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Maandag 2 december kunnen 
alle leden met elkaar in gesprek 
over wat ons bindt, hoe we de 
toekomst in moeten, wat maakt 
ons uniek, wat bindt ons, welk 
uitdagingen willen we met zijn 
allen aan ..    
Jullie als leden hebben het voor 
het zeggen, niet het bestuur of 
de jeugdcie of de minicie of de 
technische leiding ….    De leden 
die vormen onze vereniging, 
dus die moeten bepalen wie 
we zijn, waar we heen moeten, 
wat is sterk en wat kunnen we 
beter doen. 
Iedereen die iets met DROS Al-
terno heeft, mag aankomende 
maandagavond mee komen 
praten. We zijn te gast bij de 
RABO Bank.  Heel fijn dat de 
RABO ons ondersteund bij dit 
traject. Ik voel dat dit proces 
iets opgang brengt.  Op onze Al-
gemene Ledenvergadering af-
gelopen 10 nov waren bijna 50 
leden, is in jaren niet gebeurd.  
We hadden een goede discus-
sie over de jaarrekening, maar 
ook over de nieuwe kledinglijn. 
Dat was hartverwarmend. 
Ik ben heel benieuwd waar de 
nieuwe accenten worden ge-
legd. Spannend maar ook heel 
belangrijk. Met het vast stellen 
van Kernwaarden kunnen we 
elkaar aanspreken op wat we 
doen, waarom we iets doen en 
waar we met zijn allen prioritei-
ten gaan leggen. 

Hoe gaan we om met de Top-
sport, met het teruglopen van 
het aantal mini’s, de aandacht 
voor de breedte teams en alle 
ander activiteiten rondom het 
volleyballen. Wat is het belang 
van goede begeleiding, waarin 
moeten we vooral investeren. 
Afgelopen weekend haalden 
Dames 1 en Dames 2 geen suc-
ces in de beker, jammer dat het 
niet lukte. Vanavond hopen 
we dat er een aantal punten 
in Apeldoorn blijven. In beide 
teams wordt met veel enthousi-
asme getraind en gespeeld ho-
pelijk halen ze dit weekend de 
punten binnen.
Heren 1 ligt fantastisch op koers, 
alle wedstrijden gewonnen tot 
nu toe. Een team met veel jon-
ge jongens die zich heel goed 
ontwikkelen en wat ervaren 
spelers die de jeugd stimuleren. 
Een prachtig voorbeeld voor 
onze vereniging. Heren 2 is ook 
een heel enthousiast team met 
veel jeugd. De punten moeten 
nog komen, maar ik vertrouw 
erop dat die er komen. 

Henk Wijnsma 
Voorzitter

Adverteren in de Groene Flits?

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

Krijgt DROS Alterno een nieuwe 
BOOST om het Groene te versterken?

Grote Club Actie: 

nieuwe telborden 
is het doel

Straks ook weer oliebollen 
& appelflappen van Toet
Ook dit jaar hebben we weer 
afspraken kunnen maken met 
Bakkerij Toet. We gaan weer 
oliebollen en appelflappen aan-
bieden aan onze leden, ouders, 
familieleden, vrienden, …… Een 
deel van de opbrengst gaat 
naar Alterno. Onze ambitie is 
om andere ballenkarren aan te 
schaffen (in plaats van de huidi-
ge winkelwagentjes). Wie weet 
gaat dat lukken. Binnenkort zul-
len jullie meer over de verkoop 
lezen. In ieder geval 1 tip: houd 
de Alterno webshop in de ga-

ten. Via die webpagina kun je ze 
straks bestellen.
De bestelling kan opgehaald 
worden op maandag 30 decem-
ber in ons clubhuis, waarschijn-
lijk in de morgen. Daar komt 
nog meer informatie over. 

Het is weer een mooi resultaat. 
Bijna 600 loten zijn er ver- en 
gekocht door en voor onze le-
den. Dat levert, na aftrek van 
wat kosten, toch zo’n 1350 
euro op. Daar gaan we nieuwe 
telborden voor aanschaffen. 
Onze oude zijn niet meer echt 
compleet. Weet dat goede tel-
borden een behoorlijk bedrag 
kosten, dus dit geld van de lo-
ten hebben we wel nodig. Een 
goed telbord, die enige jaren 
mee kan, kost tussen de 75 en 
120 euro per stuk. Welke we 
nemen, weten we nog niet, 

maar het zal een weloverwogen 
beslissing zijn.
Dank aan alle loten (ver)kopers. 
Dankzij jullie staan er binnen-
kort weer mooie telborden op 
de tafels.

Binnenkort zullen we ook de 
winnaars van de lotenverkoop 
bekend maken. De sluittermijn 
voor het kopen van een lot is 
2 december. Dus nog niet ge-
kocht? Gauw doen.



DROS-AlTeRnO DS 1
30 NOVEMBER 20.00 UUR

Nr. Naam Lengte Leeftijd Positie
1	 Yvette	Visser	 178	cm	 19	 Libero
2	 Sanne	Konijnenberg	 180	cm	 15	 Spelverdeler
5	 Lisa	Nobel	 181	cm	 19	 Passer/Loper
6	 Lauri	Luijken	 184	cm	 25	 Passer/Loper
7	 Daphne	Broekhuis	 175	cm	 18	 Spelverdeler
8	 Froukje	Hoenderboom	178	cm	 19	 Passer/Loper
9	 Benthe	Wismans	 183	cm	 19	 Diagonaal
10	 Kirsten	Bröring	 190	cm	 19	 Middenaanval
11	 Moniek	Jansen	 192	cm	 27	 Diagonaal
12	 Romy	Hietbrink	 183	cm	 26	 Middenaanval
13	 Sophie	Posthumus	 174	cm	 14	 Libero
14	 Marjolijn	Oskam	 192	cm	 23	 Middenaanval
15	 Anna	Zijl	 188	cm	 17	 Diagonaal

SPeleRS    

Trainer: William	Klaver
Assistent trainer: Eric	Meijer
Assistent trainer: Vincenzo	Valenti
Assistent trainer: Frans	Schäffer

Teamcontactpersoon: Eline	Konijnenberg	
Manager: Claudia	Cornelies
Fysiotherapeut:	Wouter	Langendijk
Verzorger: Claudia	Cornelies
Scout:	Rick	van	Andel

BeGeleIDInG

VOlleyBAl DAmeS

-  TAlenTTeAm PAPenDAl DS 1 

Officials 
1e ScheidSrechter
WOutER	DE	BAAR

2e ScheidSrechter
MARCO	StRiK

techniSch jurylid
WiM	OuDBiER

lijnrechter 1
JOS	VAN	DEN	BROEK

lijnrechter 2
RAYMOND	SAVELKOEL

mini´s vd week 

NOA & SANNE MD6

SPeleRS     

DROS

Alterno
Apeldoorn

Nr. Naam Lengte Positie    
1 Noa de Vos 1.89 m Diagonaal
2 Romy Brokking 1.66 m Libero
3 Fleur Meinders 1.84 m Spelverdeler
4 Hyke Lyklema 1.84 m Spelverdeler
5 Annika de Goede 1.89 m Diagonaal
6 Iris Vos 1.81 m Passer/loper
7 Sanne Wagener 1.90 m Middenblokkeerder
8 Jette Kuipers 1.84 m Passer/loper
9 Britte Stuut 1.97 m Middenblokkeerder
10 Femke Vlutters 1.86 m Spelverdeler
11 Emily Silderhuis 1.92 m Middenblokkeerder
12 Pleun van der Pijl 1.89 m Passer/loper
15 Anneclaire ter Brugge 1.86 m Middenblokkeerder
16 Famke Boonstra 1.93 m Passer/loper

VOlGenDe ThUISweDSTRIjD
14 dEcEMBER 20.00 UUR

dROs-AltERNO ds 1-ReGIO ZwOlle VOlleyBAl DS 1
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Alterno
Activiteiten
Kalender

nOVEMBER
 30 Miniochtend
 30 Thuiswedstrijd 
  

DECEMBER
 14 Miniochtend
 14 Thuiswedstrijd 
 22 Jeugdtoptoernooi 
  

JAnUARI 2020
 04 Voorronde NOJK
 05 5e WENZ 
  recreantentoernooi

Adverteren?
in de Groene Flits 

kan al voor 

25 euro 
per seizoen

Informatie: 
info@alterno-apeldoorn.nl

 of informeer
bij Jos Mulder

Programma
Alternohal

Alterno wenZ 
midwinter Recrean-
tentoernooi 2020
Er zijn inmiddels 11 inschrij-
vingen binnen. En het kan nog 
steeds. Dus ook nog mee doen 
met een vrienden- recreanten-
team op 5 januari 2020? Geef 
je op via onze website: https://
www.alterno-apeldoorn.nl/ en 
ga naar de webshop. En de tra-
ditie wordt voortgezet. Gezellig 
ontvangst met gebak van onze 
sponsor WENZ. Dat gebakje 
moet er natuurlijk ‘afgesport’ 
worden tijdens de intensieve 
wedstrijden na de koffie. Of 
kom gewoon lekker kijken. We 
starten rond 09.30 uur en tot 
halverwege de middag zal het 
toernooi duren. Sportief, gezel-
lig en lekker.

Alterno jeugd Top 
Toernooi op zondag 
22 december 

Speciaal voor de Open Club 
teams van de mini’s zal Dros-Al-
terno een Jeugd Top Toernooi 
organiseren. De inschrijvingen 
zijn al binnen en binnenkort zal 
het speelschema bekend wor-
den gemaakt. Een mooi toer-
nooi met hardwerkende mini’s 
die gaan voor de beste resulta-
ten in de Open Club Kampioen-
schappen. Kom gerust eens kij-
ken hoe onze (en andere) mini’s 
het doen en gebruik maken van 
hun talenten en sportplezier 
beleven op zo’n dag. De koffie 
staat klaar. 


