
 

Verslag Trim vergadering maandag 19 oktober 2015 

Aanvang 19.30 uur bij Ard ter Burg 
Afwezig m.k.: Jan Hummel en Harry Meijer 

1. Opening en welkom 
Opening door de voorzitter ovv de afwezigen 

2. Verslag vorige vergadering 7 september 2015 en acties  
Verslag akkoord: bij 8.5 wordt gedaan door: Rob, Peter en Herman 

3. Ingekomen stukken 
- brief SGC (inmiddels verspreid) 

- Sportraad stukken 

4. Financiën 
- gaat verder goed, wordt netjes afgedragen 

- Reflectieshirst kosten € 7,50 (bij afname door trimmers) 

5. Jaaroverzicht 2015 en vakantieplanning 2015 
- geen aanvullingen 

6. Sociale Media 
Gezocht wordt naar actievelingen die e.e.a willen (gaan) bijhouden 

7. 50 jaar TRIM  
24 september 2016 ligt nu vast 

Draaiboek / activiteiten: Peter somt wat van de voorgenomen activiteiten op: 

- Prestatieloop, Kids run, gewone run, ludieke zaken door trimmers 

- Overleg met B&B loopt goed mbt het aan te bieden overzichtsbord bij de ingang 

van Trim 

- Digitaliseren archiefmateriaal (Herman helpt) 

8. Samenvatting bespreken van bijeenkomst 11.5.2015 
Bijeenkomst 13 november 2015 in de Stolp. 

Stuk Peter (aanzet) is besproken : e.e.a. zal met behulp van Power Point worden gepresenteerd 

(Herman verzamelt de input daarvoor). 

Het is van groot belang om “draagvlak” te creëren met elkaar en voor de diverse onderdelen actieve 

uitvoerders te vinden. 

Jacques zal Notebook meenemen voor de Power Point presentatie. 

9. Activiteiten: 
a. Publiciteit/ PR activiteiten : publiciteit voor werving in de zalen 

b. Nieuwe kleding (is geregeld) 

10. Samenwerking met Hartstichting Apeldoorn 
Toelichting wordt gegeven door Peter en Herman (bestuursleden). 

Het Bestuur ondersteunt de intentie van samenwerking. 

Nadere concretisering volgt.  

11. Rondje langs de velden + rondje trainers  
Trainerslijst ( duidelijk aangeven wat meest recente is)  

Trainingen : 

Dimo:  

- er is mogelijk een opvolger voor Trees gevonden, Jan Timmner. Trees zal hem uitnodigen voor 

de kennismaking  in de volgende vergadering. Essentieel is dat hij dan ook trainer moet 

worden; 

Diav: 

- aantal deelnemers blijft stabiel; 

- mbt 10EM trainingen is het noodzakelijk dat de aan/afwezigheid gemeld wordt; 

- de training voor de 8 km. is een probleem voor wat betreft het aantal trainers en vooral voor de 

snellere groep. Rob, Peter en Lenie zoeken naar een oplossing; 



 
- afgelopen dinsdagavond heeft een trimster een sleutelbeen gebroken, Henk van Werven gaat 

bij haar langs (do 22.10 volgt een hersteloperatie); 

Doav en zamo8: geen bijzonderheden te melden 

Zamo9: gaat wel goed (31.10 en 7.11 is Ard afwezig); 

Zalen: 

- laatste werving heeft 1 nwe. deelnemer opgeleverd; 

- nwe. werving volgt (2 open trimavonden in november); 

- schoonmaken van de zalen blijft een probleem 

12.    Rondvraag 
        - Lenie: Jan Veltman en Johan Groen worden 70, Lenie verzorgt bloemetje voor hen. 

13.    Sluiting  
 

Volgende vergadering: 30 november bij Jacques van der Pols 


