
 
Agenda Trim vergadering 25 maart 2013 
Aanvang 19.30 uur bij Peter Mooij 
 

1. Opening en welkom 
Trees afwezig m.k. 

2. Verslag vorige vergadering 14 januari 2013 en acties   
Geen opmerkingen 

3. Ingekomen stukken 
- nota DTG 
- info vanuit Sportraad 

4. Financiën 
Nog niet veel over te zeggen, kwartaalstortingen moeten nog komen.  

5. Jaaroverzicht 2013 en vakantieplanning 2013 
Baan AV’34 Coopertesten 24.9 en 22.10 af gaan spreken (Jacques) 
CT van 3 mei schrappen, 21 juni is de volgende. 

6. Website www.trimapeldoorn.nl 
Geen bijzonderheden, wordt goed bezocht. 

7. Activiteiten: 
a. Publiciteit/ PR activiteiten 

Stukje in Op de Hoek van de Stentor ivm beginnerscursus 
b. Beginnerscursus 2013 

27.3 is overleg geweest met de trainers +TC. Evalueren na 2 weken. Verder discussie 
gevoerd over inzet trainers (leidde tot enquête onder trainers over inzet) 

c. Nieuwe trainerscursus maart 2013 
Schema gemaakt voor stagelopen, examen was 23 maart, 6 geslaagden. 
Waardering voor Mark van Triest, de trainer. 

d. Evaluatie reanimatie 2013 (4 en 11 februari) 
Ieder jaar herhalen. In 2014 op 3 en 10 maart (Fred en Harry). 

e. Paasaktiviteit (zaterdag 30 maart 2013) 
Harry, Arend, Willem en Lenie regelen e.e.a. Peter maakt de foto’s. 

f. Commissie 50 jaar Trim (september 2016) 
Nog niet bij elkaar geweest. 

- Interview met Teun Kranenburg en Anton Balk (Peter) 
- Afspraak maken voor 1e voorbereidende bijeenkomst 

(Peter/Wim/Jeroen/Trees + secretaris) 
8. Rondje langs de velden + rondje trainers (geblesseerden)  
`   Rondje: 
   Over het algemeen geen bijzonderheden, wel aandacht nodig voor de 

trainersbehoefte op de donderdagavond, met name voor rustige groep. 



 
Enquête (Jacques) onder trainers houden over inzet, ook voor evt.  
duurloop op zamo (i.o.m. TC). 

- Trainerslijst  
Met verslag mee rondsturen (Jacques).  

- Trainingen  
- Cie Miniroutes: Rene Jansen, Wim Koolwijk, Bert Vierhout en 

Lenie de Bloois 
- APK voor trainers (Wim) 

Concept aanleveren i.o.m. Mark van Triest 
- Evaluatie 8 (Peter) 

Ø opbouw aanpassen (verdelen in snelle en rustige 8) 
Ø aandacht voor langzaamsten 
Ø nwe. Trainer nodig 

 
9. Rondvraag 

Ø Ard: situatie Bosweide is abominabel 
Ø Wim: duurloopgroepje zamo (iom TC) 

10. Sluiting 
 

Volgende vergadering: 13 mei 2013  
Bij: Jeroen Nollet 


