
  
 

 

Verslag Trim vergadering maandag 3 september 2018 

Aanvang 19.30 uur bij Harry Meijer 

 

1. Opening en welkom  
- afwezig Rob van der Ster 

2. Verslag vorige vergadering 28 mei 2018 en acties  
- geen opmerkingen: sleutels hokje nog regelen (Jacques) en aanschaf dyna-band (JH) 

3. Ingekomen stukken 

- stukken Sportraad 

4. AVG  
- is OK, kan van agenda af (Privacy policy op website) 

5. Financiën 
- loopt goed, batig saldo. We kunnen ons iets permitteren. 

6. Jaaroverzicht René 2018 en vakantieplanning 2018 
- zie versie 3.4. René Jansen en Jan Hummel coördineren 10EM en 8 . (Jan Timmner vak. 7.9 -21.9) 

7. Sociale Media 
- foto René Steenman vernieuwen. Verder loopt Facebook etc. 

8. Toekomst TRIM  
- voortgang: trainers via mail bevragen naar wensen/ideeën/behoeftes t.b.v. CT van 23.11.  Inclusief vraag m.b.t. 

heuptasjes (waar o.a. verplichte telefoon in kan + sterilon) en nieuwe kleding (bestuur heeft voornemen om nieuwe 

aan te schaffen) (Jacques) 

9. Activiteiten: 
a. Publiciteit/ PR activiteiten : kleding etc. loopt (Jeroen) 

b. Evaluatie 9e Beginnerscursus : leuke groep, 40% uitval, opzet was prima 

c. Run bike run : naar voorjaar 2019 

10. Rondje langs de velden + rondje trainers  
- Trainerslijst doornemen : Nicole is gestopt , kan van lijst af 

- Geblesseerden (bloemetje o.i.d.) : Riemer, Rob, Paul Orth, Dorien v. Bosheide, Timo Dreier 

Gligoor  
- Coördinator voor zamo 9 : advertentie op Facebook zetten + vraag naar trainers: JH) 

- Trainingsmomenten :  
1 .loopt over het algemeen goed, alleen de di-morgen heeft veel geblesseerde trainers 
2 Discussie over (te) langzaam lopende trimmers. Vooral bij de nieuwe beginnersgroep duidelijk 

maken, dat wanneer men niet mee kan, wandelen de enige optie is. Voor het overige huidige 

situatie handhaven. 

11. Rondvraag 
- nieuwe trainers beter introduceren bij de groep (Jan H. zet het op Facebook) 

- vraag stageloper CIOS: nader inventariseren wat de echte wens is (Lenie) 

- Ploggen t.z.t. regelen 

 

12.    Sluiting , onder dankzegging gastvrijheid Harry 
 

Volgende vergadering: 22 oktober 2018 bij Jeroen 


