
  
 

 

Verslag Trim vergadering maandag 28 mei 2018 

Aanvang 19.30 uur bij Jan Hummel 

 

1. Opening en welkom  
- iedereen aanwezig 

2. Verslag vorige vergadering 19 maart 2018 en acties  
- geen opmerkingen 

3. Ingekomen stukken 
- stukken sportraad 

4. AVG ( toel. Jan Timmner) zie bijlage 
- concept Jan Hummel besproken. Iedereen akkoord. Aanm. form. beginners 2019 aanpassen (René) 

5. Financiën 
- geen bijzonderheden 

6. Jaaroverzicht René 2018 en vakantieplanning 2018 
- enkele aanpassingen gedaan 

- eerste activiteit is de eindloop van de beginners (16.6) en 10.7 dimo lenteafsluiting 

7. Sociale Media 
- gaat goed, wellicht andere provider nemen (http//s) (Jan Hummel) 

- trimmers stimuleren om bijdrage te leveren (allen) 

8. Toekomst TRIM  
- voortgang: in najaar weer wat organiseren met trainers (Lenie en Rob) 

- CT onderwerpen + vergroten bezetting/aanwezigheid – behoefte peilen bij trainers 

  Idee Jeroen: combinatie van activiteit met ontspanning 

- herfstkleding voor trainers: Jeroen/René/Harry zoeken sponsoren 

- Rob heeft handboek trainers geactualiseerd (wordt rondgezonden Jacques) 

9. Activiteiten: 
a. Publiciteit/ PR activiteiten : 5-km loop 16.6 

b. Voortgang 9e Beginnerscursus : gaat goed wel enkele uitvallers o.a. door blessures 

c. Afsluitende loop van 5 km : René maakt hem deze keer ook echt 5 km! 

d. Run bike run : actie René en Rob 

 

10. Rondje langs de velden + rondje trainers  
- Trainerslijst doornemen : geen bijzonderheden 

- Vakantieplanning (coördinatie) : doorgenomen 

- Geblesseerden (bloemetje o.i.d.) : Joke van Heusden ? 

- Coördinator voor zamo 9 : blijven zoeken 

- Trainingsmomenten :weinig bijzonderheden, loopt over het algemeen goed. Dimo wel  
wat veel geblesseerden, ook bij de diav nog. Zamo duurloop even wat “uit beeld” 

10.    Rondvraag 
- sleutel hokje regelen voor Jan – Rob – Jeroen (Jacques) 

- Jan: tasjes aanschaffen met inhoud (Jan Timmner onderzoekt) 

- Rob: agenda en verslagen op de (besloten) site zetten (Jan H.) 

- aanschaf dyna-band bezien (10) (Jan H.) 

11.    Sluiting 21.08 
 

Volgende vergadering: 3 september bij Harry Meijer 


