
 

 
Verslag Trim vergadering maandag 22 januari 2018 

Aanvang 19.30 uur bij René Steenman 

1. Opening en welkom  
- afw. Jan Timmner 

2. Verslag vorige vergadering 11 december  2017 en acties  
- geen opmerkingen 

3. Ingekomen stukken 
- Sportraad 

- Premium pennen 

- Uitn. N.K. indoor 17.2 vanaf 11.45 : Lenie en Jeroen 

- Lars Holm : ma 12.2 18-20 Omnisport : Lenie en René 

- mail Rudie inzake trainer rustige 10EM-groep: 

- uitgebreid stil gestaan bij inzet trainers voor 10 EM S M en R. Aangezien het  

  een paar anders was gelopen dan beoogd (niet genoeg trainers/aanpassen  

  route)leverde dat wat problemen op.  Stimuleren dat lopers dat ook direct bij de trainer 

  melden, wat nu via een omweg geschiedde. Afgesproken dat er volgend jaar rekening mee  

  wordt gehouden. Kroondomeinroute ook aanpassen, is te lastig, maar wel mooi. 

4. Financiën 
Jan laat de overzichten rondgaan:  SVZ – overzicht 2017 - 17-jaars-overzicht. 

Afgesproken wordt ingaande 1.1.2018 de trainersvergoeding ietwat te verhogen van 2,50 naar 3,00. 

5. Jaaroverzicht René 2018 en vakantieplanning 2018 
Aanpassen aan actualiteit  , vakanties doorgeven aan secretaris. 

6. Sociale Media 
- Loopt goed, twitter nog wat meer stimuleren. 

- Trainers kunnen via Instagram ook filmpjes op site/facebook zetten. 

7. Toekomst TRIM  
- nwe. trainers : 5 kandidaten, waar met één mogelijk direct gestart kan worden; 

- bespreken voortgang toekomst in kleinere kring organiseren; 

- enquête houden onder trimmers (opzet maken); 

- TC werkt aangedragen ideeën uit. 

8. Activiteiten: 
a. Publiciteit/ PR activiteiten : nwe. folder wordt uitgereikt (o.a. tbv Orpheus) 

b. Start 8e Beginnerscursus : dinsdag 27 maart 2018 (na midwinter op site zetten) 

c. Trainingen 10EM en 8: reeds besproken 

d. Nieuwe folder t.b.v. 4.2.2018: zie bij a. 

e. Pitch & Put 13.1.2018 (58 deelnemers): héél positief geweest, alléén jammer dat 

mensen zo laat afzeggen (briefje maken) 

9. Rondje langs de velden + rondje trainers  
- Trainerslijst doornemen: nwe. doorsturen 

- Coördinator voor zamo 9: blijven zoeken 

- Trainingsmomenten : loopt verder goed, wat meer geblesseerde trainers op di av . Zamo 8 uur  

   groep wordt weer rustig opgestart na midwinter 

10.    Rondvraag 
Voorstel jan T. boek voor Peter (is besteld) 

René: consumpties napraateetavond : naar bevind van zaken: 2 

11.    Sluiting  
 

Volgende vergadering: 19 maart 2018 bij Jan Timmner 


