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Voorwoord

We kunnen voorlopig de zaal 
nog niet in. Het is jammer 
maar heel begrijpelijk dat er 
weinig verruiming plaatsvindt. 
Wel had ik gehoopt dat zeker 
de jeugd tot 18 jaar al half mei 
weer in de zaal zou kunnen 
trainen. Gelukkig hebben we de 
beachvelden nog en worden er 
door mini- en jeugdcommissie 
ook andere leuke activiteiten 
georganiseerd. Misschien 
moeten we eens bespreken 

of we deze beachvelden 
structureel willen gebruiken. 
We hebben een goede 
Algemene Vergadering achter 
de rug. Behoorlijk wat leden 
hebben gebruikt gemaakt van 
de mogelijkheid om digitaal 
de ALV bij te wonen. Eén van 
de belangrijkste zaken die we 
bespraken waren de financiën. 
De jaarrekening 2019-2020 
is met een positief resultaat 
afgesloten, in de begroting 

was een verlies opgenomen, 
doordat we allemaal goed 
op de uitgaven hebben gelet, 
minder zaaluren hebben 
moeten inhuren is er toch een 
positief resultaat gekomen. 
De penningmeester is ook 
erg druk met alle regelingen 
rondom Corona waar we als 
vereniging gebruik van kunnen 
maken. Het is mooi dat de 
overheid deze regelingen heeft 
voor verenigingen, daardoor 
hebben we kunnen besluiten 
om een deel van de contributie 
in dit kwartaal niet te innen. 
Desondanks kunnen we 
financieel gezond blijven. 

Het is wel mooi om te zien 
met hoeveel plezier (ondanks 
toch vaak het matige weer) er 
getraind wordt op de Beach 
velden en ook worden er elders 
trainingen verzorgd, in het 
park, bij een voetbalvereniging 
etc. Elke team zoekt met zijn 
trainers mogelijkheden elkaar 
te ontmoeten en te trainen. 
Die ontmoeting missen we 
natuurlijk wel als vereniging. 

Hopelijk kunnen we elkaar 
rond de zomer wel ontmoeten 
onder de onderkapping en wie 
weet in de kantine. Dat zou ook 
goed zijn voor onze baromzet.  

Velen zijn al weer bezig met 
het volgend seizoen, indelingen 
zijn gemaakt, trainers zijn 
gezocht, maar we kunnen er 
nog een aantal gebruiken. De 
oproep staat op de site. Als je 
interesse hebt of iemand weet, 
meldt het dan. Trainers kunnen 
de mogelijkheid krijgen om 
opgeleid te worden en worden 
begeleid. 

In juni hebben we weer een 
Algemene Vergadering om 
de plannen voor het komend 
seizoen door te nemen en de 
begroting vast te stellen. De 
uitnodiging komt op de site 
en ik denk dat deze ALV ook 
digitaal gaat plaats vinden. 
Meld je aan en praat mee over 
je eigen vereniging. 

Adverteren in de Groene Flits?

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

Henk Wijnsma
Voorzitter
DROS Alterno

Helaas ....



Jeugdcommissie

Van de Jeugdcommissie

Wat was het een bijzonder 
sportjaar. Waar we na de 
zomervakantie vol goede 
moed in de nieuwe teams aan 
de competitie begonnen, was 
deze competitie ook al snel 
weer gestopt. Eerst mocht er 
publiek aanwezig zijn bij de 

wedstrijden, vervolgens was 
er alleen nog publiek bij de 
uitwedstrijden (ouders die het 
team moesten rijden). Toen er 
geen publiek meer aanwezig 
mocht zijn bij de wedstrijden, 
waren de wedstrijden middels 
een livestream toch te volgen. 

Net als in het hele land 
hebben we ook als vereniging 
ontzettend geschakeld het 
afgelopen jaar. Looproutes in 
de sporthal en kantine, toezicht 
op het publiek tijdens de 
wedstrijden, bij afwezigheid van 
publiek een livestream regelen 

en tot slot weer twee fijne 
beach velden geregeld zodat er 
toch nog gesport kan worden. 
Complimenten voor iedereen 
die hier zijn steentje aan heeft 
bijgedragen.

Volleybal Clinics

Vanaf vrijdag 14 mei organiseren we leuke Volleybal Clinics. Rutger 
Boerdam en Stephan Draaijer gaan deze Clinics verzorgen en hopen 
natuurlijk op een mooie groep kinderen die ze tijdens de Clinic in 
aanraking kunnen brengen met volleybal. Ken je iemand die het 
leuk vindt om kennis te maken met volleybal? Geef ze dan door dat 
er een super leuke gratis Clinic is bij Alterno. Zie onderstaande flyer 
voor meer informatie.

Nieuwe trainingsgroepen

Afgelopen week zijn de nieuwe trainingsgroepen bekend gemaakt. 
Het was dit jaar een lastigere klus dan anders, maar we hebben als 
jeugdcommissie ons best gedaan om zo goed mogelijk rekening te 
houden met de wensen van de spelers en de visie en wensen van 
de trainers. We hebben geprobeerd de balans te vinden tussen het 
verenigingsbelang en alle individuele belangen. Op dit moment 
wordt er hard gewerkt aan een trainingsschema, zodat we vanaf 
10 mei ook daadwerkelijk in deze nieuwe trainingsgroepen kunnen 
gaan trainen. Eerst nog buiten, maar we hopen dat er binnenkort 
versoepelingen komen waardoor we ook weer binnen mogen 
trainen.
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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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     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.
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