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Adverteren in de Groene Flits?

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

Zonder er een lang verhaal van 
te maken; wat een verademing 
om een sportseizoen te mogen 
beleven zonder de beperkingen 
van overheidsmaatregelen. Wat 
mij opvalt is dat het geregeld in 
gesprekken aan de orde komt 
maar dan in heel summiere 
bewoordingen. Zo’n soort voor-
zichtigheid alsof we nog niet te 
vroeg mogen juichen. Laten we 
het er op houden dat de les is 
geleerd; hele normale dingen 
zijn niet vanzelfsprekend. Het 
nodigt uit om meer bewust te 
zijn van onze bewegingsvrijheid 
en daar met volle teugen van te 
genieten. 
Op 19 november is tussen de 
wedstrijden van onze topteams 

door, opnieuw een sponsor-
overeenkomst getekend met 
DROS schoonmaakdiensten. In 
bijzijn van de adjunct directeur 
Frank Lieferink en bijna het vol-
tallige bestuur van Alterno, zet-
te Ronald Dros andermaal zijn 
handtekening onder een drie-
jarig samenwerkingsverband. 
Hoofdsponsor DROS zal in elk 
geval tot 2025 verbonden zijn 
aan de clubnaam. We zijn ont-
zettend dankbaar voor DROS als 
partner door dik en dun
Als gedeeltelijk nieuw bestuur 
beginnen we op elkaar inge-
speeld te raken en op verschil-
lende terreinen progressie te 
boeken. Penningmeester Leo 
blijft maar subsidies binnenha-

len en voor het einde van het 
jaar verwachten wij een nieuwe 
IT structuur te kunnen imple-
menteren. Totdat we vol opera-
tioneel zijn blijven we uiteraard 
voortvarend omgaan met zaken 
die directe aandacht nodig heb-
ben.
Een belangrijke uitdaging is 
het vinden van een nieuwe 
secretaris. Marga zal zelf een 
oproep plaatsen in deze flits. 
Wie neemt het stokje van haar 
over?
Ondertussen is het WK voetbal 
begonnen in Qatar. Afgelopen 
weekend werden wij ons be-
wust van het feit dat de ALV ge-
pland staat op dezelfde dag als 
de finale. De ALV gaat hoe dan 

ook door, net als de aanslui-
tende kerstborrel. De voetbal-
liefhebbers kunnen evengoed 
aanschuiven voor het scherm 
in het clubhuis. Het gaat een 
mooie middag worden. Zeker 
als teamNL in de finale staat 
want Louis van Gaal heeft de in-
ternationale pers laten weten: 
“the Dutch will come an end”.

Martin Polman

Van de voorzitter

Jubileum ‘Week van Alterno’ : 
23 juni  - 1 juli 2023

Na een paar jaar van afwezigheid is er komend jaar weer een ‘Week van Alterno’. In 2023  natuurlijk een zeer bijzondere week want we 
zijn immers jarig. Maar liefst 50 jaar wordt VV Alterno. Het hele seizoen door zullen er activiteiten in het teken staan van ons 50 jarig 
bestaan.
Het programma van de ‘Week van Alterno’ is zo goed als rond. Hier alvast een sneak preview.

Vooral de reünie is een belangrijjke dag om door te geven aan (oud) Alternoten die je kent. Laat ze de middag/avond vast in hun agenda 
reserveren. Nadere info volgt, net als over alle andere activiteiten.

vrijdag 23 juni Nachttoernooi

zaterdag 24 juni Reunie incl bbq voor alle (oud) Alternoten

maandag 26 juni Jeugdavond, toernooi, clinic...

dinsdag 27 juni Officiele dag; receptie met bobo’s, sponsoren, oud leden en andere verenigingen

woensdag 28 juni Minimiddag

donderdag 29 juni MIXMIXMIX senioren en A-jeugd incl. oud-leden

vrijdag 30 juni Versieren en opbouwen

zaterdag 1 juli Feestavond; thema Happy Birthday



Speciale 50 jaar jubileum shirts

Activiteiten nieuws

We zijn bijna jarig en worden 
welgeteld 50 jaar. Dat is heel 
bijzonder en daarom heeft de 
jubileumcommissie bedacht om 
speciaal voor deze gelegenheid 
een ‘Alterno 50 jaar shirt’ te la-
ten ontwerpen en William van 
Luttikhuizen heeft een werkelijk 
een prachtig shirt ontworpen. 
Deze shirts worden eenmalig 
gemaakt en daarom kunnen we 
helaas alleen een geprint exem-

plaar als voorbeeld tonen. 
De maat is uiteraard super be-
langrijk. Er is daarom voor geko-
zen om passets in het clubhuis 
leggen. Ga echt even passen, 
want de shirts vallen klein uit!
Hoe dan ook, dit shirt wil je heb-
ben. Als aandenken aan onze 
mooie vereniging maar ook om-
dat het zóóóóó mooi is. 
Je kunt bestellen tot 1 februari 
2023 en het shirt kost € 15,-

Heel veel mini’s wilden het niet 
missen, op de tribune bij Heren 
1: schreeuwen, juichen, klap-
pen, vlaggen zwaaien en na de 
wedstrijd het veld op stormen 
om een handtekening te be-
machtigen  van de spelers van 
H1. De mini’s hadden namelijk 
bij  binnenkomst allemaal een 
foto gekregen van de spelers. 
Het was enorm druk op het 
veld. Niet alleen mini’s kwamen 
kijken, ook hun ouders en zelfs 

opa’s en oma’s waren van de 
partij, wat een gezelligheid. Alle 

aanmoediging heeft geholpen 
want onze heren hebben met 

3-1 gewonnen van Rebelle!! Als-
of het feest nog niet compleet 
was, werd er daarna ook nog 
een lekker broodje frikandel of 
kroket genuttigd.
Een paar mini’s bleven ook nog 
naar de ‘late’ wedstrijd van D1 
kijken. Ook deze steun had de 
gewenste uitwerking want D1 
versloeg met 3-0 Donitas. Al 
met al een zeer geslaagde mid-
dag! 

Zaterdag 5 november: wat een gezellige drukte in de hal

De Grote Clubactie lotenver-
koop zit er weer op. We hadden 
gehoopt op het verkopen van 
750 loten. Nou, dat is gelukt!!! 
Met een tiental loten boven 
onze doelstelling is er weer 
een mooi resultaat behaald. De 
mini’s hebben echt hun beste 
beentje voorgezet. De beste lo-
tenverkopers zijn: Saar Zuyder-
duyn, Benthe Heijenk, Femke 
Kalter en Joris Dalhuisen. Wat 

hebben jullie dit goed gedaan! 
Jullie ontvangen een leuke prijs 
voor jullie inzet. Net als jullie 
teams. Nu maar hopen dat er 
ook nog een leuke prijs op 1 van 
de door jullie verkochte loten 
valt. Op 6 december is de trek-
king.
Oh ja, zoals jullie weten sparen 
we voor een doorgang vanuit 
ons clubhuis naar ons overkapt 
terras.

Grote Club Actie doel-
stelling gehaald! Toppers!! We noemen ons clubhuis ge-

woon ‘clubhuis’. Soms heet het 
‘kantine’. Maar beide geeft niets 
aan over ‘ons eigen honk’, waar 
we met elkaar verenigen. Daar-
om zijn we op zoek naar een 
nieuwe, verbindende naam, 
die super van toepassing is op 
wie we zijn als VV Alterno. Laat 
je fantasie vooral de vrije loop 
maar we willen je wel meege-
ven we echt op zoek zijn naar 
een naam die niet meteen ge-
associeerd wordt met een bar, 
café of kroeg maar echt doet 
denken aan waar we voor staan 
als vereniging.
Dus wie oh wie bedenkt een 
leuke naam voor ons vertrouw-
de clubhuis?

Een eerlijke en objectieve jury 
zal de namen beoordelen en 
de beste kiezen. Mocht de jury 
er niet direct uitkomen, dan 
kan het zijn dat er nog een poll 
volgt. Dus doe je best en wie 
weet, wordt het clubhuis van VV 
Alterno straks vernoemd naar 
jouw voorstel.
Stuur jouw idee naar activitei-
ten@alterno-apeldoorn.nl.

Hoe creatief ben jij??? 



Activiteiten nieuws

Oliebollen en appelbeignets 
van bakkerij TOET

Door de corona-periode was het twee jaar niet mogelijk om de 
heerlijke oliebollen en appelbeignets te bestellen via bakkerij TOET. 
Maar dit jaar kan het weer. Bestel de oliebollen/appelbeignets via 
onze webshop. Dat levert voor Dros Alterno een leuke bijdrage op 
en (niet geheel onbelangrijk) je hoeft niet in de rij te staan bij de 
bakker 😉. Ga naar https://www.alterno-apeldoorn.nl/webshop/
Op 30 december kan de bestelling worden afgehaald in ons club-
huis.

Een extra zakcentje voor de jeugd 
en mini’s

En wat ook nog een aardigheid is? Voor onze jeugd- en mini-spelers 
is er ook nog wat te verdienen. Vraag opa en oma, buurman en 
buurvrouw, andere bekenden en familieleden, om via jou de olie-
bollen te bestellen. Per zak, die jij besteld via onze webshop, krijg je 
maar liefst 50 cent. Hoe leuk is dat??!!

WENZ  toernooi
Twaalf teams doen er mee aan het Alterno WENZ Midwinter re-
creanten volleybaltoernooi 2023. Een mooie opkomst, nadat we 2 
jaar niet hebben mogen spelen. 

En de belofte is ge-
daan: bij binnenkomst 
staat het overheerlij-
ke vlaaienbuffet weer 
klaar. Oh, dat wordt 
smullen! Daarna snel 
de calorieën er weer 
af spelen en met een 
hoop lol de tegenstan-
der proberen op het 
verkeerde been te zet-
ten. Die garantie is er 
zeker: veel lachen, veel 
pret en hier echt van 
toepassing: meedoen 
is belangrijker dan win-
nen!

**

Sparen voor een schuifpui

Dames 1 en Heren 1 kwamen 
met het geweldige idee om 
te kijken of het mogelijk is om 
een schuifpui in het clubhuis 
te plaatsen om een doorgang 
naar onze overkapping te heb-
ben. Bouwtechnisch is dit nu 
uitgezocht en het is mogelijk. 
Natuurlijk moeten er de nodige 
aanpassingen gedaan worden, 
binnen en buiten. Zo moet de 
verwarming verplaatst worden, 
zal er ondersteuning nodig zijn 
van de pui etc, etc. De offerte 

wordt nu gemaakt. En intussen 
zijn we aan het sparen. Het be-
drag wat nodig is weten we nog 
niet, maar dat dit geld kost is 
overduidelijk. 
Maar sparen dat doen we en in 
overleg met onze penningmees-
ter kijken we iedere keer wat 
kan. Door de stijging van met 
name de energieprijzen, staat 
wel eea in ander daglicht. Maar 
hoe dan ook, al duurt het even, 
we gaan er voor!

Alterno iconen blikken terug over 
50 jaar VV Alterno

Onze serie jubileum- interviews is in volle gang. Diverse interviews 
zijn inmiddels geplaatst. Zoals van Theo en Mieke Roelofs, Marloes 
Zinnemers en Inge Visser. En er volgen er nog meer. Mijn lijstje is 
nog lang. Wat een mooie herinneringen halen we op en wat een 
glunderende gezichten. VV Alterno is en blijft een bijzondere ver-
eniging, dat blijkt. Nog even teruglezen wat zij te zeggen hebben 
over hún historie? Kijk op onze website bij de speciale rubriek ‘Al-
terno 50 jaar’. 
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Activiteiten

Mini’s en jeugd opgelet! 
Vossenjacht, spooktocht en .... een disco

De Sint is nog maar net vertrok-
ken, of het wordt alweer span-
nend. Op vrijdag 23 december 
kunnen onze jongste leden 
meedoen aan de vossenjacht 
en mag de iets oudere jeugd op 
spokenjacht. Het beloofd alle-
maal best spannend te worden.
Daarna is er voor de mini’s een 
disco en nadat zij zijn vertrok-
ken om rustig te gaan slapen, 
is het de beurt aan onze jeugd-
leden om van de disco te gaan 
genieten. Onze eigen heren 1 DJ 

Duo Thom en Jochem zullen er 
voor zorgen dat het een gezel-
lige, dansavond wordt en alsof 
dat nog niet genoeg is, mag de 
jeugd ook nog blijven slapen 
in de hal. De volgende morgen 
is het wel op tijd opstaan voor 
een heerlijk ontbijt. Kortom, 
een mooi begin van de kerstva-
kantie. 
De inschrijfformulieren vind je 
op onze site onder het betref-
fende artikel. 

Check dat bord
Iedere week staat er weer iets 
nieuws op het bord in ons club-
huis. De wedstrijdkalender van 
de komende vrijdagavond en 
zaterdag, activiteiten die ge-
pland staan en ander belang-
rijk nieuws worden in sierlijke 
letters onder de aandacht ge-

bracht. Maar wie doet nu al dit 
werk ‘achter’ de schermen? Na 
het vertrek van Willemien Kem-
kes naar Engeland, hanteert 
Gina Valenti tegenwoordig de 
stift en maakt er een mooi over-
zicht van. Dankjewel Gina!

‘Fout’ Alterno Feest 
zaterdag 15 april

Hoe leuk is het om het seizoen 
feestelijk af te sluiten op de laat-
ste competitiedag? We weten 
inmiddels dat Alternoten wel 
in zijn voor een feestje. Daarom 
op zaterdag 15 april ‘Het Foute 
Alterno Feest’. Hoe of wat, dat 
behoeft nog invulling maar je 
kunt je er iets bij voorstellen als 

je bedenkt hoe de QMusic Fou-
te Party was, recentelijk in het 
Omnisport. 
Heb jij suggesties en/of wil je 
wel helpen om dit feest te laten 
slagen? Let me know.
Stuur even een berichtje naar 
Monique Nijhof of naar activi-
tieten@alterno-apeldoorn.nl


