
 

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 02 

Voor je ligt de tweede en laatste nieuwsbrief van het seizoen 2019-2020. 

Door middel van deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen binnen Alterno en 

de miniafdeling.  

Door de Corona is het laatste gedeelte van dit seizoen geheel anders verlopen dan we met z’n alle hadden verwacht. 

De competitie en trainingen stopten ineens en alles verliep anders dan we gewend waren. Geen seizoenafsluiting, 

geen minikamp, even helemaal geen volleybal meer.   

Tot we het bericht kregen dat er mogelijk buiten gesport mocht gaan worden door de jeugd. Als snel ontstond het idee 

vanuit de vereniging om een beachveld te gaan creëren in de buurt van de hal. Een aantal leden pakte dit idee op en 

ging hiermee aan de slag. Er werd een locatie geregeld, contact gezocht met de gemeente, protocollen geschreven, 

en natuurlijk zand geregeld.  

Vanuit de minicommissie zijn we de eigenaar van het terrein, Han Reinders en de Kinderopvang, dankbaar dat we 

gratis gebruik konden maken van het terrein en de Vrienden van Alterno en de Rabobank dat ze een deel van de 

kosten voor hun rekeningen hebben genomen. En uiteraard de leden die de beachvelden zo snel gerealiseerd 

hebben. 

Voor nu willen we jullie een fijne vakantie toe wensen en hopen we jullie weer te zien na de zomervakantie. 

Vergeet niet deze nieuwsbrief goed door te lezen en de data die zijn genoemd over te nemen in je agenda.  

 

Met sportieve groet, 

De Minicommissie  
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Voor meer informatie kijk op onze website www.alterno-apeldoorn.nl.   Of volg ons via facebook. 
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TRAINGEN NA DE ZOMER 

Na de zomervakantie starten we weer met trainingen van de mini’s 

op maandag 31 augustus. Het trainingsschema volgt tijdens de 

laatste weken van de zomervakantie 

We kijken al uit naar een nieuw, sportief en gezellig volleybalseizoen.       

 

STARTDAG 12 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 oefenwedstrijden 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 startdag: Het programma van de startdag zullen we eind 

augustus bekend maken.Het programma zal geheel volgens de  

richtlijnen van het RIVM worden uitgevoerd.  

De eerste wedstrijden zullen rond 09.00 uur beginnen en de startdag 

duurt tot ongeveer 12.00 uur.  

  

  

 

  

http://www.alterno-apeldoorn.nl/
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NIEUWE KLEDINGLIJN   

Misschien heeft u het al voorbij zien komen, Alterno wordt 

aankomend seizoen helemaal in het nieuw gestoken. Verschillende 

mensen zijn druk bezig geweest om een uniek shirt te ontwerpen. 

Dit shirt zal worden gedragen door de gehele club, van mini’s tot aan 

de senioren. 

Als alles goed gaat, worden de shirts in augustus geleverd. De 

kledingcommissie zal per team een tas met shirts samenstellen en 

uitdelen. Deze shirts worden na iedere wedstrijd weer verzameld in 

de tas en worden door één ouder gewassen. Zo houden we de kleur 

en kwaliteit goed. Het shirt blijft eigendom van de vereniging, dus 

wees er zuinig op. 

Het is de bedoeling dat de leden zelf een eigen wedstrijdbroekje 

aanschaffen bij Tempelman. Hier wordt dan het Alterno-logo op 

gedrukt. Daarmee hebben we als vereniging helemaal een uniforme 

uitstraling. 

Tevens zal er een webshop geopend worden. Hier kan ook het 

wedstrijdbroekje besteld worden. In deze webshop zijn tevens 

allerlei andere volleybal gerelateerde spullen te koop, zoals 

trainingsshirts, kniebeschermers, trainingspakken, inspeelshirts ect. 

Dit kan natuurlijk ook altijd direct bij Tempelman in de winkel. 

Van alle spullen die bij Tempelman besteld worden, zal de 

vereniging ook weer een bijdrage krijgen. 
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AVA KOMT TERUG 

Na de zomer is de Apeldoornse Volleybal Academie weer terug. Één 

keer in de twee weken staat de hal vol met volleybalplezier. Alle 

leden die spelen in de E, D, C, B en A jeugd is welkom (leeftijd 10 

t/m 18), ongeacht in welk team je speelt.  

De AVA wordt ook een opleidingscentrum voor onze trainers, tijdens 

deze trainingen wordt er samen gewerkt aan doelen. Wilfried 

Groothuis, trainer Dames 1, zal regelmatig aanwezig zijn om de 

trainers te begeleiden en te ondersteunen. 

Zes keer per jaar is er een trainersbijeenkomst in de vorm van een 

clinic, ter inspiratie om die doelen te bedenken. Wilfried zal ook de 

clinics verzorgen. 

Binnenkort ontvangen jeugdleden informatie over de inschrijving. We 

kunnen alvast verklappen dat we tegen kostprijs zullen gaan werken! 

ZUIDBROEK 

Na de zomervakantie gaan we ook door in Zuidbroek.  

Kinderen van 6-9 jaar trainen om 17.00 uur in de sporthal van Het 

Kristal, om 18.00 uur komen de kinderen van 9 jaar en ouder. We 

hebben inmiddels twee teams die volgend seizoen ook competitie 

gaan spelen.  

Heel spannend, maar ze gaan het zeker erg leuk vinden. Hilda 

Knaapen en Noah Aggenbach gaan volgend seizoen de training 

verzorgen. Er is nog plek, dus ken je nog iemand uit Zuidbroek, alle 

kinderen mogen gezellig mee doen. 
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BEACH 

Na de meivakantie konden we toch nog volleyballen. Wat fijn om alle 

kinderen weer te zien, we hebben ze ook zo lang moeten missen! 

Alterno heeft voor alle leden twee beachvelden aangelegd, zodat 

alle teams de mogelijkheid hadden om te trainen. De mini’s vonden 

het heel erg leuk om te beachen. Heerlijk met je blote voeten in het 

zand en duiken in het zand was minder pijnlijk dan op de harde 

grond in de zaal.  

We hadden opeens met weersomstandigheden te maken. Soms viel 

er regen, waardoor het te koud werd om te trainen en werd de 

training afgelast. Maar meestal scheen de zon. Soms was het zó 

warm om te trainen, dan gingen we met de mini’s waterspelletjes 

doen, wat hadden ze een plezier. Wat is er nou leuker dan met je 

waterpistool de trainster nat te spuiten! Gelukkig waren er moeders 

die na de training ijsjes uitdeelden en sommige teams spraken 

alvast van te voren af wie volgende week aan de beurt was om ijsjes 

mee te nemen.  

Beachvolleybal met de mini’s, een keer heel iets anders, maar wat 

was het leuk! 

 

 

TRAINERS BEDANKT 

Aan het einde van dit seizoen willen we graag alle trainers en 

begeleiders van de teams bij de mini’s bedanken. 

Zonder jullie hulp en inzet was het niet gelukt om er een gezellig en 

sportief seizoen van te maken!  

Ook een dank je wel voor de stagiaires die het afgelopen seizoen 

met veel plezier en inzet hebben gewerkt aan de stage opdrachten 

bij de mini’s van Alterno. Wij zijn heel trots op jullie dat jullie allemaal 

je stage met een goed resultaat hebben afgesloten! Heel veel 

succes met jullie verdere opleiding! Een aantal stagiaires blijven we 

gelukkig zien, zij hebben al aangeven ook het komende seizoen 

training te willen komen geven bij de mini’s. Super!!! 
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TRAINERS GEZOCHT 

Aan het einde van dit seizoen willen we graag een oproep doen 

……. Wie wil het komende seizoen training geven aan een of 

meerdere teams bij de mini’s? Gezelligheid en sportief bezig zijn… 

wie wil dat nu niet? Ook ouders zijn van harte welkom.  

Er is elke dag een hoofdtrainer aanwezig, hij of zij zet een planning 

uit voor de training. Zonder jullie hulp en inzet lukt het niet om er een 

gezellig en sportief seizoen van te maken!  

Lijkt het je leuk om training te geven aan het team van je zoon of 

dochter? Schroom dan niet en stuur een mail met je naam en 

telefoonnummer naar minicie@alterno-apeldoorn.nl en neem deel 

aan de inspirerende trainersbijeenkomsten van Wilfried Groothuis. 

MAIL MINICIE IN SPAMFILTER 

Zoals al eerder gemeld, komt bij veel mensen de mail van de 

minicommissie in de spam box. We hebben gekeken of we hier op 

wat aan kunnen veranderen, maar helaas lijkt dit niet het geval. We 

willen jullie daarom ook vragen om de site van alterno en de 

spambox goed in de gaten te houden, zodat iedereen wel goed op 

de hoogte blijft. We zullen dit seizoen meer gebruik gaan maken van 

whatsapp als communicatie middel.  
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BELANGRIJKE DATUMS 

 

• 24-08-2020 Nieuwe trainnigsrooster 

• 31-08-2020 Eerste minitraining 

• 12-09-2020 Startdag mini’s 09:00 tot 12:00 

 

• 25-06-2021 Minikamp 

• 26-06-2021 Minikamp 

• 27-06-2021 Minikamp 
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