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Adverteren in de Groene Flits?

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

De trainingen zijn al weer een aantal weken bezig, met veel enthousiasme en ambitie. Na een lange 
tijd waarin er geen perspectief was op het spelen van wedstrijden start de competitie nu gelukkig 
weer. Natuurlijk moeten we rekening houden met de coronamaatregelen, elkaar de ruimte geven. 
Maar het kan weer. 

We mogen, we willen, we kunnen weer .. 

Het plezier is er weer, maar 
hoe zal het gaan?   Hoe zal de 
tegenstand zijn?   Hoe hebben 
we zelf het afgelopen jaar 
doorstaan?  Kunnen we er nog 
wat van?  Vast wel toch?  Maar 
voorop staat het spelplezier. 

Om iedereen te kunnen 
laten volleyballen wordt er 
veel werkverzet door de 
verschillende groepen leden. 
Fijn dat die taken allemaal weer 
zijn opgepakt. 

Het technisch beleid – onder 
leiding van Mathijs – krijgt steeds 
meer vorm. Investeringen in de 
jeugd is de hoogste prioriteit 
om onze doelstelling zoals die 
verwoord is in het Groene Hart, 
te verwezenlijken. Hoopvol is 
dat er weer nieuwe mini’s bij 
komen, dat is tenslotte toch de 
basis van onze vereniging. 

In de Algemene Vergadering 
is door de penningmeester de 
financiele situatie toegelicht. 
We staan er financieel gezond 
voor op de korte termijn, echter 
op langere termijn moeten er 

weer leden bij komen. Afgelopen 
periode is het aantal leden 
behoorlijk teruggelopen, dit 
zullen we met zijn allen moeten 
keren. Eén van de opties is dus 
meer investeren in de jeugd, 
clinics geven in het onderwijs. 
Maar ook ledenbehoud is van 
groot belang. Als iemand uit je 
team er over denkt om mogelijk 
te gaan stoppen, ga dan het 
gesprek aan, probeer iedereen 
er bij te blijven betrekken. 

We komen ook nog steeds een 
aantal scheidsrechters te kort, 
en wil je kunnen volleyballen 
heb je een scheidsrechter 
nodig. Dus nogmaals een 
dringend beroep op iedereen 
om te zorgen dat je als team 
scheidsrechters levert, mocht 
dat niet lukken, dan kan de 
Nevobo ons verplichten om 
een team terug te trekken uit 
de competitie. Dit wil niemand, 
echter …..     begin dit seizoen 
zaten we heel dicht bij dit punt. 
Dus nogmaals …   doe wat je 
verplichting is als team. 

Henk Wijnsma
Voorzitter
DROS Alterno

Tot slot hoop ik dat we 
komende tijd ook weer steeds 
meer vereniging kunnen en 
elkaar kunnen ontmoeten. Dat 
ontmoeten is een belangrijke 
basis van onze vereniging. 
Dus ik hoop jullie allemaal 
regelmatig in de zaal te kunnen 
ontmoeten. 

Veel plezier en succes met de 
seizoen start. 



Algemeen nieuws (Club) Acties

De Rabobank organiseert dit 
najaar voor de 3e keer Rabo 
Club Support. Leden van de 
Rabobank kunnen dan een stem 
uitbrengen op hun favoriete 
club en daarmee geld bij 
elkaar sparen. Dit jaar hebben 
we dubbel kansen. Zowel 
VV Alterno als Stichting EBA 

(Expoitatie Beheer Alterno, dus 
de stichting die gaat over het 
onroerend goed van Alterno)  
zijn opgenomen om voor te 
stemmen. Dus geef je stemmen 
in ieder geval aan deze 2 clubs. 
Vraag ook je familie, buren en 
vrienden te stemmen op ons. 
Hoe meer stemmen, hoe hoger 

het bedrag dat we ontvangen. 
En daar kunnen we weer de 
(broodnodige) extra dingen 
voor doen, voor alle leden van 
Alterno. Stemmen kan simpel 
via de app. 

Je kunt stemmen vanaf 4 
oktober.

Heb je een Rabobank rekening, 
maar ben je nog geen lid? Dit 
kun je heel eenvoudig via de 
site van de Rabobank regelen. 
Doe dat dan eerst, anders kun 
je helaas niet stemmen.

Rabo Club Support

PLUS spaar actie: Spaar je Club Gezond
Plus Supermarkt is één van 
onze trouwe sponsoren. En de 
Plus heeft nu een actie opgezet 
om clubs te helpen deze 
lastige periode door te komen. 
Gebrek aan kantine-inkomsten, 
soms meer dan gemiddelde 
ledenopzeggingen. Een mooie 
actie die ons kan helpen om dat 
wat nodig is, te doen voor VV 
Alterno.

Gewoon je boodschappen doen 
bij de Plus en de voucher die je 
bij iedere 10,- boodschappen 
ontvangt, verzilveren. Als je 
de app van de Plus download, 

ontvang je ook nog eens een 
extra waardepunt. Alle kleine 
beetjes helpen. 

Deze actie loopt van 5 
september tm 13 november, 
dus voldoende tijd om goed te 
sparen voor onze vereniging. 
Er is een vastgesteld bedrag 
beschikbaar gesteld, welke op 
basis van de behaalde punten 
wordt uitgekeerd. 

https://www.plus.nl/info-spaar-
voor-je-club

Grote Club Actie van start
Zoals ieder jaar doen we ook dit jaar weer mee met de Grote Club Actie. Dit keer is het voor de verkopers nóg gemakkelijker gemaakt. 
Iedereen krijgt een persoonlijke QR code en kan zodoende, ook via de mail familieleden of vrienden die ver weg wonen, een lot laten kopen 
voor Alterno. Op 18 september krijgt iedere Alternoot een mail van de Grote Club Actie met daarin zijn persoonlijke QR code. Alle mini’s 
hebben daarnaast ook nog een verkoopboekje ontvangen (eveneens met een persoonlijke QR code). 

En ook niet als ieder jaar zijn er weer mooie prijzen te winnen. 
Zowel voor je team (clinic van heren 1 /Dames 1) maar ook 
persoonlijke prijzen voor de beste verkopers. Dus doe je best, want 
juist in deze tijd kan Alterno wel wat extra centjes gebruiken. Zo 
willen graag de coaches/trainers van de mini-teams goed zichtbaar 
en herkenbaar zijn, dus een eigen T-shirt aan hebben; is er dringend 
beachmateriaal nodig en hebben we recentelijk de boilers van onze 
verwarmingsketels voor de  douches moeten vervangen. Een beste 
investering. 

Dus zet ‘m op en verkoop zoveel mogelijk loten. 
https://www.clubactie.nl/

Goed nieuws: AVA krijgt een vervolg!
De Alterno Volleybal Academie (AVA) gaat ook dit jaar extra trainingen verzorgen. We zijn op dit moment nog druk aan het brainstormen 
met de AVA-groep om te kijken hoe we het dit jaar precies vorm gaan geven, maar het volgende kunnen we al wel vast met jullie delen:

- we streven ernaar om na de herfstvakantie te kunnen starten
- de AVA-trainingen voor mini’s en jeugdleden zullen om de weer 
 op de zondagen plaatsvinden.
- de leeftijdsgroepen zullen zo ingedeeld worden, dat er een groep 
 voor beginners is die extra willen trainen en een groep voor meer 
 gevorderden die graag extra willen trainen om iedereen meer op 
 maat te bedienen.
- namens de AVA gaat Wilfried (trainer van dames 1) trainers  
 opleiden.
-we gaan de komende weken trainers benaderen, maar als je nog 
 trainers weet die het leuk vinden om betrokken te worden bij de 
 AVA-trainingen of ben je er zelf één dan horen we het graag.
 
Zo gauw we meer weten, horen jullie van ons!
 
Een sportieve groet van de AVA-groep

Uitzicht op gewone 
start van het seizoen!

Per 25 september zal Alterno 
zich houden aan de richtlijnen 
die gelden voor de horeca. 
Ook dient het clubhuis en 
terras om 00.00 uur te sluiten. 
Er is geen belemmering 
meer ten aanzien van het 
maximumaantal bezoekers en 
is entertainment toegestaan.  
Wil je naar binnen in het 
clubhuis, dan dien je of een 
vaccinatiebewijs te hebben, 
een negatieve test uitslag, 
of herstel bewijs van corona. 

Er kan hierop gecontroleerd 
worden.  Dringend verzoek 
om zelf aan deze regels te 
houden en jezelf en anderen 
niet op te zadelen met gevaar 
van  corona-besmetting of 
de vereniging met een hoge 
boete.

Bij binnenkomst van het 
clubhuis en voor op het terras, 
geldt een registratieplicht. 
Formulieren zijn hiervoor 
beschikbaar bij binnenkomst 
van deze ruimten. Ook staat er 
desinfectiemiddel.
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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.
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