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We mogen weer  

De trainingen zijn al weer een aantal weken bezig, Na een lange tijd waarin er geen perspectief was op het spelen van 

wedstrijden start zaterdag 25 september de competitie gelukkig weer. Natuurlijk moeten we rekening houden met de 

coronamaatregelen, elkaar de ruimte geven. Maar het kan weer. In deze nieuwsbrief zetten nog even alle afspraken die 

we met elkaar gemaakt hebben op een rijtje en de nodige informatie omtrent trainingen en wedstrijden. 

Tot slot hopen we de komende tijd elkaar weer te kunnen ontmoeten. Dat ontmoeten is een belangrijke basis van onze 

vereniging. Dus we hoop jullie allemaal regelmatig in de zaal te kunnen ontmoeten.  

Veel plezier en succes met de seizoen start.  

 Sportieve groet, 

de minicommissie    

 

 

Grote Club Actie 

 

 
SAVE the 

Dates! 

KLEDINGLIJN VACATURES  

@ copyright 2021 minicommissie Dros Alterno 
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Minicommissie 2021-2022: 

Voorzitter:   Riccardo van Ernst 

Secretaris:              Gabry Oom van der Woldt 

Algemene zaken:   Hilda Knaapen 

Trainerscoördinator:  Mirjam ten Voorde   

Wedstrijdzaken:   Riccardo van Ernst 

Activiteitencommissie:  Isa Jonker & Daphne Broekhuis 

Ondersteuning:   Astrid Roelofs & Eline Roelofs 

Vertrouwensperoon mini’s:  Eline Roelofs 

Contactper. kledingcommissie:  Daphne Broekhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdtrainers: 

 

Alternohal:  

          Maandag:  Hilda Knaapen 

          Dinsdag:    Rutger Boerdam 

          Woensdag:  Rutger Boerdam  

                Hilda Knaapen 

          Donderdag:  Rutger Boerdam  

                 Daphne Broekhuis  

Zuidboek: 

          Vrijdag:  Hilda Knaapen 

 

 

Technisch beleid: 

Mini’s: 

Rutger Boerdam 

Hilda Knaapen 

Daphne Broekhuis 

 

Nijntje & Volleybalspeeltuin: 

Hilda Knaapen 
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AFSPRAKEN rondom TRAININGEN: 

• Afmelden via de teams whatsappgroep 

• Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen 5 minuten 
voor de training omgekleed in de zaal aanwezig 
zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen.  

• Meiden met lang haar vragen we een elastiekje mee 
te nemen, zodat het haar vast zit. Ook lange 
oorbellen mogen niet, omdat dit gevaarlijk voor uw 
kind kan zijn.  

• Als er voor de training nog een andere groep aan 
het sporten is, dan mogen de kinderen nog niet met 
een bal spelen.  

• Ouders mogen de laatste 10 minuten van de 
training op de tribune plaatsnemen, zolang het 
kind of de trainer daarvan geen hinder ondervindt. 
Dit geldt zowel voor de Alternohal zelf als voor de 
gymzalen.  

• Tijdens de training hebben we af en toe een 
drinkpauze. Om het tempo in de training te 
houden, vragen we iedereen een bidon of een flesje 
mee te nemen, zodat er niet steeds naar de kraan 
gelopen hoeft te worden. Ander drinken dan water 
is tijdens de training niet toegestaan.  

• De sporthalvloer mag alleen worden betreden op 
binnensportschoenen met lichte zolen. Sporten op 
sokken is niet toegestaan en buitenschoenen is niet 
toegestaan. 

• Omkleden voor en na de training alleen in de 
kleedkamers (zie hiernaast kleedkamerindeling). 
Dit geldt natuurlijk voor alle mini’s.                          

     

 

KLEEDKAMER VERDELING ALTERNOHAL: 

Er is geen vaste kleedkamerindeling tijdens de 

trainingen. Om misverstanden te voorkomen, hebben 

we wel enkele afspraken:  

• Kinderen die spelen in de H / G / F  hebben nog 
vaak hulp nodig bij het omkleden. Wanneer er 
teams van dit niveau trainen, dan hebben we de 
afspraak dat in de eerste kleedkamer (bij zowel 
jongens als meiden) ouders mogen helpen, ongeacht 
geslacht. In de achterste kleedkamers mogen geen 
ouders komen, dus oudere kinderen kunnen daar 
altijd ongestoord omkleden.  

• Kinderen van de E / D zijn oud genoeg om zelf om 
te kleden en te douchen, ouders zijn dan ook niet 
welkom in de kleedkamers.  

• Bij de kleedkamers van de gymzaal is geen 
duidelijke verdeling tussen jongens en meiden. Dit 
is afhankelijk van de teams die op dat moment 
trainen. Bij de gymzalen is het wat ons betreft geen 
probleem als meisjes en jongens bij elkaar zitten. 
Wilt u dus als ouder een zoon en dochter in één 
kleedkamer omkleden, gebruik dan een kleedkamer 
bij de gymzaal. Bovenstaande afspraken gelden 
tijdens minitrainingstijden. Op latere trainingstijden 
zijn er ook andere teams in de hal, loopt u dan als 
ouder niet zomaar een kleedkamer binnen.  

• In het verleden is gebleken dat spullen in de 
kleedkamers niet veilig zijn. Neem dus kostbare 
spullen altijd mee naar de sporthal. Het is ook 
mogelijk dat de kinderen al hun spullen in de 
sporttas doen en deze meenemen naar de 
trainingszaal. Verder willen we nogmaals duidelijk 
aangeven dat het VERPLICHT is dat de kinderen 
zich omkleden in de kleedkamers en dus niet in de 
gang of in de zaal 
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AFSPRAKEN rondom Wedstrijden: 

• Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen 20 minuten voor 
de eerste wedstrijd omgekleed aanwezig zijn in de 
sporthal. 

• Naar wedstrijden gaat iedereen op eigen gelegenheid of 
er wordt per team afgesproken om te carpoolen.  

• Alleen de begeleiders mogen bij de wedstrijden langs 
de kant staan (max 2). Andere ouders dienen plaats te 
nemen op de tribune.      

• Afmelden van wedstrijden bij de 
coach/begeleider.Deze neemt contact op met de 
Riccardo van Ernst. 

• Wedstrijdkleding 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdschema: 

Het wedstrijdschema is terug te vinden in de Nevobo 

app ‘Mijn Volleybal’. Je dient hier in te loggen met de 

Nevobo relatiecode. Deze staat op de teamindeling die is 

verstuurd op 22 augustus 2021.  

Klik hier voor uitleg Nevobo App. 

 

                 

           

Wedstrijdkleding: 

 

De kledingcommissie heeft per team een tas met shirts samengesteld. Deze 

shirt worden na iedere wedstrijd weer verzameld in de tas en worden door 

één ouder van het team gewassen. Zo houden we de kleur en kwaliteit 

goed. De shirts blijven eigendom van de vereniging. Dus wees er zuinig 

op.  

Het is de bedoeling dat de leden zelf een wedstrijdbroekje aanschaffen bij 

Tempelman /of via de webshop op de website. Hier wordt dan het 

Alterno-logo op gedrukt. Daarmee hebben we als vereniging een uniforme 

uitstraling. In de webshop zijn allerlei volleybal gerelateerde spullen te 

koop, zoals trainingsshirt, kniebeschermers, trainingspak, inspeelshirts ect.  

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

spullen die bij Tempelman besteld worden, zal de vereniging een kleine 

bijdrage krijgen. 

 

https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/clubcommunicatie/mijn-volleybal-app/
https://vvalterno.clubwereld.nl/
https://vvalterno.clubwereld.nl/
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OUDERS als SUPPORTER  

• Plezier gaat voor presteren. 

• Moedig aan, maar coach niet mee. 

• Moedig alle kinderen aan, niet alleen die van je 
zelf of van Alterno.  

• Geef zelf het goede voorbeeld. 

• Laat je kind zijn / haar sport zelf beleven. 

• Sportief coachen 

• Geen gejuich bij fout tegenstander. 

• Scheidsrechters zijn ook maar mensen en meestal 
nog kinderen, houdt hier rekening mee. 

• Positieve zaken benoemen. 

 

                 

           

Wat verwachten wij van u als ouder:  

• Supporter!. 

• Halen en brengen van/naar trainingen en 
wedstrijden  

• Begeleiden van het team bij wedstrijden 

• Assisteren bij trainingen 

• Bardiensten tijdens miniochtenden 

• Tellen bij miniochtenden 

• Hulp bij activiteiten 

• Vrijwilliger binnen Alterno 

• Enthousiasme 

 

 

 

Spelerspas: 

Niet van al onze mini’s hebben we een spelerspas. De 

oorzaak hiervan is dat we niet van iedere mini een pasfoto 

hebben. We gaan kijken of onze fotograaf tijdens een 

miniochtend pasfoto’s kan maken van onze mini’s. 
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TEAMSAMENSTELLING: 

Het samenstellen van de nieuwe teamindeling was dit 

jaar uiteraad wat anders dan andere jaren. Graag leggen 

we nogmaals uit wat de uitgangspunten zijn bij 

teamsamenstellingen. 

We kijken eerst naar de leeftijd van het kind, dit bepaalt in 

welk niveau het kind wordt ingedeeld. Daarna kijken de 

hoofdtrainers naar de ontwikkeling en het sociale aspect 

van het kind. Past een kind in het team waar hij/zij wordt 

ingedeeld. 

Normaal vragen we ook aan de coaches / begeleider om 

input aan te leveren. Dit gebeurt met behulp van een 

enquête. Helaas hebben we het afgelopen jaar bijna geen 

wedstrijden gespeeld. Daarom hebben we dit jaar de 

enquête laten vervallen. 

We hopen je hiermee voldoende inzicht te hebben 

gegeven in het indelingsproces. Wat we van jullie vragen 

is om je te realiseren dat alle belangen nu eenmaal niet 

samen gaan, en dat teamsport een kwestie is van rekening 

houden met elkaar, geven en ontvangen. Hopen dat het 

zo mooi mogelijk is, maar ook accepteren dat het 

misschien net anders is dan jij wenst. 

 

 

 

 

 

KLACHTEN / VRAGEN: 

Heeft u klachten of vragen stuur een email naar 

minicie@alterno-apeldoorn.nl.  

Vanuit de minicommissie zullen we zo spoedig 

mogelijk contact met u opnemen.  

 

 

 

mailto:minicie@alterno-apeldoorn.nl


 

ffeeee 

 

MININIEUWS 21-22 EDITIE 1 
  

 

 

 

 

Vacatures: 

Binnen onze verenging zijn we opzoek naar: 

Bestuur: 

• Voorzitter (bestuur) 

• Secretaris (bestuur) 

Algemeen: 

• 2e scheidsrechter coördinator 

• Ondersteuning financiële  administratie 

• Ondersteuning communicatie 

 

Minicommissie: 

• Ondersteuning wedstrijdzaken CMV 

• Assistent trainer 

• Voorzitter minicommissie 22/23 

• Wedstrijdsecretariaat CMV 22/23 

 

Voor meer info: mailto:minicie@alterno-apeldoorn.nl 

 

 

 

 

Activiteiten: 

Komend seizoen staan de volgende actieviteiten 

gepland.  Een jaarplanning hopen we binenkort te 

publiceren. 

• Competitie, ong. 10 zaterdagen per jaar. 

• Mininacht van Alterno 

• Sinterklaas 

• Minikamp 

• Ouder kind toernooi 

• Vossenjacht. 

. 

 

Miniochtenden: 

• 25 september 2021 

• 09 oktober 2021 

• 30 oktober 2021 

• 06 novemer 2021 

• 20 november 2021 

• 11 december 2021 

. 

 

mailto:minicie@alterno-apeldoorn.nl
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Grote Clubactie: 

Ook Alterno gaat loten verkopen met de Grote Clubactie. 

Help mee om onze doelen te bereiken 

Zaterdag 18 september start de Grote Clubactie. 

Natuurlijk willen we zoveel mogelijk loten verkopen. Dit 

jaar hebben we 3 doelen op ons programma staan: 

1.Spelmateriaal mini’s Alterno 

2.Aanschaf van beach volleybal materialen 

3.Onze nieuwe warmteboilers zodat we warm kunnen 

douchen 

Hoe werkt het? 

Een lot kost € 3,- en van de opbrengst gaat maar liefst 80% 

(= € 2,40) naar onze clubkas! Met het verkoopboekje 

verkoop je loten aan familie, vrienden en buren. Zij 

kunnen online loten kopen met hun telefoon door jouw 

persoonlijke QR-code op de voorkant van het boekje te 

scannen. Ze komen dan direct op jouw online 

verkooppagina. Ook kan met pen nog een lot worden 

gekocht. Het verkoopboekje wordt binnenkort uitgedeeld 

tijdens de training. Ook krijg je op de dag dat de verkoop 

begint (18 september) een mail met daarin je QR code en 

kun je al direct aan de slag. Houd dus je mail in de gaten! 

Kijk ook eens hier naar  

TIP: Scan zelf ook je eigen QR-code en deel je eigen 

verkooplink via WhatsApp en social media met familie en 

vrienden. 

 

 

 

Nieuw: Gamification! 

Check online jouw lotenstand en verdien badges 

Dit jaar kun je inloggen op je eigen verkooppagina. Hier 

bekijk je jouw lotenmeter, stand in het team, gewonnen 

badges en je ontvangt een 

e-mailnotificatie als je een lot verkoopt. 

Zo log je in op je eigen online verkooppagina: 

Scan je persoonlijke QR-code op de voorkant van je 

boekje 

Klik op ‘Mijn stand’ (rechtsboven op je online 

verkooppagina) 

Vul je inlogcode in (deze staat op de QR-code sticker op 

je boekje) 

Verkoopboekje inleveren 

Ben je klaar met verkopen? Gooi je boekje dan in de 

witte brievenbus voor in het halletje bij de Alternohal.  

Win gave prijzen 

Help ons doel te behalen door zoveel mogelijk loten te 

verkopen en maak kans op te gekke prijzen. Bekijk via 

jouw persoonlijke verkooppagina de winacties. 

Ook Alterno zal de beste verkopers belonen. De 

bestverkopende teams krijgen een clinic van Heren 1 of 

Dames 1. Maar ook worden er prijzen uitgedeeld aan de 

beste verkopers. Over de prijzen wordt nu nog 

nagedacht, maar het belooft zeker iets moois te worden. 

 

. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pq3tUEAEasg

