
 

MUTATIES EN VRAGEN  

 Voor vragen en informatie over de mini’s kunt u mailen naar:  

minicie@alterno-apeldoorn.nl. 

 Verhuisberichten, wijzigingen en opzeggingen schriftelijk doorgeven aan:   

ledenadministratie@alterno-apeldoorn.nl   

 Voor alle activiteiten en bijzonderheden adviseren we u de website in de gaten te houden: 

http://www.alterno-apeldoorn.nl 

 

MININIEUWS 2019-2020 NUMMER 01 

Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van het seizoen 2019-2020. 

Door middel van deze nieuwsbrief willen we de afspraken rondom wedstrijden en trainingen nog een keer op een rijtje 

zetten. De nieuwe leden van de minicommissie zullen zich voorstellen en de oude leden van de minicommissie 

bedanken we voor hun inzet de afgelopen seizoenen. Ook vindt u in deze nieuwsbrief onder anderen de taakverdeling 

van de minicommissieleden, geplande activiteiten en de jaarplanning. 

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 over het hoofd zien van leuke activiteiten en het onnodig voor een dichte deur staan.   

  

Met sportieve groet, 

De Minicommissie  
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AFSPRAKEN BIJ TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN    

 

AFMELDEN TRAININGEN: 

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

afmelden door een appje te sturen naar 06-12422845. Op dit 

nummer kun je niet bellen voor vragen of andere dingen.  

Mocht je vragen hebben, dan kun je gewoon mailen naar: 

minicie@alterno-apeldoorn.nl 

 

HOOFDTRAINERS:  

Vanaf dit seizoen werken we met meerdere hoofdtrainers. Iedere dag 

is er een van de volgende hoofdtrainer aanwezig in de hal.  

• Maandag  Eric Meijer 

• Dinsdag    William Klaver 

• Woensdag Hilda Knaapen 

• Donderdag  Hilda Knaapen 

• Vrijdag   Rutger Boerdam 
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AFSPRAKEN RONDOM DE TRAININGEN: 

• Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen 5 minuten 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 de laatste 10 minuten van de training op de 

tribune plaatsnemen, zolang het kind of de trainer daarvan 

geen hinder ondervindt. Dit geldt zowel voor de Alternohal 

zelf als voor de gymzalen.  

• Tijdens de training hebben we af en toe een drinkpauze. Om 

het tempo in de training te houden, vragen we iedereen een 

bidon of een 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 van 

de dag.  

• Omkleden voor en na de training alleen in de kleedkamers 

(zie hieronder bij kleedkamerindeling). Dit geldt natuurlijk voor 

alle mini’s.  
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KLEEDKAMER VERDELING ALTERNOHAL: 

Er is geen vaste kleedkamerindeling tijdens de trainingen. Om 

misverstanden te voorkomen, hebben we wel enkele afspraken:   

• Kinderen die spelen in 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 één kleedkamer 

omkleden, gebruik dan een kleedkamer bij de gymzaal.  

Bovenstaande afspraken gelden tijdens minitrainingstijden. Op latere 

trainingstijden zijn er ook andere teams in de hal, loopt u dan als 

ouder niet zomaar een kleedkamer binnen.  

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 deze meenemen naar de trainingszaal.  

Verder willen we nogmaals duidelijk aangeven dat het VERPLICHT is 

dat de kinderen zich omkleden in de kleedkamers en dus niet in de 

gang of in de zaal. 
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AFSPRAKEN RONDOM DE WEDSTRIJDEN:   

• Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen 20 minuten voor de eerste 

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.   

• Alleen de begeleiders mogen bij de wedstrijden langs de kant 

staan. Andere ouders dienen plaats te nemen op de tribune.  

 

MINIWEDSTRIJDKLEDING:   

Tijdens de wedstrijden is het verplicht om de groene Alterno minipolo 

te dragen met daaronder een zwart sportbroekje. Heb je nog een 

wedstrijdshirt nodig, stuur dan een email naar minicie@alterno-

apeldoorn.nl. Dan kunnen wij je in contact brengen met iemand die 

nog een wedstrijdshirt thuis heeft liggen. 

Misschien heb je nog een wedstrijdpolo in de kast liggen die te klein is 

of niet meer gebruikt wordt en wil jij het shirt verkopen, laat het ons 

weten. Wij zorgen ervoor dat je in contact komt met een potentiële 

koper. Graag de maat vermelden voor een juiste bemiddeling. 

Mail naar minicie@alterno-apeldoorn.nl. 

SPELERSPAS:   

Niet van al onze mini’s hebben we spelerspas. De oorzaak hiervan  is 

dat we niet van iedere mini een pasfoto hebben. Tijdens de 

miniochtend hebben we van al onze aanwezige mini’s nieuwe 

pasfoto’s gemaakt. Met dank aan Rudy Bierkart. Mocht uw kind deze 

ochtend niet aanwezig zijn geweest, mail dan een digitale foto van uw 

kind in wedstrijdshirt naar minicie@alterno-apeldoorn.nl.  

Vermeld daarbij de naam van uw kind en het team waarin hij of zij 

speelt. 
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MINICOMMISSIE 2019-2020 

 

TAAKVERDELING MINICOMMISSIE  

 

Van links naar rechts: 

 

• Jolanda Essenstam Secretariaat 

 

• Mirjam ten Voorde       Algemene zaken en  

                                              Trainerscoördinator 

 

• Isa Jonker  Activiteiten 

 

• Hilda Knaapen  Technische zaken, beweegdiploma 

 

• Miranda van Essen Activiteiten, stopt per 1-12-2019 

 

• Riccardo van Ernst Voorzitter en wedstrijdzaken 

 

• Astrid Roelofs  Ondersteuning 

 

• Eline Roelofs  Ondersteuning       

 

• Daphne Broekhuis Technische zaken en activiteiten 
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VOORSTELLEN NIEUWE MINICOMMISSIELEDEN    

 

ASTRID ROELOFS: 

Graag stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is Astrid Roelofs.  

Ik ben 41 jaar en ben al héél veel jaren samen met Pieter Bas 

Kofman. Wij hebben 2 kinderen bij de mini’s: zoon Yannick (11 

jaar) en dochter Yfke (7 jaar). Yfke volleybalt al een paar jaar en 

speelt in meisjes F1. Yannick heeft altijd gevoetbald en is sinds 

dit jaar gaan volleyballen en speelt in jongens D2. Geen gekke 

keuze, aangezien Pieter Bas en ik zelf ook altijd gevolleybald 

hebben. 

Alterno en volleybal zijn voor mij altijd een belangrijk onderdeel van 

mijn leven geweest. Toen ik 8 jaar was begon ik bij de mini’s van 

Alterno. Ik heb vervolgens de hele jeugd doorlopen en heb 

uiteindelijk meer dan 10 jaar in dames 1 gespeeld. Vanwege een 

knieblessure heb ik destijds moeten stoppen met volleybal en ik ben 

een periode van een aantal jaar vrij weinig in de Alternohal geweest. 

Toen mijn dochter ging volleyballen, kwam ik weer meer in de hal en 

dit voelde weer echt als thuiskomen. Ook het zelf volleyballen begon 

weer te kriebelen en de kruisband in de knie was inmiddels 

gerepareerd. Zodoende heb ik zelf ook weer de volleybalschoenen 

aangetrokken en speel ik sinds vorig seizoen weer competitie. Ik 

speel dit jaar in dames 4. Een erg leuk team, waar ik het goed naar 

mijn zin heb! 

Ik vind het erg leuk om betrokken te zijn bij het sporten van mijn 

kinderen en daarom ben ik aan de slag gegaan bij de 

minicommissie. Ik ga de minicommissie ondersteunen bij activiteiten. 

Ik heb er veel zin en we komen elkaar vast tegen in de sporthal! 
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ISA JONKER: 

Via deze weg stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is Isa Jonker en ik 

ben 20 jaar.  

Van baby af aan word ik al door mijn ouders meegenomen naar de 

sporthal, zij hebben beide ook altijd gevolleybald dus was het voor 

hen ook geen verrassing toen ik vertelde dat ik ook wilde gaan 

volleyballen. Ik ben begonnen op mijn achtste in meisjes F en nu, 12 

jaar later, volleybal ik nog steeds met veel plezier bij Alterno.  

Naast het volleyballen zelf geef ik ook trainen, van mini’s tot jeugd. 

Aankomend seizoen speel ik zelf in Dames 4, een leuk en gezellig 

team waarin ik het erg naar mijn zin heb. 

Dit jaar ben ik bij de minicommissie verantwoordelijk voor de 

activiteiten, de mini’s van de week en de ballenrollers bij Dames 2. Ik 

heb veel zin in dit jaar en tot ziens in de sporthal! 

DAPHNE BROEKHUIS:  

Hoi allemaal!  

Mijn naam is Daphne Broekhuis, dit jaar ben ik nieuw bij de 

minicommissie!  

Ik zal mijzelf even aan jullie voorstellen.  

Ik ben 18 jaar oud, ik volleybal zelf in dames 1. Dit jaar begin ik aan 

mijn tweede seizoen bij Dros Alterno dames 1, daarnaast geef ik veel 

trainingen. Ik geef trainingen aan mini- en jeugdteams, daarnaast 

coach ik MC3 en MC1. Ook ga ik naar school, ik doe de PABO op het 

Windesheim in Zwolle!  

In mijn vrije tijd ben ik graag met mijn vriend Mike en doe ik graag 

leuke dingen met vrienden.  

Binnen de minicommissie ben ik verantwoordelijk voor de activiteiten, 

ballenrollers bij dames 2 en de mini’s van de week!  

Ik heb erg veel zin in aankomend seizoen en ik hoop jullie in de 

Alternohal te zien! 

  

Isa Jonker  Daphne Broekhuis 
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ELINE ROELOFS:  

Mijn naam is Eline Roelofs. Ik ben 38 jaar, getrouwd met John en 

moeder van 2 prachtige kinderen Emma, 8 jaar en Sven, 7 jaar. In het 

dagelijks leven werk ik in de psychiatrie, doe ik aan kickboksen en 

hoop ik mijn studie op de Pabo dit schooljaar af te ronden.  

Mijn dochter volleybalt sinds vorig jaar met veel plezier bij de mini’s 

van Alterno. De wedstrijd zaterdagen ben ik op de tribunes aanwezig 

om het team aan te moedigen. Daarnaast ben ik de zaterdagen ook 

op de scouting van mijn zoon te vinden.  

Na de zomervakantie ben ik vol enthousiasme gestart als minicie lid. 

Ik zal mij vooral gaan richten op het organiseren van de activiteiten 

het komende volleybal jaar. Ik hoop iedereen tijdens 1 of meer van 

deze activiteiten te treffen. Mochten jullie vragen hebben, of willen 

weten wie ik ben, spreek mij gerust aan in de hal. 

Met vriendelijke groet,  

Eline 

 

AFSCHEID OUDE MINICOMMISSIELEDEN    

 

 

Binnen de minicommissie zijn het afgelopen seizoen wat wisselingen geweest. Zo willen we graag de oude minicommissieleden 

Eric Meijer, Eline Konijnenberg, Mathilde Jacob en Miranda van Essen  bedanken voor hun inzet voor onze mini’s.  
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DE TOEKOMST VAN ONZE VERENIGING 

Donderdagavond 26 september jl. was de aftrap van een traject dat 

de vereniging komende periode gaat doorlopen om antwoorden te 

formuleren op vragen die bij veel verenigingen in Nederland leven. 

Vragen die allemaal te maken hebben met de identiteit van de 

vereniging, zoals: Wie is Alterno. Waar staat de vereniging voor. Wat 

vinden wij bij Alterno belangrijk (en wat niet). Doel is om middels een 

aantal visie sessies uiteindelijk de kernwaarden van DROS Alterno te 

bepalen.  

Het bestuur heeft er nadrukkelijk voor gekozen deze waarden niet zelf 

te bepalen, maar dit samen met zoveel mogelijk leden te gaan doen. 

In de algemene vergadering van juni is al aangekondigd dit jaar met 

de leden het gesprek aan te gaan over de toekomst van onze 

vereniging. In persoonlijke gesprekken heeft een aantal mensen 

aangegeven graag mee te willen denken over de toekomst van onze 

mooie club. Deze “kerngroep” kwam donderdagavond voor het eerst 

bij elkaar. 

Sessieleider Fons van de Logt, die namens de Rabobank dit traject bij 

Alterno begeleidt, gebruikte deze eerste avond om het traject toe te 

lichten en aan te geven wat er voor de eerste bijeenkomst, die nu 

gepland staat op maandagavond 4 november om 19.30 uur van de 

aanwezigen wordt verwacht. 

De komende weken zullen heel veel leden en ouders benaderd gaan 

worden om bij deze sessie aanwezig te zijn. Door namelijk samen 

deze waarden te bepalen, wordt zoveel mogelijk draagvlak gecreëerd 

en gezorgd dat zij toekomst-vast zijn. 
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NIJNTJE BEWEEGDIPLOMA & SPORTSPEELTUIN  

 

Nijntje is er voor alle kinderen van twee tot vijf jaar. Doel van het Nijntje 

beweegdiploma is het spelenderwijs aanleren van motorische 

vaardigheden. Denk hierbij aan springen, klimmen, klauteren, rollen, 

kruipen, glijden, schommelen, gooien, vangen enz. 

Door het aanbieden van een gevarieerd programma komen alle 

beweegvormen aan bod. Het kind beleeft absoluut veel plezier aan de 

lessen en u als ouder ook, want ouders (of opa’s en oma’s) doen gezellig 

mee in de les. 

Zo hoeven de kinderen niet te wachten en u helpt en stimuleert uw 

kind om steeds een stapje verder te komen in zijn of haar 

ontwikkeling. En we zijn allemaal druk. Hoe fijn is het dan om lekker 

een uurtje alle aandacht voor het kind te hebben! Nadat uw kind alle 

onderdelen onder de knie heeft, is er een Nijntje beweegdiploma-

feestje. We maken daar een groot feest van en alle kinderen krijgen 

dan hun beweegdiploma! 

De lessen worden gegeven op: 

Nijntje :   woensdagmiddag van 16.30 t/m 17.30 uur  

Plaats  :   Alternohal  

Meedoen?  :   Dat kan een maand GRATIS  

Wat te doen? : Stuur een mail naar minicie@alterno-apeldoorn.nl 
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AFDELING ZUIBROEK 
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ACTIVITEITEN 

 

GROTE CLUB ACTIE:  

Grote Club Actie: Voor Alterno heel belangrijk!   

 

Al jaren doen we mee met de Grote Club Actie. Waarom eigenlijk? 

Omdat dit een belangrijke inkomstenbron is voor Alterno, waardoor 

we nét dat beetje extra kunnen doen waar anders geen geld voor is. 

Ook dit jaar doen we natuurlijk weer mee en we hopen op een hogere 

opbrengst dan vorig seizoen. De verkoop is 14 september jl. gestart. 

Help jij ook mee? 

 

Waarvoor gebruiken we de opbrengst? 

 

Help ons met het vinden van het juiste doel. En doe jouw briefje met 

een haalbaar doel in de witte brievenbus. Wie weet wordt jouw idee 

uitgekozen.   

 

Win een bedrag voor je eigen teamuitje 

 

Het team dat de meeste loten verkoopt (jeugd- en mini-team) ontvangt 

het bedrag voor een teamuitje. Dat bedrag kun je zelf zo groot 

mogelijk laten worden. Voor het totaal aantal loten dat dit team 

verkoopt, ontvangt het team per lot 50 cent. Bij 100 loten krijg je 

bijvoorbeeld 50 euro, vrij te besteden voor een leuk teamuitje. Dus zet 

‘m op! 

En ook iets voor de beste verkopers zelf 

 

De beste vijf verkopers ontvangen ieder vier vrijkaarten voor Krazy 

Kangaroo Apeldoorn. Daarmaast… De Grote Clubactie organiseert 

een Kids-verkoopwedstrijd (tot 13 jaar). Dit is een landelijke 

verkoopwedstrijd waarin de beste lotenverkopers worden beloond                                            

door middel van diverse prijzen. De beste lotenverkoper wordt 

beloond met een iPad. Kijk voor meer info: https://clubactie.nl/ 

 

Ook online kun je loten kopen 

 

Gemakkelijker kan het niet. Vanuit je luie stoel direct loten kopen van 

Alterno. Ga naar deze link en vul de gegevens in. groteclubactie2019 

en klik op ‘Steun ons’.  

Inleverdatum: 

Loten kunnen uiterlijk 2-11 ingeleverd worden  
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NACHT VAN ALTERNO: 

Ook dit jaar staat hij weer gepland. De Nacht van Alterno. Vind je het 

leuk om eens te slapen in de hal? Om samen met je teamgenoten 

leuke activiteiten te doen? Meld je dan nu aan door een mail te sturen 

naar minicie@alterno-apeldoorn.nl.  Betalen op de avond zelf. 

 

SINTERKLAAS: 

Sinterklaas is nog niet eens in Nederland, maar toch heeft hij 

al beloofd om op vrijdag 29 november naar de Alternohal te komen 

om zijn verjaardag te vieren met de Alterno mini’s. En jij bent 

alvast uitgenodigd!  Het feest zal beginnen om 16.30 uur en duren 

tot 19.30 uur. (deur open om 16.15 uur) 

Meer informatie volgt later. 

  

  

 

http://www.alterno-apeldoorn.nl/
https://www.facebook.com/Miniafdeling-volleybalvereniging-Alterno-839920866054999/
mailto:minicie@alterno-apeldoorn.nl


 

Voor meer informatie kijk op onze website www.alterno-apeldoorn.nl.   Of volg ons via facebook. 

MININIEUWS 2019-2020 NUMMER 01 

JAARPLANNING 2019 – 2020   

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. 

OKTOBER 2019:  

21 t/m 25 Geen training i.v.m. herfstvakantie 

31 Inleveren Grote Club Actie Loten 

NOVEMBER 2019: 

01 Start opgave Sinterklaas activiteit 

02 Competitie 

02 Uiterste inleverdatum Grote Club Actie Loten 

09 Competitie 

29 Sinterklaasfeest. 

30 Competitie 

DECEMBER 2019: 

05 Geen training i.v.m. Sinterklaas 

14 Competitie 

21 t/m 31 Geen training i.v.m. kerstvakantie 

 

 

JANUARI 2020:  

01 t/m 05 Geen trainen i.v.m. kerstvakantie

04 Minitoernooi 

04 Voorronde open club 

25 Competitie 

FEBRUARI 2020: 

08 Competitie 

15 Halve finale open club 

24 t/m 29 Geen training i.v.m. voorjaarsvakantie 

MAART 2020: 

07 Competitie 

21 Competitie 

APRIL 2020:  

04 Competitie 

10 Geen training i.v.m. Goede vrijdag 

11 Finale open club 

13 Geen trainen i.v.m. Tweede Paasdag 

18 Competitie 

25 t/m 30 Geen training i.v.m. Meivakantie 

MEI 2020 

01 t/m 03 Geen training i.v.m. Meivakantie 

05 Geen training i.v.m. Bevrijdingsdag 

21 t/m 22 Geen training i.v.m. Hemelvaart 

JUNI 2020:  

01 Geen training i.v.m. 2de Pinksterdag 

26 t/m 28 Minikamp 

 

 

http://www.alterno-apeldoorn.nl/
https://www.facebook.com/Miniafdeling-volleybalvereniging-Alterno-839920866054999/

