorstellen. 
Vanuit de minicommissie wensen we iedereen een sportief en plezierig 
seizoen. 
 
Vergeet niet deze nieuwsbrief goed door te lezen en de data die zijn 
genoemd over te nemen in de agenda’s. Zo voorkomt u het hoofd zien 
van leuke activiteiten en onnodig voor een dichte deur te staan.  
 
Geniet nog van de laatste vakantie dagen en tot snel in de alternohal.  
 
Een zonnige groet, 
De Minicommissie 
 
 



NIJNTJE BEWEEGDIPLOMA 
 
Vanaf komend seizoen starten we bij Alterno op de woensdagmiddag met 
het Nijntje beweegprogramma voor kinderen van 2 tot 5 jaar. Doel van 
het Nijntje beweegprogramma is het 
spelenderwijs aanleren van motorische 
vaardigheden. Denk hierbij aan springen, 
klimmen, klauteren, kruipen, glijden, gooien, 
vangen, schommelen enz. Ontzettend leuk voor 
het kind én de ouder, want de ouders doen 
gezellig mee in de zaal. Als de kinderen alle 
vaardigheden beheersen, krijgen ze hun Nijntje  
beweegdiploma en daar maken we altijd een 
enorm feest van bij Monkey Town. Wil je meer 
informatie omtrent het nijntje beweegdiploma bij 
Alteno? Stuur dan een mail naar 
minicie@alterno-apeldoorn.nl 

 
 
 

AFWEZIGHEID ERIC 
 
 
Zoals iedereen weet draait Eric naast zijn rol 
binnen alterno ook mee als assistent trainer bij 
Jong Oranje, zij spelen de eerste weken van 
september het EK U19 in Albanië. Voor hem 
een super kans, voor Alterno zal dit inhouden 
dat Eric bij de start van het seizoen niet 
aanwezig is, tot en met 12 september. Onze prioriteit ligt bij het opstarten 
van het seizoen en bij de trainingen, waardoor we wat later zullen starten 
met onze nieuwe projecten, als nijntje en de instroom- trainingen in 
Zuidbroek. Gelukkig hebben wij contact gelegd met Hilda Knaapen zal zij 
een aantal zaken naast Eric oppakken. Hier zijn wij enorm blij mee. 
 

 
 

EVEN VOORSTELLEN… 
 
Graag wil ik me via deze wel aan jullie voorstellen. Mijn naam is Miranda 
van Essen. Ik ben 42 jaar. Ik heb een zoon Stan (14). Hij voetbalt graag. 
Vanaf dit seizoen gaat hij na jaren voetballen voor het eerst als vaste 
keeper van de J017-3 bij Groen-Wit aan de slag. Mijn dochter Bibi (11) 
volleybald in de mini’s bij Alterno. Daarnaast heb ik een lieftallige man 
Leonard, die me steunt  



en de ruimte geeft om actief binnen de vereniging te kunnen zijn. 
Werkzaam ben ik bij verzekeraar Achmea in Zwolle als 
adviseur Zorgverzekeringen. Ik ben als begeleider al 
enige tijd actief geweest bij Alterno. Dit heb ik met veel 
plezier gedaan. Toen ik las dat de Minicie ondersteuning 
zocht, heb ik gereageerd. Na een gesprek bleek dat ik 
vanaf dit seizoen aan de slag mag. Ik ga de Minicie 
ondersteunen bij activiteiten. Hier heb ik enorm veel zin 
in. En spreek jullie graag in de hal. We gaan er een 
leuk, creatief, en sportief jaar van maken.  

Sportieve groet, 

Miranda van Essen 

  
 

STARTDAG MINI’S 8 SEPTEMBER 
 

Doel van deze startdag: 
Op deze start zaterdag starten we samen met alle mini’s en 
ouders/verzorgers het volleybalseizoen. Op deze dag zullen we: 

- De eerste oefenwedstrijdjes spelen, zodat teams kunnen wennen 
aan het niveau; 

- Ouderbijeenkomst houden 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 (ook in 

wedstrijdkleding); 
- Kennismaken met teamgenoten en de ouders en 

minicommissieleden. 
 
We verwachten dat alle mini’s aanwezig zijn, het gaat hier om een 
verplichte activiteit!! 
 
Programma startzaterdag: 
Het programma van de startdag zullen we in onze volgende nieuwsbrief 
bekend maken. De eerste wedstijden zullen beginnen om +/- 09.00 uur 
en de startdag duurt tot ongeveer 14.00 uur.   
 
 

BEKEND MAKING TEAMINDELING EN TRAININGSTIJDEN 
 

Terwijl jullie lekker aan het genieten zijn van de wel verdiende vakantie, 
zijn we achter de schermen druk bezig om de puntjes op de i te zetten 
voor de definitieve teamindeling en trainingstijden voor de eerste helft 
van het seizoen 2018/2019. We zullen deze definitieve indeling en 
trainingstijden mailen in het weekend van 25 en 26 augustus aanstaande.  



 
Miniwedstrijdkleding: 
Voor alle nieuwe leden is het van belang om voor aanvang van het 
seizoen al te kijken naar onze wedstrijd kleding. Tijdens de wedstrijden is 
het verplicht om de groene Alterno minipolo te dragen en daaronder een 
zwart sportbroekje. Het miniwedstrijdshirt is te verkrijgen bij DAKA 
Apeldoorn. Houdt u er rekening mee dat er soms een levertijd op het 
wedstrijdshirt zit. 
 
 

COMPETITIE 

De 1e competitieochtend is op zaterdag 22 september. Medio september 
zal de NeVoBo het wedstrijdschema per team publiceren op de website. 
Deze is dan te zien, via de eigen teampagina op onze Alterno website. 
 
1e Competitie helft: 
- 22 september 
- 6 oktober 
- 3 november 
- 10 november 
- 24 november 
- 15 december 
 
2e Competitie helft: 
- 26 januari  
- 9 februari  
- 9 maart  
- 23 maart  
- 6 april 
- 13 april 
 
Per half jaar heeft een team +/- 5 wedstrijden. Dus per competitiehelft is 
een team dus meestal één van bovenstaande data vrij. 
 
Let op: Teams die in de topklasse niveau 5 en alle poules niveau 6 gaan 
spelen, spelen niet op tijd maar op punten en kunnen dus meerdere 
wedstrijdochtenden hebben. Deze ochtenden kunnen afwijken van 
bovenstaande data. 
 

 
JAARPLANNNING 

 
Ook de jaarplanning volgt in de volgende nieuwsbrief. We proberen zo 
zorgvuldig mogelijk te plannen zodat iedereen altijd kan werken met een 
duidelijk overzicht. We zullen dus ook niet alles wat hierin staat herhalen 
doormiddel van losse mails. 



Jaarkalender 2018-2019: 
 
AUGUSTUS: 
26/27 augustus  Bekendmaking teamindeling 
    en trainingsrooster 
 
SEPTEMBER: 
3 september  Start trainingen   
8 september  Startdag (verplichte   
    activiteit) 
15 september  Start grote club actie 
22 september  Competitie 
 
OKTOBER: 
6 oktober   Competitie  
20 oktober  Mininacht Alternohal 
22 - 26 oktober  Herfstvakantie 
 
NOVEMBER: 
3 november  Competitie 
5 – 16 november Inleverweek Bag2school 
10 november  Competitie 
23 november  Sinterklaas activiteit 
24 november  Competitie 
 
DECEMBER: 
5 december  Geen trainen i.v.m. Sinterklaasavond 
Vanaf 10 december Oliebollenactie 
15 december  Competitie 
Vanaf 19 december Geen trainen i.v.m. Kerstvakantie 
 
JANUARI: 
2 – 3 januari  Minitoernooi 
7 januari   Start trainingen 2e seizoenshelft 
26 januari   Competitie 
 
FEBRUARI: 
9 februari   Competitie 
25 – 1 maart  Voorjaarsvakantie  
 
MAART: 
3 maart   2 tegen 2 toernooi  
4 maart   Start lootjes actie 
9 maart   Competitie 



23 maart   Competitie 
31 maart   Bounzmiddag  
 
APRIL: 
6 april   Competitie 
13 april   Competitie 
19 april   Geen trainen i.v.m. Goede Vrijdag 
22 april   Geen trainen i.v.m. 2e Paasdag 
23 – 3 mei  Meivakantie 
 
MEI: 
5 mei   Vakantie activiteit 
6 mei   Start trainingen in voorlopige teamindeling  
20 - 29 mei  Inleverweek Bag2school 
30 - 31 mei  Geen trainingen i.v.m. Hemelvaartsdag 
 
JUNI: 
10 juni   Geen trainingen i.v.m. 2e Pinksterdag 
14 juni   Laatste trainingsdag seizoen 2018-2019 
21 – 23 juni  Minikamp 2019 
 
Voor meer informatie of activiteiten houd de website op 
www.alterno-apeldoorn.nl in de gaten. 

Of volg ons op:    


