
 

Agenda Trim vergadering 13 mei 2013 

Aanvang 19.30 uur bij Jeroen Nollet 

 

1. Opening en welkom 
- afwezig Harry Meijer (vak) 

2. Verslag vorige vergadering 25 maart 2013 en acties   
- geen opmerkingen 

3. Ingekomen stukken 
- agenda Sportraad woensdag 29 mei 2013 

4. Financiën 
- saldo en inkomsten stabiel 

- bedr. aanspr. verz. van Rabo naar Interpolis (tekst Trim 2000 aanpassen 

5. Jaaroverzicht 2013 en vakantieplanning 2013 
- Koffie Hoog Soeren wordt 14.9.2013 

6. Website www.trimapeldoorn.nl 
 

7. Activiteiten: 

a. Publiciteit/ PR activiteiten 
- geen concrete activiteiten 

b. Beginnerscursus 2013 (incl. duurloopje) 
- loopt goed, nieuwe groep start 3 september 2013 

- mail Wim doorgesproken: 

1. kosten deelname worden € 25 

2. duur wordt 10 weken 

3. aandacht voor specifieke rustige trimgroep 

4. per mail en op CT trainers aangeven dat inzet bij lagere groepen 

ook (incidenteel) zal voorkomen 

5. begeleiding voor visueel gehandicapte trimmer op site zetten 

(moet zelf ook actie ondernemen) 

6. voor septembergroep al in juli en medio augustus publiciteit 

genereren 

c. Nieuwe trainerscursus maart 2013 (voortgang) 
- nwe. trainers lopen nu mee, binnenkort kunnen ze worden ingedeeld 

d. Paasaktiviteit (zaterdag 30 maart 2013) 
- goed verlopen, volgende keer voor groep 1 wat anders organiseren 

e. Commissie 50 jaar Trim (september 2016) 
- nog niet bijeen geweest 

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

- Trainerslijst (aangepast aan enquête) 

http://www.trimapeldoorn.nl/


 
- lijst langsgelopen en aangevuld n.a.v. antwoorden trainers 

- Trainingen 
- op zaterdagmorgen 9.00 uur kan gestart worden met een 

duurloopgroep (trainers voldoende)  

- verder langdurig gesproken over gevoelens van onvrede bij de di-

morgen coördinator en een aantal di-morgen trainers; positieve 

inbreng vanuit bestuursleden wordt niet als zodanig herkend 

(bemoeizucht), men is nog te veel een groep in een groep. 

Dinsdagmorgen 21 mei hebben Lenie, Peter en Jacques hieromtrent 

een gesprek met de di-morgen trainers. 

- Vanuit de trim-activiteiten: 
- over het algemeen loopt het goed. De zaterdagmorgen 8 uur blijft  

wat achter. Zalen gaan ook goed, ondanks twee trieste zaken, iemand   

overleden en iemand ernstig ziek. 
9. Rondvraag 

- onduidelijkheid over Facebook account Trim Apeldoorn 

- Vrijwilligersprijs Apeldoorn 2013: trainers aanmelden? 

- Ongeveer 15 trainers hebben niet gereageerd op de inzetbaarheids-

mail, is de betrokkenheid tanende? 

 

10. Sluiting om 22.55 uur, onder dankzegging aan de gastheer/vrouw 

 

Volgende vergadering: 1 juli 2013  

Bij: Wim Koolwijk 


