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Van de bestuurstafel
Op dinsdag 2 maart jl. stond er 
weer een digitale bestuursver-
gadering op de agenda. Helaas 
mogen we niet fysiek vergade-
ren maar op deze wijze lukt het 
ons ook.

Het is goed om te zien dat er 
(weer) gevolleybald mag wor-
den door de jeugd, recent is 
de “jeugdige” leeftijd opgerekt 
tot 27 jaar wat betekent dat er 
meer leden mogen sporten. 

We zijn sinds een aantal weken 
in het bezit van 2 beachvelden 
waarop heerlijk gesport kan 
worden. Het is een hele puzzel 
om een goed trainingsrooster 
te maken waarin alle teams pas-
sen daarbij rekening houdend 
met de wensen van de teams/
trainers en het tijdstip waarop 
het donker wordt. Maar het is 
gelukt, door veel inzet van een 
aantal leden. Heel fijn dat jullie 
dat zo oppakken.

In de afgelopen weken waren 
er ook diverse activiteiten voor 
de jeugdteams in de vorm van 
bootcamps etc. en op vrijdag 26 
februari een fantastische clinic 
voor de jeugd bij hockeyclub 
AMHC.  

We hopen dat de overheid me-
dio maart gaat besluiten dat 
(buiten)sporten voor iedereen 
weer mogelijk is. Het corona-

team houdt de ontwikkelingen 
in de gaten en zal dit ook blijven 
communiceren.

Contributie
Een vast agendapunt is…hoe 
kan het anders…de Corona en 
de financiële situatie van Al-
terno. De Penningmeester, Leo 
Bottema, houdt de financiën 
goed in de gaten. De inkom-
sten zijn op dit moment met 
name de contributiegelden, 
maar daarnaast kunnen we 
ook gebruik maken van enkele 
overheidsregelingen en komt 
de Nevobo ons ook tegemoet. 
Bij de contributie-inning over 
het eerste kwartaal 2021 heb-
ben we voor de seniorenleden 
en de recreanten 1 maand 
contributie minder geïnd. Voor 
de jeugd hebben we dat niet 
gedaan omdat zij in de eerste 
helft van sportjaar 2020-2021 
op een paar weken na hebben 
kunnen volleyballen. Dit besluit 
hebben we als Bestuur eind de-
cember 2020 genomen op basis 
van de toen bekende financiële 
situatie. 

In de vergadering van 2 maart jl. 
hebben als Bestuur gesproken 
over een mogelijke aanvullende 
compensatie over  het tweede 
kwartaal 2021. Met de huidige 
kennis verwachten we dat we 
opnieuw compensatie kunnen 
aanbieden, dit keer voor alle 

leden! Begin april zullen we de 
definitieve compensatie me-
dedelen. De incasso over het 
tweede kwartaal zal eind april, 
een maand later dan normaal, 
plaatsvinden.

Leo heeft voor Alterno een 
aanvraag ingediend voor de TA-
SO-2020Q4 regeling. Het invul-
len van de aanvraag vraagt het 
nodige rekenwerk en het is nog 
niet zeker dat we de tegemoet-
koming krijgen. Het is een tege-
moetkoming en derhalve dekt 
het niet ons totale inkomsten-
derving als vereniging, maar 
het helpt ons om deze corona 
tijd door te komen. Rekening 
houdend met de voorwaarden 
van deze tegemoetkoming zul-
len we pas in het 3e kwartaal 
van 2021 de hoogte van de te-
gemoetkoming weten en het 
geld ontvangen.

Mocht je problemen onder-
vinden met het betalen van 
de contributie als gevolg van 
de corona neem dan contact 
op met Leo Bottema; Penning-
meester@alterno-apeldoorn.nl
 

Onderhoud
De volleyballoze periode wordt 
ook gebruikt om met een groep 
vrijwilligers te klussen aan de 
accommodatie. Het is gebleken 
dat een deel van het dak toe is 
aan groot onderhoud want an-

ders geeft het op korte termijn 
mogelijk overlast zoals lekkages 
etc. Het Bestuur onderzoekt of 
hiervoor subsidiemogelijkhe-
den zijn naast de reserveringen 
binnen onze financiën/begro-
ting. 

 De algemene leden-
vergadering (ALV)
In het najaar van 2020 heb-
ben we als Bestuur de ALV uit-
gesteld omdat we niet fysiek 
konden vergaderen. Uitstel was 
mogelijk door een spoedwet, 
met deze spoedwet waren we 
in de gelegenheid om de ALV uit 
te stellen binnen de kaders van 
de wet. De uiterste termijn voor 
goedkeuring van de financiële 
stukken werd met vier maan-
den verlengd. Normaal gespro-
ken moeten de stukken uiterlijk 
zes maanden na afloop van het 
boekjaar worden goedgekeurd. 
Met het uitstel van 4 maanden 
is dat 30 april 2021. Als Bestuur 
hebben we de ALV nu ingepland 
op 22 april 2021. Helaas ziet het 
ernaar uit dat we de vergade-
ring digitaal moeten doen. 

Een uitnodiging om de  
vergadering bij te wonen volgt 
nog. 
 

Adverteren in de Groene Flits?

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

De sneeuw heeft even voor 
wat vertraging gezorgd maar 
vanaf vorige week zijn de be-
achvelden dan toch volop in 
gebruik genomen. Met volop 
bedoelen we ook echt dat elk 
mogelijk moment dat het licht 
is gevuld wordt met enthousi-
aste beachvolleyballers. 

Inmiddels zelfs in de leeftijd tot 
27 jaar die nu van overheidswe-
ge ook weer mogen sporten. 
Dat betekende weer een nieuw 
rooster met als gevolg dat 
trainers moesten schipperen 
met hun net bemachtigde dag 
en tijd om toch weer iedereen 
een plek te geven om te kunnen 
trainen. Gelukkig is het al weer 
wat langer licht en wordt dit  
alleen nog maar langer! Na veel 
overleg en prima medewerking 
en meedenken van de diverse 
trainers kan er vanaf 6 maart 
gestart worden. Het rooster 
staat op de site!

Daarnaast zijn er de afgelopen 
weken diverse andere activitei-
ten georganiseerd, vanuit de 
club of vanuit de trainers, om de 

jeugd te kunnen laten 
sporten.  Dit varieerde van 
voetbal, badminton, bootcamp 
bij de hal tot externe activitei-
ten als bootcamp in het Mheen-
park, activiteiten op het Lees-
ten, volleybal op een buitenveld 
in Osseveld.

Op vrijdag 26 februari was er 
een officiële, superleuke 
hockeyclinic bij AMHC met van 
Alternokant een topopkomst in 
alle leeftijdsgroepen. Op de 
Alterno-site staat een hele 
mooie fotoserie waarop 

duidelijk talent te spotten is en 
het plezier duidelijk zichtbaar is.  
Niet te hopen dat er veel jeugd 
nu voor de hockeysport gaat 
kiezen, maar wat een superiniti-
atief! Hopelijk kunnen wij 
binnenkort AMHC ook laten 
kennismaken met volleybal 
zodra wij weer de hal in mogen.

Complimenten en heel veel 
dank vanuit de JC aan iedereen 
die al deze activiteiten georgani-
seerd en begeleid hebben!

Vanuit de NeVoBo is gecom-
municeerd dat er dit seizoen, 

op de eredivisie na, geen com-
petitie meer wordt gespeeld. 
Deze beslissing komt niet als 
een verrassing. Hopelijk kunnen 
wij in september de competitie 
2021/2022 volledig starten. De 
Technische Commissies zijn op 
de achtergrond al aan het 
inventariseren hoe de teams 
voor volgend jaar samengesteld 
gaan worden ervan uitgaande 
dat veel spelers en natuurlijk 
ook hun trainers blijven. 

Natuurlijk zullen niet alle teams 
hetzelfde kunnen blijven want 
binnen de jeugd hebben wij o.a. 
altijd rekening te houden met 
de leeftijdsgroepen. Tenzij de 
NeVoBo de leeftijdsregels een 
jaar gaat stilleggen maar 
hierover heeft de JC nog geen 
signalen ontvangen.

Belangrijkste boodschap blijft 
nog steeds: Blijf gezond en 
blijf sporten! Geniet van alle  
activiteiten die mogelijk zijn! 
Nog even volhouden: het wordt 
weer lente!

In de jungle was het thema van 
onze online meeting 
georganiseerd door Silke en 
Britt. Bedoeling: kom verkleed, 
maak er iets leuks van, zorg 
voor een hapje en een drankje 
en doe mee met onze pubquiz. 

We zijn in drie groepjes verdeeld 
en daarmee hebben we een 
aparte groepsapp gemaakt om 

maar snel met elkaar te kunnen 
communiceren. De antwoorden 
moesten we doorappen naar 
Silke of Britt. Zij telden dan de 
gescoorde punten bij elkaar op. 
Van jungle achtergronden, naar 
tussen het fruit, naar verkleed-
parijtjes zagen we elkaar alle-
maal weer na een hele lange 
tijd. Het is even wennen. Eerst 
zie je elkaar drie, vier keer in 

de week en zo twee maanden 
niet… Met zoveel mensen onli-
ne is het dan ook wat onhandig 
om verschillende gesprekken te 
kunnen voeren in kleine groep-
jes, maar gelukkig hebben we 
elkaar wel even weer gezien. 
Het belangrijkste om te we-
ten is dat Paula als een van de 
enige lekker aan het sporten is 
aangezien zij revalideert van 

een knieblessure! Dat gaat de 
goede kant op en dat is heel fijn 
nieuws! Dan gaan we snel aan 
de slag met de vragen. 
 

Helaas worden we elk jaar 
geconfronteerd met diefstal 
van fietsen, die aan de zijkant 
van het gebouw staan. Ook is 
er eind vorig jaar door een 
“kunstenaar” graffiti tekening 
gemaakt op de gevel aan de 
voorzijde van het gebouw. 
Deze is al snel door fa. Dros 
vakkundig verwijderd.

Daarom is ons beveiligingssy-
steem uitgebreid met drie ex-
tra CCTV camera’s. We hadden 
al vier camera’s binnen hangen 

en de beelden waren zichtbaar 
op de monitor achter de bar. De 
extra camera’s hangen onder 
de overkapping, zijkant van het 
gebouw, zodat we de fietsen-
stalling kunnen bewaken en de 
parkeerplaats om ons “kunste-
naars te kunnen vastleggen. Op 
de voorgevel en aan de zijkant 
nabij de hoofdingang zijn bor-
den opgehangen die vermelden 
dat er camerabewaking is.

van bestuur facilitair

Nieuws vanuit de barcommissie!
Gedurende zo’n 20 jaar  
hebben we Grolsch getapt 
en hebben daar zeker van  
genoten. Wie kent het niet? 
“Grolsch Weizen”, “Grolsch 
Herfstbok”, “Grolsch Blond”. 
Met de Weizen zijn wij zelfs 
één van de grotere afnemers 
geweest. Maar het contract 
liep eind vorig jaar af en zijn 
we op zoek gegaan naar het 
vervolg.

Het bestuur heeft Anton Schäf-
fer gevraagd of hij de zoektocht 
op zich wilt nemen en dat heeft 
hij meer dan uitstekend gedaan. 
Drie brouwerijen hebben een 
voorstel gedaan, waaronder  
uiteraard Grolsch. Ondanks dat 
Grolsch voor veel mensen een 
smakelijke biertje was, kunnen 
we jullie met veel genoegen 
melden dat we met ingang van 
1 januari een Hertog Jan biertje 
hebben van de tap!

Fa. AB-Inbev kwam als financi-
eel meest gunstig uit de onder-
handelingen en op  08-01-2021 
is de overeenkomst officieel  
getekend.

De bar zal enigszins omge-
bouwd worden. Onder de bar 
komt een z.g “Fusten koeling”. 

Dat houdt in korte leidingen en 
bier van betere kwaliteit. De fus-
ten staan dus direct gekoeld on-
der de bar. In de berging zal ook 
een “Fusten koeling” komen om 
de voorraad op temperatuur te 
houden. Dit zal even wennen 
zijn, maar we zijn overtuigd dat 
dit snel het geval zal zijn. Ook de 

bovenzijde van de bar gaat ver-
anderen. Er komt een nieuwe 
viervoudige tapkraan opstelling,  
inclusief RVS lekbladen.

Daarnaast gaat AB-Inbev ook de 
levering van de frisdranken ver-
zorgen en dat zijn de merken die 
we nu ook al in ons assortiment 
hebben. Daar verandert dus 
niets aan. Achter de bar wordt 
wel een nieuwe driedelige fris-
drank koeling geplaatst met 
glazen deuren. Dan is er snel te 
zien wat er is en of er bijgevuld 
moet worden. In de berging 
komt eenzelfde koeling voor de 
reguliere voorraad. We gaan 
er van uit dat we de komende 
jaren gaan genieten van het 
heerlijke Pils van Hertog Jan. En 
natuurlijk niet alleen Pils, maar 
ook speciaal bieren zoals we al 
gewend waren.

Van het bestuur 
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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

     Kinderfysiotherapie     Kinderfysiotherapie     Kinderfysiotherapie
     Bekkenfysiotherapie     Bekkenfysiotherapie     Bekkenfysiotherapie
     Sportmedische begeleiding     Sportmedische begeleiding     Sportmedische begeleiding

     Arbeidsfysiotherapie     Arbeidsfysiotherapie     Arbeidsfysiotherapie
     Revalidatietraining     Revalidatietraining     Revalidatietraining

     Vitaliteit en Preventie     Vitaliteit en Preventie     Vitaliteit en Preventie

     Sportfysiotherapie     Sportfysiotherapie     Sportfysiotherapie
     Manuele therapie     Manuele therapie     Manuele therapie
     Fysiotherapie     Fysiotherapie     Fysiotherapie

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.

APELDOORN - EPE - ZWOLLE         

www.deweerd.net
Rijbewijs          A  |  AM  |  B  |  BE  |  C1  |  C  |  CE  |  D

Geslaagde rijlessen 
starten bij De Weerd
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