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Adverteren in de Groene Flits?

Voor meer informatie: 
info@alterno-apeldoorn.nl of informeer bij Jos Mulder

17 MAART 2019

Verslag US
Na twee weken mochten we 
eindelijk weer een wedstrijd 
spelen! 2 maart begonnen 
we met de play-outs wedstrij-
den, als nummer 2 in de poule 
mochten we startten. Apollo 
staat boven aan met 2 punten, 
daarna komen wij met 1 punt 
en US zonder punten.

Na 2 weken volle bak trainen 
was het eindelijk zo ver! We 
mochten aantreden tegen US 
in Amsterdam om 20.00. We 
begonnen de eerste set goed, 
we hadden alles netjes geor-
ganiseerd en serveerden goed. 
Dit zorgde dan ook voor een 12-
25 winst in de 1e set. De 2e set 
hielden we dit vast en wonnen 
we met 19-25! Dit betekende 
een 0-2 voorsprong.

Jammer genoeg konden we dit 
set 3 niet volhouden en verlo-
ren we deze set met 25-23… 
Ook set 4 ging verloren met 
25-22. Op naar de 5e set! We 
liepen aan het begin van de set 

achter de feiten aan, 9-5 ach-
ter… na een mooie serve serie 
van Romy kwamen we terug tot 
9-9. We hielden dit vast en haal-
den de set en dus de wedstrijd 
binnen met 12-25!

Een 2-3 winst! Weer 2 punten 
binnen, op naar de volgende 
wedstrijd in de play-outs. We 
mogen zondag 17 maart thuis 
spelen tegen Apollo, we hopen 
jullie dus 17 maart te zien in 
de Alternhal! We kunnen jullie 
aanmoediging goed gebruiken. 
Anne-Britt en Luna bedankt dat 
jullie mee waren!

Groetjes dames 1! 

Daphne Broekhuis

Bankje als bedankje
Dames 1 bezorgt alterno nog 
een extra presentje van de 
Vriendenloterij. 

De verrassing was groot toen ik 
een mailtje kreeg van de Vrien-
denloterij dat wij als Alterno in 
aanmerking kwamen voor twee 
buitenbankjes. Onze dames 1 
hebben zo ontzettend goed ge-
scoord met de telefonische wer-
vingsactie, dat dit beloond moest 
worden. Natuurlijk zei ik ja. 

Met de kluscommissie zijn we 
op zoek gegaan naar een juiste 

plek. En inmiddels zijn de bank-
jes geplaatst. 

We hopen hier enorm veel ple-
zier van te hebben en nu de 
dagen lengen, is het handig om 
meteen een mooie zitplek bui-
ten te hebben. 

Wij zijn de Vriendenloterij 
enorm dankbaar voor dit mooie 
geschenk. 

Dames 1, 
nogmaals enorm dank voor jul-
lie inzet.



Taken algemeen:
Draagt, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstel-
len en uitvoeren van het verenigingsbeleid Bereid bestuursver-
gaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het af-
leggen van verantwoording voor de balans en begroting van de 
vereniging)Vergadert gemiddeld 1x per 4 weken met het vereni-
gingsbestuur

Taken specifiek:

Stelt de begroting op 
Stelt de jaarrekening op
Beheert de geldmiddelen
Onderhoudt contact met de ledenadministratie
Draagt zorg voor betalingen namens de vereniging
Periodiek overleg met de administrateur

Taken Die nieT bij De conTroller liggen
De administratie/boekhouding. Dit gebeurd door een administra-
teur. De controller is wel eindverantwoordelijk. 

Het maken van verkoopfacturen. Dit wordt verzorgd door een an-
dere vrijwilliger onder de verantwoordelijkheid van de controller.
De ledenadministratie. De ledenadministratie valt onder de ver-
antwoording van het bestuurslid Algemene zaken. De ledenadmi-
nistratie zorgt voor het tijdig, juist en volledig aanleveren van de 
contributie-incasso aan de controller.

TijDsbesTeDing
Dit varieert gedurende het jaar. In mei en juli/aug kost het meer 
tijd a.g.v. opstellen begroting en jaarrekening. In de overige maan-
den moet je uitgaan van gemiddeld 2 uur per week

Voor deze rol is een goede financiële achtergrond nodig. Heb je 
belangstelling voor of vragen over deze vacature? Neem dan con-
tact op met:

André Tijhuis (Penningmeester) 
penningmeester@alterno-apeldoorn.nl
of Henk Wijnsma (voorzitter) 
voorzitter@alterno-apeldoorn.nl

 - vacature  -

Controller (Penningmeester) gezocht

WWW.IJSVANCO.NL

Geopend vanaf 1 maart t/m
het laatste weekend in oktober.

HOENDERLOO

Dros Alterno is op zoek naar een nieuwe Controller (penningmeester). In het najaar van 2019 treedt Penningmeester André Tij-
huis tijdens de ALV af en is niet herkiesbaar. Het bestuur is daarom op zoek naar een opvolger die zich prettig voelt bij getallen 
en zich als medebestuurder vanaf seizoen 2019-2020 voor de vereniging wil inzetten.



Vertrek 
Eric Meijer
Het bestuur van volleybalver-
eniging Dros-alterno moet op 
zoek naar een nieuwe hoofd-
trainer voor het eerste dames-
team. De huidige hoofdcoach, 
Eric Meijer, heeft onlangs aan-
gegeven dat hij voor het vol-
gende seizoen een nieuwe uit-
daging heeft gevonden in het 
buitenland. Zijn nieuwe club 
zal dit binnenkort bekendma-
ken.

Eric Meijer staat sinds dit sei-
zoen aan het roer bij het eerste 
team van Dros-Alterno en train-
de daarvoor vier seizoenen de 
tweede selectie, uitkomend in 
de Topdivisie. Tevens was Me-
ijer gedurende de afgelopen 
zes jaren als hoofdtrainer van 

de mini-afdeling aan Alterno 
verbonden. Voorzitter Henk 
Wijnsma geeft in een korte 
toelichting aan Eric Meijer met 
spijt te zien vertrekken: “Het is 
een mooie kans voor Eric die 
we hem niet willen onthouden 
en we wensen hem uiteraard 
veel plezier en succes hierbij. 
Tevens bedanken we hem voor 

alles wat hij de afgelopen jaren 
voor onze vereniging heeft be-
tekend.“

Ook de scheidende trainer 
wil iedereen bedanken die de 
vereniging een warm hart toe-
draagt en noemt met name 
speelsters, staf en vrijwilligers 
en hij wenst Dros Alterno veel 

succes het volgende seizoen.

Daarnaast geeft Wijnsma aan 
momenteel in gesprek te zijn 
met een aantal kandidaten voor 
de vrijgekomen positie. Binnen 
niet al te lange tijd hoopt hij 
namens de vereniging een ge-
schikte opvolger te kunnen pre-
senteren. 

Van de Jeugdcommissie

Extra Training

Er zijn 2 verschillende trainings-
dagen ingepland, op dinsdag en 
vrijdag. Dit hebben we gedaan  
zodat iedereen de mogelijkheid 
heeft om deze extra training te 
volgen. 

Er staan geweldige trainers op 
deze extra trainingen. De speel-
sters van Dames 1 en Dames 5!!
We hebben nu 4 trainingen 
erop zitten. In het begin waren 
er spelers bij die ietwat verle-
gen waren en vonden het een 
beetje spannend, maar zodra 
de warming up begon ging ie-
dereen ervoor.
De spelers zijn enthousiast en 
willen heel graag leren. Bij de 
training van vrijdag 8 maart was 
er een oneven aantal spelers bij 
het inspelen, waardoor Bryan 
Nijenhuis mocht inslaan met 
Kirsten 

van Dames 1. In het begin ging 
het nog rustig, maar Bryan 
kreeg de smaak te pakken en 
ging de bal zo hard mogelijk 
smashen naar Kirsten. Kirsten 
moest hard aan het werk om de 
bal goed terug te passen.

Er komen nu nog 4 extra trai-
ningen en dan nadert het einde 
van dit seizoen. Omdat het zo'n 
succes is gaan wij onze uiterste 
best doen om voor het nieuwe 
seizoen een vervolg te geven
aan deze extra trainingen.

Wij willen alle trainers die zich 
inzetten voor deze trainingen 
bedanken en wensen alle spe-
lers nog veel plezier bij de trai-
ningen.

Jeugdcommissie 
Alterno

In februari zijn de extra trainingen van start gegaan voor de 
jeugdspelers die 1 keer in de week trainen.



DROS-AlTErno DS 1
17 MAART 15.00 UUR

Nr. Naam Lengte Leeftijd Positie
1	 Yvette	Visser	 178	cm	 18	 Libero
2	 Tess	de	Vries	 185	cm	 17	 Diagonaal
3	 Gina	Valenti	 184	cm	 19	 Passer/Loper
4	 Laura	Overwater	 188	cm	 20	 Middenaanval
5	 Lisa	Nobel	 181	cm	 18	 Passer/Loper
6	 Caya	van	Cooten	 188	cm	 21	 Passer/Loper
7	 Daphne	Broekhuis	 175	cm	 17	 Spelverdeler
8	 Froukje	Hoenderboom	 178	cm	 18	 Passer/Loper
9	 Charlot	Vellener	 180	cm	 17	 Spelverdeler
10	 Kirsten	Bröring	 190	cm	 18	 Middenaanval

12	 Romy	Hietbrink	 183	cm	 25	 Middenaanval

Trainer: Eric	Meijer
ass. trainer: Vincenzo	Valenti
ass. trainer: Frans	Schäffer
Coach:	Ina	Rouwenhorst

Assistent coach: Gert	Ketel
Team contactpersoon:Alex	Vlessert	
manager: Alex	Vlessert
Scout: Rick	van	Andel

SPElErS    

DROS

Alterno
Apeldoorn

BEGElEIDInG

-   APollo 8 DS 1



DROS-AlTErno DS 1
VollEYBAl DAMES

-   APollo 8 DS 1

officials 
1E SCHEIDSrECHTEr
GERTjAN	DE	HAAN

2E SCHEIDSrECHTEr
AAD	KOK

juryliD
WIM	ROOIjAKKERS

LIjNrECHTEr 1
RONALD	LEMMERS

LIjNrECHTEr 2
TON	MENNEN

Programma D1
30 mrT. 20:00
APOLLO 8 DS 1 - 
DrOS-ALTErNO DS 1

6 APr. 20:00
DrOS-ALTErNO DS 1 - 
PHArMAfILTEr US DS 1

SPElErS     

nr. naam 
1	 Rinske	Hofste
2	 Benthe	Olde	Rikkert 
4	 Emma	Bredewoud 
5	 juliët	Huisman 
6	 Marlon	Stevelink 
7	 Antoinette	Posthuma 
8	 Lieke	Hilgenberg 
9	 Esther	Huls 

nr. naam 
10	 Carlijn	Koebrugge 
11	 Ilona	ter	Avest 
12	 Manon	van	’t	Rood 
13	 jeanine	Stoeten 
14	 Floor	Steenwelle 
15	 Tess	Leemreize 
16	 Carlijn	Oosterlaken

BEGElEIDInG

Trainer: Bart	Oosting
Trainer: Thijs	Oosting
manager: Roy	van	den	Berg
fysiotherapeut: Roderik	Möller



21e week van Alterno: Green Goes Black
Green goes black. Als je nu 
het nieuwe clubhuis ziet, zou 
je dat misschien niet zeggen. 
Dan zou het thema meer zijn: 
Green goes Grey. 

Ha,	ha.	Maar	het	clubhuis	blijft	
zo	 hopelijk	 jaren	 weer	 up-to-
date,	terwijl	de	week	(het	zegt	
het	al)	slechts	een	aantal	dagen	
duurt.	Wij	gaan	dus	zwart.		

Natuurlijk heb je datum van de 
feestavond al genoteerd, maar 
heb je ook de andere data van 
de activiteiten al opgeschre-
ven? Nog even ter herinnering:

ZONDAG 14 APrIL: 
Generatie toernooi voor de 
mini’s (10.00 – 14.00 uur)  
opgeven:
www.alterno-apeldoorn.nl/
generatietoernooi/

Generatie toernooi voor de 
C-tjes (14.00 - 16.30 uur): 
opgeven: 
www.alterno-apeldoorn.nl/
ook-generatie-toernooi-voor-
c-jeugd/

DINSDAG 16 APrIL: 
De uitdaging; 
opgeven via een mail naar acti-
viteiten@alterno-apeldoorn.nl

Vermeld in de mail de 2 teams 
die elkaar uitdagen en van bei-
de teams de  contactpersoon 
met mailgegevens. Inmiddels 
hebben al een aantal teams een 
uitdaging gedaan of worden 
uitgedaagd. JC2 daagt MC4 uit; 
JA2 daagt MA2 uit, JA3 daagt 
MA3 uit en Dames Top gaat een 

uitdaging aan tegen Dames Top 
in de Dop. Maar we hebben nog 
ruimte. Ook mini-teams die bv 
ouders uit willen dagen, kun-
nen zich ook melden. Of jeugd-
teams die ouders, trainers, D1/.
H1 spelers willen uitdagen..

WOENSDAG 17 APrIL:
Tonnie Nijhof Mix-Mix-Mix-
toernooi: 

Altijd goed voor een hoog ge-
halte hilariteit en verrassende 
winnaars. Inschrijven hoeft 
niet, gewoon lekker komen. 
Wel moet je A-jeugd zijn of in 
de senioren competitie spelen. 
De zaal is open om 18.30 uur en 
we starten om 19.00 uur. Ben 
je iets later? Geen probleem, je 
kunt zo instromen.

VrIjDAG 19 APrIL: 
Het Slotfeest voor alle Alterno-
ten en introducees

We starten zoals gebruikelijk 
met de mini-disco om 19.00 
uur, waar ook de kampioenen 
gehuldigd zullen worden. Dan 
loopt het feest over in de vol-
wassen ’disco’. Hopelijk zijn 
daar ook kampioenen te huldi-
gen. We hopen in ieder geval op 
veel Alternoten die samen met 
ons het seizoen gaan afsluiten.



10e jeugdkamp! Jeugdkamp: 
wie wil daar nu niet bij zijn
Het weekend 12 juli t/m 14 
juli 2019 is gereserveerd op 
het inmiddels bekende terrein 
voor ons: Heino Summercamp. 

Alle jeugdleden die tot de leef-
tijdscategorie A, B of C-jeugd 
behoren, mogen mee. Maar 
let op, de accommodatie is 
beperkt, dus vol=vol!, waarbij 
geldt: de volgorde van inschrij-
ving is bepalend. Dus schrijf je 
direct in! De Inschrijving sluit op 
1 juni!
Dat lijkt nog ver weg, maar de 
1e inschrijvingen zijn al bin-
nen. Deze jeugdleden willen 
gegarandeerd erbij zijn en zijn 

dus nu verzekerd van een plek. 
Wees dus niet te laat. Het the-
ma belooft weer veel spanning: 
Jaja, het is zo ver, de tiende edi-
tie van het Alterno jeugdkamp 
komt eraan!  Dit jaar staat het 
jeugdkamp in het teken van een 

spannend en avontuurlijk mys-
terie. Jullie gaan een eeuwen-
oud raadsel oplossen dat grote 
gevolgen kan hebben voor de 
mensheid. Kom allemaal want 
wij hebben jullie hulp hard no-
dig…

Geef je op via: https://www.alterno-apeldoorn.nl/jeugdkamp-verloren-schat/

Bardienst 
tijdens het 
slotfeest. 
Wil jij een uurtje 
helpen?

Natuurlijk willen we allemaal 
feesten, maar ja, er zijn ook al-
tijd Alternoten die in touw moe-
ten zijn. Alleen al de organisatie 
die moet zorgen dat alles goed 
geregeld is, er geen rare dingen 
gebeuren, naast dat zij al alle 
voorbereidingen hebben getrof-
fen. Dus gun hen ook een aantal 
uurtjes slotfeest en help hen 
door 1 of 2 uurtjes bardienst te 
draaien. Geef je op via: activi-
teiten@alterno-apeldoorn.nl of 
geef het even door aan Moni-
que Nijhof

Tot 1 april kun je ‘m nog bestellen 
alternoot en geen week 
t-shirt?? Dat kan toch echt 
niet. We hebben gekozen voor 
dezelfde prachtige kwaliteit 
als afgelopen jaar. Een prach-
tig shirt waarmee ook gesport 
kan worden. Stretch en lek-
ker soepel en bovendien snel 
droog. Doordat het shirt van 
hetzelfde merk is als afgelopen 
jaar, zijn de maten ook hetzelf-
de. Maar mocht je toch willen 
passen, dan kan dat kan bin-
nenkort!! 

Dit jaar is gekozen voor een 
mooi zwart shirt met een mooi 
‘Green goes Black-logo” op-

druk. Via onze website www.
alterno-apeldoorn.nl kun je ‘m 
bestellen. Voor 1 april moet je 
de bestelling gedaan hebben. 
PS bestel met je hele team. 

Top als inspeelshirt.
En dit t-shirt is ook in kinderma-
ten te bestellen. En natuurlijk in 
Dames- en herenmodel. Voor 
ieder wat wenselijk is.  En er zijn 
ook pasmaten. Laat het even 
weten via een mailtje naar de 
activiteitencommissie: 
activiteiten@alterno-
apeldoorn.nl  of stap dinsdag-
avond even binnen. Vanaf 1930 
uur ben ik (Monique) altijd 
aanwezig. Bestellen kan via  
www.alterno-apeldoorn.nl/
betaling-week-van-alterno-
t-shirt/  Je betaalt via Ideal. Hoe 
makkelijk is dat!En al velen gin-
gen je voor! 

nieuw 
Clubhuis

Menigeen zou inderdaad den-
ken dat we een nieuw clubhuis 
hebben. Wat een metamorfose. 
En dat met weinig middelen en 
veel handen. Daarnaast was het 
ook super gezellig, want tijdens 
het verven kun je lekker klet-
sen. Dat gaat vanzelf. Kopje kof-
fie tussendoor met iets lekkers 
erbij en dan ook nog genieten 
van het feit dat zienderogen het 
allemaal heel erg mooi wordt. 
Wat zijn we trots op het resul-
taat. We hebben ook nog wen-
sen, maar dat gaat nu even niet 
lukken. Maar wie weet, zie je zo 
opeens weer wat nieuws of wat 
anders verschijnen in ons club-
huis. Heb jij ideeën? Laat het 
ons weten.

Tijdens de tussenronde van 
het NOjK, de Nederlandse 
Open jeugdkampioenschap-
pen, hebben zes van de acht 
jeugdteams zich weten te 
plaatsen voor de finaleronde. 
Een prestatie waar wij als ver-
eniging erg trots op zijn.

Tijdens de halve finales, die za-
terdag op diverse locaties in het 
land werden gehouden lukte 
het alleen Jongens A en Jongens 
D niet om een ronde verder te 
komen. Voor Jongens D waren 

de druiven extra zuur want zijn 
verloren de kruisfinale. Jongens 
A wist door de vierde plaats in 
de poule al snel dat een ronde 
verder komen er vandaag niet 
in zat.
Van de overige twee jon-
gensteams plaatste Jongens C 
zich rechtstreeks door boven-
aan in de poule te eindigen en 
bracht Jongens B een spannen-
de kruisfinale in de derde be-
slissende set met 15-13 tot een 
goed einde.
De meisjesteams van onze ver-

eniging waren eveneens erg 
goed op dreef. Alle teams wis-
ten als eerste in de poule te 
eindigen en wonnen vervolgens 
ook de kruisfinale.
Totale balans is dus dat Jongens 
A en Jongens D zijn uitgescha-
keld en dat de volgende teams 
op 30 maart de finales gaan 
spelen en zich nu dus al verze-
kerd weten van een plaatsje bij 
de beste acht teams van Neder-
land: Jongens B en Jongens C, 
Meisjes A, Meisjes B, Meisjes C 
en Meisjes D (M-CMV).

En de finalisten zijn
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Alterno
Activiteiten
Kalender

MAART
  30 Finale NOJk
  31 Bounz-middag

ApRIl
 14 Generatietoernooi
 16 De Uitdaging
 17 Mix Mix Mix toernooi
 19  Slotfeest 21e Week

JUnI
 21 Minikamp
 22 Minikamp
 23 Minikamp

JUlI
 12 Jeugdkamp
 13 Jeugdkamp
 14 Jeugdkamp

Adverteren?
in de Groene Flits 

kan al voor 
25 euro per seizoen

Informatie: 
info@alterno-apeldoorn.nl
 of informeer bij Jos Mulder

Darten: 

kom ook eens 
gezellig darten 
(en een beetje 

bijkletsen)
Iedere 3e vrijdag van de maand 
gooien we 180 (was het maar 
zo’n feest), maar we blijven oe-
fenen. Dat het niet alleen bij-
zonder knap is wat sommige van 
ons presteren, maar dat het ook 
heel gezellig kan zijn zo met een 
aantal Alternoten, mag eigenlijk 
geen verrassing zijn. Maar toch, 
onder het genot van een drank-
je, leuke muziek en wedstrijden 
in de hal, is het een drukte en 
gezelligheid van belang. 

Ook eens proberen? Loop ge-
rust binnen en speel een potje 
mee. Geheel vrijblijvend. Neem 
gerust een vriend(in) mee. 


