OKTOBER
SEIZOEN 2021/2022 - NR

02

Voorwoord

De laatste...
Aan veel dingen komt een eind,
ook aan mijn voorzitterschap
van DROS-Alterno. Na vijf
jaar die rol te hebben vervuld
stop ik ermee en dat doe ik
bewust. Mijn visie is dat je
niet te lang dezelfde functie
moet vervullen binnen een
vereniging. Functies en rollen
moeten rouleren, daardoor
ontstaan er nieuwe inzichten
en nieuwe ambities.
In de afgelopen vijf jaar is het
bestuur ook geheel vernieuwd.
Marga is de langst zittende en
gaat er ook mee stoppen. Zij
heeft acht jaar lang haar rol als
secretaris vervuld. Het is mooi
als mensen een tijd lang een
functie willen vervullen. In het
huidige bestuur zitten leden die
al heel lang lid zijn van Alterno
en ook leden die nog maar
heel kort betrokken zijn bij de
vereniging. Dat is een goede
mix.
Het herontdekken van het
Groene Hart is voor mij één
van de belangrijkste zaken die
afgelopen jaren binnen Alterno
heeft plaatsgevonden. Dit
heeft er voor gezorgd dat we
met zijn allen van elkaar weten
wat voor vereniging Alterno
wil zijn. Een aantal zaken die

daarin genoemd zijn, worden
opgepakt.
De financiële positie van onze
vereniging is in zeer goede
handen bij Leo Bottema, onze
penningmeester. Hij heeft in
Coronatijd heel veel gedaan om
gebruik te maken van allerlei
mogelijke Corona-Regelingen.
Dat was heel veel werk en het
resultaat is bijzonder. Corona
heeft voor Alterno geen
negatieve financiële gevolgen
gehad.
Mathijs Mast is met een groep
mensen om hem heen het
Technische Beleid opnieuw aan
het vormgeven. Duidelijk wordt
hoe we dat willen oppakken,
hoe er verbanden worden
gelegd
tussen de Mini’s, de Jeugd
en de Senioren. De Alterno
Volleybal Akademie is weer
nieuw leven ingeblazen, zodat
alle jeugdleden die dat willen,
extra trainingen kunnen
ontvangen.

velen hebben hier aan mee
geholpen, van klusteam tot veel
seniorenteams. Alles ziet er
weer goed uit.
Daniel van Bruggen heeft er de
afgelopen jaren voor gezorgd
dat alle contracten met onze
sponsoren zijn vernieuwd, dat
er verschillende acties met
sponsoren zijn gehouden
en dat we allemaal
in nieuwe shirts zijn
gestoken. Samen met de
kledingcommissie is dit
snel en goed opgepakt
en zo uitgevoerd dat
leden slechts een kleine

bijdrage
leveren
omdat
sponsoren er voor zorgden dat
die bijdrage omlaag kon.
Pamela de Koning is als
bestuurslid Algemene Zaken
gestart in de Coronatijd en

Lees verder op de
volgende pagina!

Onder leiding van René
Steenman is in Coronatijd heel
veel achterstallig onderhoud
weggewerkt. Installaties en
leidingen
zijn
vernieuwd,
de verfbus is gehanteerd en

Adverteren in de Groene Flits?
Voor meer informatie:

info@alterno-apeldoorn.nl of informeer bij Jos Mulder

Algemeen nieuws

dat was best lastig. Ze is bezig
om na te denken samen
met andere leden over welk
activiteitenprogramma
nu
het best bij onze vereniging
past. Activiteiten waar grotere
groepen
enthousiast
van
worden, iets wat de ledenbinding
bevorderd. Ook is ze bezig met
Esther Zinnemers om er voor te
zorgen dat elk team voldoende
scheidsrechters kan leveren.
Marga Tijssen heeft er als
secretaris voor gezorgd dat
we steeds alle zaken richting
Nevobo en
andere organisatie goed voor
elkaar hebben, dat de contacten

in de vereniging goed worden
belegd, dat de administratie
kloppend is.
Bestuursleden allemaal hartelijk
bedankt en zeker ook jullie
voorgangers.
Wie ik ook nog wil noemen
zijn Rob van den Dool en
Riccardo van Ernst. Zij geven
respectievelijk leiding aan de
jeugd- en de mini-commissie.
De belangrijkste pijlers van
onze vereniging. Rob heeft
de afgelopen jaren met zijn
commissie heel veel nieuwe
zaken opgezet en ook een
aantal andere trainingsvormen

ingebracht. Dat heeft voor
vernieuwing gezorgd.
Zeker voor de jeugd en de
mini’s is het van belang dat de
trainingsvormen aantrekkelijk
zijn. De jeugd vertrekt als ze de
training en/of het team niet leuk
vinden. Trainers spelen hier een
grote rol in. Dus bij deze ook alle
trainers hartelijk dank.
Sponsoren zijn van groot belang
voor onze vereniging en één
sponsor wil ik er uit lichten.
Ronald Dros heeft ook de
afgelopen jaren de vereniging
weer op vele manieren
ondersteund. Als er iemand is

Algemeen nieuws

met een groen hart is het Ronald
wel. Ronald heel hartelijk dank
voor de heel constructieve
samenwerking met jou en je
medewerkers.
Tot slot een bedankje aan
alle kaderleden binnen de
vereniging die grote en kleine
taken uitvoeren. Zonder jullie
geen vereniging.
Ik wens iedereen binnen
Alterno het allerbeste toe en
hoop dat het de komende jaren
een bloeiende vereniging blijft.

Henk Wijnsma
Voorzitter
DROS Alterno

van de Jeugdcommissie
Wat is het mooi om te zien dat
de weekenden weer gevuld
zijn met volleybal. Halverwege
september zijn we het seizoen
weer traditioneel begonnen
met het jeugdtoernooi wat
SV Dynamo en Dros Alterno
samen hebben georganiseerd.
Inmiddels zijn er al weer een
aantal competitieweekenden
geweest en wat was dat
fijn. Lekker met je team een

wedstrijd spelen en dan ook nog
met publiek erbij. We zien onze
jeugdleden hiervan genieten en
met hen genieten wij ook!
Ieder
jaar
worden
de
Nederlandse
Open
Jeugd
Kampioenschappen
(NOJK)
georganiseerd. Van iedere
leeftijdscategorie gaat er een
team van Alterno mee naar dit
toernooi. Dit jaar is er eenmalig

de mogelijkheid om ook een A+
team deel te laten nemen aan
het NOJK. Vanuit de Open Club
commissie is er gekozen om
voor de jongens 4 teams in te
schrijven voor de NOJK (A+, B,
C en CMV). Voor de meisjes zijn
er 5 teams ingeschreven (A+, A,
B, C en CMV). De voorronde is
gepland op 8 januari, de halve
finale op 26 februari en de finale
op 16 april. Voorafgaand aan

deze toernooidagen zal er drie
keer getraind worden. Op dit
moment is de commissie druk
bezig om trainers te benaderen.
Wordt vervolgd.
Groeten,
Jeugdcommissie Alterno

Drie geweldige acties om Alterno te helpen
Beste Alternoten, er lopen momenteel 3 belangrijke acties voor Alterno. Door de hoeveelheid kan het maar zo zijn dat je niet helemaal
op de hoogte ben. Help ons om weer de nodige dingen te kunnen aanschaffen om nog meer plezier in ons volleyballen te krijgen, nu het
weer kan. Met deze 3 acties sparen we voor verschillende doelen:
1. Nieuw beachvolleybal materiaal
2. Nieuw spelmateriaal voor de allerkleinste Alternoten
3. De financiering van de warmteboilers (zodat we weer warm kunnen douchen)

Van het Coronateam

De Acties
Sinds 25 september mogen we
weer een heleboel. Gelukkig.
We kunnen weer lekker
volleyballen en zeker in het veld
en op de tribune is alles weer
vanouds. In het clubhuis gelden
andere regels. Wil je in het
horeca gedeelte een drankje

drinken, dan moet je voldoen
aan de coronapas eisen. Wel
is er een speciale niet-horeca
gedeelte ingericht als coronapas
vrije zone. Daar mogen ook
mensen zitten die niet aan de
voorwaarden kunnen of willen
voldoen. En natuurlijk kun je

ook nog altijd op het terras
plaatsnemen. We houden ons
aan de door de overheid (en
NOCNSF?NEVOBO) opgelegde
regels. En daarnaast zijn er
nog steeds de basis regels, dus
handen wassen; heb je klachten,
blijf thuis en waar kan: houd de

1,5 meter aan. We gaan ervan
uit dat alle Alternoten zich
hieraan houden.
Uitgebreidere informatie vind je
op de website.
Het corona team.

1. Grote Club Actie: dit is een bekende actie
voor Alterno en levert altijd een mooi bedrag
op om leuke, extra dingen van te kunnen
doen. Ga naar https://www.clubactie.nl/
en klik op de button: koop een lot. Vul daar
Alterno in en de juiste gegevens, en klaar
ben je. Hiermee steun je Alterno direct.
Je kunt ook de mail gebruiken die je op 17
of 18 september hebt ontvangen van de
activiteitencommissie met de link naar de
Grote Club Actie.

2. PLUS supermarkt actie: “Spaar je club
gezond’ . Koop je dagelijkse boodschappen
bij Plus Nico de Witt uit Apeldoorn en je
ontvangt spaarpunten voor deze actie.
Deze kun je vervolgens verzilveren via de
Plus app. Iedere punt levert ons een deel
op van het beschikbaar gestelde bedrag.
Een super actie van de Plus. En je dagelijkse
boodschappen moet je toch ergens doen,
waarom dan niet bij de Plus?

3. Rabobank actie: ‘Rabo Club Support”:
vanaf 4 oktober kun je, als je lid bent
van de Rabobank, stemmen op je eigen
vereniging. Alterno heeft 2 onderdelen van
de volleybalvereniging waarop gestemd
kan worden: VV Alterno en Sporthal
Waleweingaarde stg. EBA (Exploitatie
Beheer Alterno). Je moet je stemmen
verdelen over maximaal 3 verenigingen.
Stem op deze 2 en Alterno wordt er blij van.
Ik zeg: DOEN!

Evenementen
Zaterdag 23 oktober OKTOBERFEST
We willen weer het normale
leven opstarten en dat zijn
ook weer de bekende feesten
organiseren bij Alterno. Het
Oktoberfest is het eerste feest
sinds lange tijd dat weer mag.
Wel onder strikte corona regels,
dus houdt er rekening meer dat

je je coronapas en ID bij je hebt.
Voor deze keer hebben we een
professionele DJ ingehuurd,
Musicsession van Arjen van
Westerlaak. Hij is een bekende
binnen Alterno en al menig
feestje heeft opgeluisterd met
fantastische muziek.

Vanwege de coronamaatregelen,
zal het feestje tot uiterlijk 0.00
uur duren, sterker nog, dan
moet het clubhuis leeg zijn.
Daarom starten we dit keer ook
wat eerder met het feest, nl. om
19.00 uur. Zo kunnen de mini’s
en jeugd ook nog even genieten

van dit feest.
Het eerste feestje weer sinds
lange tijd. Laten we er een
knalfeest van maken. Gezellig
om elkaar weer te zien en te
spreken.

Zondag 2 januari: Alterno WENZ Midwinter
recreanten volleybaltoernooi
Ja, inderdaad, een mond vol.
Maar het is wat het is. Een
prachtig, gezellig toernooi met
een meer dan prima sponsor.
WENZ staat garant voor iets
lekkers al voordat er een bal
is gespeeld. Daar hopen we
stiekem ook dit keer weer op
na een jaar van afwezigheid.
Ondanks dat we net de
oliebollen weggewerkt hebben,
is er altijd weer ruimte voor
een lekker taartje. Het is altijd
gezellig om zo kort na de start
van het nieuwe jaar even bij
te praten onder het genot van
een kop koffie en overheerlijke
vlaai (en de keuze is reuze!).
Dit aanbod wordt dan ook erg
gewaardeerd.

Voor bestaande recreantenteams, maar zeker ook voor
familie- of vriendenteams van
enig recreatief niveau. Let wel,
er moeten altijd 3 dames in het
veld staan). Doe gezellig mee,
want wij gaan voor de Olympische gedachte. Meedoen is belangrijker dan winnen (maar oh,
wat is het leuk om te winnen!).
Trommel je volleybal vrienden
bijeen. Nog nooit heb je gevolleybald met zoveel gezelligheid.
Binnenkort lees je meer
over hoe je je als team kunt
inschrijven.

- ADVERTENTIES -

HOUWER & RUIJS
TROTSE PARTNER VAN
ALTERNO
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

SPECIALISATIES H&R:

APELDOORN - EPE - ZWOLLE

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Kinderfysiotherapie
Bekkenfysiotherapie
Sportmedische begeleiding

beschikbaar voor bedrijven en particulieren.

Revalidatietraining

Door onze patiëntgerichte benadering,

Arbeidsfysiotherapie

de minimale wachttijd, de diversiteit in

Vitaliteit en Preventie

Geslaagde rijlessen
starten bij De Weerd

specialismen en behandeltechnieken leveren

www.deweerd.net

wij een bijdrage aan het ﬁt maken en houden
van sporters, werknemers en bedrijven.

Rijbewijs

A | AM | B | BE | C1 | C | CE | D

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

Colofon
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