
 
Verslag van de Trim vergadering van 19 november 2012 
Aanvang 19.30 uur bij Henk de Wilde 
 

1. Opening en welkom 
 

2. Verslag vorige vergadering 8 oktober 2012 en acties   
- geen opmerkingen 

3. Ingekomen stukken 
- spooknota’s 
- brief gemeente Apeldoorn inz. 5km-loop in B&B 
- Lokaal Totaal (gratis vermelding) 
- Agenda Sportraad 

4. Financiën 
De geldstromen lopen goed. Kascontrole is er op 3.12.2012 
Bloemetjes afstemmen via de mail 

5. Jaaroverzicht 2012/2013 
Nieuwe voor 2013 moet nog gemaakt worden (Jacques) 

6. Website www.trimapeldoorn.nl 
Besluit nemen over opnemen links:  
links worden niet opgenomen (houden onze handen vrij) 
Facebook: Regina, Messica en Jeroen coördineren 

7. Activiteiten: 
a. Publiciteit/ PR activiteiten: In voorjaar weer en bij beginnerscursus 

Peter en Jacques maken stukje mbt. Trainingen icm hartstichting 
b. CT’s (12.10 en 16.11 + loopje 27.10) 

Ø 12.10 prima opzet van Elbert van Mourik 
Ø 16.11 groot succes, goede opkomst. In jan/febr. Een herhaling 

van 2 uur + gerichte vragen 
Ø 27.10 was heel leuk en spannend voor de (nieuwe) deelnemers 

c. Evaluatie beginnerscursus en vervolg in 2013 
Prima verlopen onder grote dankzegging aan het enthousiasme van Rikje en 
Gea (en Wim). Voor vervolg in 2013 maakt Wim een opzet. 

d. Nieuwe trainerscursus 
Deze start in maart 2013 met 5 deelnemers. Deze zullen worden uitgenodigd 
voor de Reanimatie en Eindejaars/Nieuwjaarsbijeenkomst 

e. Reanimatie 2013 (februari): is geregeld 4 en 11 februari 2013 
f. Eindejaarsactiviteit (ideeën): 

Een aantal ideeën passeren de revue: gekozen wordt voor Jeu de Boules op 
vrijdagavond 11 januari 2013 vanaf 19.30 bij het Zwijntje (Trees) 



 
 

g. Sinterklaas: gen bijzondere activiteiten: di-morgen doet wel iets (choc) 
h. Commissie 50 jaar Trim: Peter/Wim/Jeroen/Trees (Jacques 

ondersteunt) 
i.  Hartlopers: Peter stimuleert tot deelname (zie 7a) 

 
8. Rondje langs de velden + rondje trainers (geblesseerden): 

- loopt allemaal goed, vacature op do-avond. Zaal heeft afscheid genomen van 
Danny en Stefan is gestart. Blessures e.d. bij Marcella, Diana, Janny, Rineke en 
Tineke van Olst. 
- Trainerslijst doorlopen:Bertus, Rineke, Wim B en Hans A benaderen: 

Anton B en Alfred K waren al benaderd. (actie Jacques) 
- Start trainingen MINI / 8 km-loop: inmiddels gestart, essentieel is 

wel om afgesproken routes te volgen 
- Vermelden van e-mail adressen: via BCC 

9. Rondvraag: 
Ø Jan Veltman vertrekt di-morgen vanaf scouting bij Vict. Boys 
Ø Vragen over “apart” trainingsgroepje: geén mensen weghalen 

bij Trim  
Ø Groep 3 za-mo “kletsers” ietwat proberen in te dammen 
Ø 3.2.2013 zelfde verzamelplek in Orpheus claimen’(Wim) 

10. Sluiting onderdankzegging voor de gastvrijheid 
 

Volgende vergadering: 14 januari 2013  
Bij: Lenie de Bloois 


