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Nieuwsflits

Adverteren in de Groene Flits?

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

Jeugd- en minikamp Beste leden,
In deze onzekere tijden probe-
ren we jullie zo goed als kan te 
informeren over de ontwikke-
lingen binnen de vereniging. 
Als je desondanks een vraag 
hebt dan kun je deze stellen 
aan de diverse commissies of 
aan het bestuur.

Contibutie inning

Begin april innen we altijd een 
termijn van de contributie. We 
hopen dat je begrijpt dat dat 
ook dit keer het geval zal zijn, 
ondanks de ongewone afloop 
van de competitie en de trai-
ningsstop. Voor vrijwel al onze 
kosten gaan we al aan het be-
gin van het seizoen verplich-
tingen aan, denk daarbij aan 
de kosten die betrekking heb-
ben op onze eigen hal (hypo-
theek) maar ook de schoon-
maakkosten, stookkosten etc.. 
Deze verplichtingen worden 
niet of nauwelijks minder 
door het op slot zetten van de 
sportsector. Daarom is het be-
langrijk dat onze inkomsten 
(contributie) op peil blijven, 
want ook onze barinkomsten 
zijn er ook niet.

Mocht blijken dat de uitgaven, 
als gevolg van de coronamaat-
regelen toch lager uitpak-
ken dan voorzien, dan zullen 
we een correctie toepassen 
in de komende termijnen. 
Wij hopen op jullie begrip.

Helaas moeten wij jullie berich-
ten dat het jeugd- en minikamp 
2020 niet doorgaat. In de afgelo-
pen week hebben de minicie en 
de jeugdcie overleg gehad met 
het Bestuur en besloten dat de 
beide kampen dit jaar niet door-
gaan. Samenkomsten zijn tot 1 
juni verboden en het is nog niet 
bekend hoe het daarna is. We 
vinden het verschrikkelijk jam-

mer dat we dit besluit moeten 
nemen. De  onzekerheid maar 
met name de gezondheid van 
onze leden heeft de doorslagge-
geven. We hebben met beide lo-
caties afgesproken dat de reser-
vering naar volgend jaar wordt 
verschoven.

Het programma en alle leuke 
ideeën bewaren we tot volgend 

jaar en dan maken we er weer 
een super leuk kamp van.

Als je het inschrijfgeld al betaald 
hebt, dan wordt dit teruggestort.

Namens 

Stephan Draaijer en 

Riccardo van Ernst 

Vacature
Wij zoeken een rechterhand voor de penningmeester. De afgelopen jaren heeft 

Henriette Kunst de penningmeester ondersteunt met een aantal taken. Helaas heeft zij 
besloten hiermee te stoppen.

Werkzaamheden
- Inkoopfacturen verwerken in boekhoudsysteem (e-boekhouden.nl)
- Inkoopfacturen opslaan in pdf
- Verkoopfacturen verwerken in boekhoudsysteem
- Betalingen verwerken in boekhoudsyteem
- Voorstel voor BTW aangifte (1x per kwartaal)
- Memoriaalboeking (komt weinig voor)
- Bankafschriften boeken (1x per maand)
- Contact met penningmeester over boekhouding

Bijzonderheden: Inkoop- en verkoopfacturen komt bijna allemaal digitaal binnen. De fysieke fac-
turen 1x per 2 weken ophalen in de Alternohal en verwerken, vervolgens scannen en/of mailen 
naar degene voor wie het bestemd is, als het facturen zijn dan deze verwerken in de boekhouding.

Wat kost het aan tijd:
Gemiddeld ongeveer 1,5 tot 2 uur in de week. Begin van de maand moeten de bankafschriften 
geboekt worden en dat kost dan zo’n 5 uur extra.
- De werkzaamheden kunnen qua tijd zelf worden ingedeeld
- Enige kennis van boekhouding is een pre.

Voor meer informatie kun je opnemen met Leo Bottema en/of Henriette Kunst via mailadres: 
Bestuur@alterno-apeldoorn.nl
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HOUWER & RUIJS
TROTSE PARTNER VAN
ALTERNO

SPECIALISATIES H&R:

     Fysiotherapie
     Manuele therapie
     Sportfysiotherapie
     Kinderfysiotherapie
     Bekkenfysiotherapie
     Sportmedische begeleiding
     Revalidatietraining
     Arbeidsfysiotherapie
     Vitaliteit en Preventie
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Deventerstraat 120
7321 CD Apeldoorn

Baron Sloetkade 109
7321 ZR Apeldoorn

Laan van Westenenk 4
7336 AZ Apeldoorn (Ugchelen)

Tel: 055-3605681
info@houwerenruijs.nl
www.houwerenruijs.nl

Ook amateursport vraagt het maximale van 

sporters en de organisatie. Houwer & Ruijs 

levert voor veel leden van Alterno de 

fysiotherapeutische zorg. Die zelfde hoge 

kwaliteit fysiotherapeutische zorg is ook 

beschikbaar voor bedrijven en particulieren. 

Door onze patiëntgerichte benadering, 

de minimale wachttijd, de diversiteit in 

specialismen en behandeltechnieken leveren 

wij een bijdrage aan het fi t maken en houden 

van sporters, werknemers en bedrijven.
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