
Dat is mooi, daar kunnen we 
allemaal van genieten, zowel 
binnen als buiten. Ook in de 
zomer komen er activiteiten 
voor jong en oud, maak er 
gebruik van en kom zelf ook 
met leuke initiatieven. We 
hebben lang genoeg maar heel 
beperkt kunnen volleyballen 
en elkaar ontmoeten was er 
nauwelijks bij. Ook dat kan 
weer in beperkte mate, maar 
het kan….

Hopelijk kunnen we in 
september starten met een 
echt seizoen. Het start toernooi 
staat al weer in de steigers, 
teamindelingen zijn rond, 
nog enkele trainers ( weet je 
kandidaten geef het door) zijn 
nodig om een ieder de training 

te kunnen geven die bij het 
team past.

Voor de jongsten zijn er 
veel mogelijkheden, van de 
speeltuin tot actionvolley bij de 
mini’s . Zoals afgesproken willen 
we extra aandacht geven aan 
de basis van onze vereniging 
en dan doen we dan ook. Op 
de ALV zullen we met elkaar 
vooruit kijken naar komend 
seizoen, de penningmeester zal 
de begroting presenten, met 
nogal wat onzekerheden. We 
weten nog niet wat de corona 
maatregelen voor vergoeding 
op gaan leveren, dus er zullen 
nog wat openeindjes aan zitten.
Je kunt de ALV fysiek en 
digitaal volgen, geef je op bij 
de secretaris. Ik hoop veel van 

jullie dan te ontmoeten.
Tot slot een woord van dank 
aan onze sponsoren. Een aantal 
hebben het afgelopen jaar het 
heel zwaar gehad en moeten 
pas op de plaats maken, maar 
de meeste sponsoren hebben 
hun bijdrage ook dit jaar 
kunnen en willen voldoen, 
hartelijk dank hiervoor. 
Ik hoop dat we elkaar de 
komende tijd weer vaak 
kunnen ontmoeten 
in en rond de hal. 
Mocht ik je niet 
meer spreken 
dan vast vanaf 
deze plek een 
fijne vakantie 
gewenst.

Henk Wijnsma
Voorzitter
DROS Alterno

KOM NAAR DE 

ALGEMENE 

VERGADERING 

OP 24 juni

OM 20:00 UUR.

We kunnen weer …….meer 

Op 24 juni a.s. om 20.00 uur vindt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Op dit moment is 
het mogelijk de ALV fysiek bij te wonen (binnen de gestelde RIVM regels). Daarvoor geldt wel dat je je 
moet aanmelden/registeren via het e-mailadres bestuur@alterno-apeldoorn.nl.

We kunnen ons ook voorstellen dat je, gezien de omstandigheden rondom Corona, toch liever de 
vergadering online bij zou willen wonen. Wanneer je hiervan gebruik wilt maken dan kun je je aan-
melden tot 24 juni a.s. 12.00 uur, je ontvangt dan een link om deel te nemen aan de vergadering.



Algemeen nieuws

De jeugd gaat doorrrr!

Jan Voortman koninklijk onderscheiden

Overkapping officieel in gebruik genomen

Perfecte planning vrijwilligersbarbecue
Het was zondagmiddag 
allemaal of het zo had moeten 
zijn. De planning bleek perfect 
en het weer werkte ook 
nog eens lekker mee. Eén 
dag nadat de volgende stap 
in de versoepelingsstrategie 
van de regering in werking 
was getreden, stond namelijk 
het jaarlijkse bedankje van 
de grote groep vrijwilligers 
van onze vereniging op het 
programma. Dit jaar in een, 
door in achtneming van alle 
coronamaatregelen, strak 
geregisseerde uitvoering van de 
activiteitencommissie.

De vele aanwezigen konden, 
na het welkomswoordje door 
ceremoniemeester Monique 
Nijhof, eerste getuige zijn van 
de officiële opening van de 
overkapping en de daarbij 
behorende toespraakjes, 
gevolgd door de uitreiking van 
een koninklijke onderscheiding 
door burgemeester Ton Heerts 
aan niemand minder dan onze 
eigen Jan Voortman (zie elders 
op deze pagina). Het was 
zondagmiddag allemaal of het 
zo had moeten zijn. De planning 
bleek perfect en het weer 
werkte ook nog eens lekker mee. 
Eén dag nadat de volgende stap 

in de versoepelingsstrategie 
van de regering in werking 
was getreden, stond namelijk 
het jaarlijkse bedankje van 
de grote groep vrijwilligers 
van onze vereniging op het 
programma. Dit jaar in een, 
door in achtneming van alle 
coronamaatregelen, strak 
geregisseerde uitvoering van de 
activiteitencommissie.

De vele aanwezigen konden, 
na het welkomswoordje door 
ceremoniemeester Monique 
Nijhof, eerste getuige zijn van 
de officiële opening van de 
overkapping en de daarbij 

behorende toespraakjes, 
gevolgd door de uitreiking van 
een koninklijke onderscheiding 
door burgemeester Ton Heerts 
aan niemand minder dan onze 
eigen Jan Voortman (zie elders 
op deze pagina). Toen na alle 
formaliteiten de vlam in de kolen 
ging en iedereen met elkaar 
weer eens lekker kon bijpraten, 
braken zowaar de eerste 
zonnestralen door het donkere 
wolkendek heen en werd het 
een lange, ouderwets gezellige 
en warme vrijwilligersmiddag.

Meest gehoorde kreet afgelopen weken? We mogen weer! We mogen weer binnen trainen. We mogen potjes doen. Under 18s mogen 
tegen andere clubs. En 18+ mag weer als compleet team. Vanuit de jeugdcommissie kijken we enthousiast naar de zomer uit!

Alterno zomertrainingen

Nu we weer voluit mogen trainen, houden we het liefst niet op bij 
het hek van de zomervakantie. Samen met de Alterno Volleybal 
Academie (AVA) kijken we of we in de zomer door kunnen trainen. 
We denken aan trainingsgroepen met spelers van dezelfde leeftijd, 
dus teamoverstijgend. Vraagt allemaal wel weer wat van trainers en 
vrijwilligers, en toch gaan we kijken of het lukt om dit als club aan te 
bieden. Meer nieuws volgt snel!!

Instroomgroep
Er komt steeds meer vraag van kinderen die ‘op latere leeftijd’ willen 
beginnen met volleyballen. Daarom starten we nog voor de zomer 
met een instroomgroep voor kinderen van ongeveer 11 – 13 jaar. 
In deze trainingen kunnen de kinderen de basistechnieken leren. 
Dit gaat op de vroege vrijdagavond plaatsvinden, onder leiding van 
Joep van den Dool. Ook hierover horen jullie snel meer.

AVA 
Nu de zaal weer open is, zijn we ook weer gestart met de AVA. Na 
een gek startjaar hebben we geëvalueerd. De opzet blijft na de 
zomer grotendeels gelijk. Mocht je mee willen gaan doen, hou dan 
de berichtgeving via social media in de gaten.

Opleidingsprogramma (jeugd)trainers
De AVA is niet alleen onze volleybal academie, het is ook ons 
opleidingsprogramma voor trainers. Behalve dat trainers bij AVA 
stage kunnen lopen bij ervaren trainers tijdens de AVA-trainingen, 
gaan we volgend jaar AVA ook echt gebruiken in het kader van clinics 
voor trainingen. Nog leuker – er is een Alterno-trainersprogramma 
in de maak. Wilfried Groothuis gaat dit programma verzorgen

De opening werd verricht door 
tuinman Robert van Loenen, 
de sponsor die er met een 
laatste zetje voor zorgde dat 
het bouwwerk uiteindelijk ook 
daadwerkelijk gerealiseerd 
kon worden. 

Met een knip van zijn favoriete 
tuinschaar stelde hij het 
overkapte terrasgedeelte voor 
alle Alternonoten in bedrijf 
Daarvoor was er nog ruim 
aandacht voor alle vrijwilligers 
en donateurs die een bijdrage 
aan de bouw ahebben geleverd. 
Een speciaal moment voor 

Herco Konink die met zijn 
bedrijf Konink Kleinbouw voor 
de noodzakelijke expertise 
zorg heeft gedragen. Vanaf 
nu kunnen alle leden van 
onze vereniging het hele jaar 
door gebruik maken van deze 
nieuwe, strak voorgegeven, 
voorziening.

Een verrassing tijdens 
de vrijwilligersbarbecue. 
Burgemeester Ton Heerts was 
persoonlijk naar de Alternohal 
gekomen om een koninklijke 
onderscheiding uit te reiken 
aan Jan Voortman. Ondanks 
dat de voorbereidingen voor dit 
feestelijke gebeuren al geruime 
tijd geleden in gang waren gezet 

was het erelid van Alterno zich 
nergens van bewust, tot het 
moment dat hij Burgemeester 
Heerts het Alternogebouw 
zag naderen. Omdat Jan altijd 
overal van op de hoogte is, 
voelde hij op dat moment enige 
nattigheid. Dat hij daarmee in 
de goede richting zat bleek al 
snel toen Burgemeester Heerts 

begon aan zijn toespraak die 
culmineerde in een opsomming 
van wat Jan de afgelopen 
vijfentwintig jaren allemaal 
voor Alterno heeft betekend. 
,,Teveel om op te noemen”, 
was de eindconclusie van de 
burgervader, die vervolgde 
dat dit allemaal bij zijne 
Majesteit niet onopgemerkt 

was gebleven, waardoor Jan 
Voortman zich vanaf heden 
ridder in de orde van Oranje 
Nassau mag noemen.

Vanwege de coronamaatregelen 
spelde Heerts niet zelf de 
versierselen op maar viel deze 
eer te beurt aan Jan’s zoon 
Remco. Aansluitend op de 
ceremonie spraken bestuurslid 
Rene Steenman en Monique 
Nijhof nog lovende woorden 
over feestvarken Jan. Het 
laatste woord was aan Jan 
zelf. Zijn bedankje werd al snel 
gevolgd door de typische jan 
Voortman zin:,, Het gaat al 
veel te lang over mij, laten we 
maar snel beginnen met die 
barbecue.”

Teamindelingen

Op 1 mei hebben we de trainingsgroepen bekend gemaakt. Rond de 
zomer gaan we met de trainers bespreken wat dat gaat betekenen 
voor de uiteindelijke teamindeling. Zorg dus dat je je van je beste 
kant laat zien de komende weken (en houd dat vol in de rest van 
het seizoen ;) ).

Apeldoorn Volleybalstad Voorbereidingstoer-
nooi
Op 4/5 (senioren) en 11/12 (jeugd) september organiseren we 
samen met Dynamo voor de 3e keer het AVV. De aanmeldingen 
stromen weer binnen, van steeds meer club. Geef je snel op, we 
maken voor de zomer een eerste indeling. Extra leuk dit jaar, als 
het lukt: in het tweede weekend is er een eredivisie beachtoernooi 
in de stad. Daar kunnen we lekker met zijn allen gaan kijken na 
het jeugdtoernooi. De organisatie van de beachtoernooi gaat 
ons helpen bij leuke beachactiviteiten in de voorafgaande week. 
Er gonzen nog wel meer leuke ideeën voor die week, zoals leuke 
afsluiting bij ons eigen clubhuis en misschien zelfs wel wat Week 
van Alterno-achtige activiteiten

Alterno visietraject
Intussen zijn we na OFO en het Back-to-basics traject bezig om alle 
mooie ideeën vorm te geven in een nieuw verenigingsbeleidsplan, 
zodat we als club niet alleen veel leuke activiteiten hebben, maar 
ook een duidelijke koers voor de toekomst. Zo blijft ons Groene Hart 
goed kloppen.

Je ziet het: we hebben lang genoeg stil gestaan. 
We mogen weer. En we gaan door!!

Rob van den Dool
Voorzitter jeugdcommissie
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