
 

Verslag Trim vergadering 2 december 2013 

Aanvang 19.30 uur bij Trees van den Berghe 

  (afwezig Jacques van der Pols) 

 

1. Opening en welkom 
 

2. Verslag vorige vergadering 21 oktober 2013 en acties  
Herman was ook afwezig.  

Ad punt 9: Atje m/z Attie, en Helga m/z Helna. 

Deze punten zullen worden doorgevoerd in het verslag. 

Acties: Tijdens nieuwjaarsbijeenkomst 10/1 behoefte peilen d.m.v. enquête (door 

TC).  

3. Ingekomen stukken 
• Er is post uit Australië van Jacques: De sportraad Apeldoorn heeft het voornemen 

om een prijsverhoging door te voeren van € 20,-  naar  € 25,-. 

• Er is een mail van Ties Brockers; vraagt om sponsoring / geld voor deelname 

(hardlopen) aan Alpe d'Huzes. Antwoord: Trim doet niet aan sponsoring. Zij moet 

dit zelf organiseren.  

4. Financiën 
• De financiën zijn stabiel, het gaat over het algemeen goed. Op de dinsdagmorgen 

en de zaterdag 09.00 uur gaat het zelfs beter dan vorig jaar. 

• De zalen dreigen voor het 2
de

 jaar verlies te geven, m.n. de zaal van Stefan (zie 

Fin. overzicht Zalen). Dit seizoen nog even aanzien, bij geen verbetering gaan we 

stoppen met zaal Stefan. De huur van de zalen gaat omhoog. Er zijn wel 3 nieuwe 

leden bij gekomen. 

• Het beheer van de ‘zalenrekening’ is niet geheel duidelijk Actie: De Henk en 

Ard gaan samen een oplossing voor het beheer van deze rekening zoeken.  

5. Jaaroverzicht 2014 en vakantieplanning 2014 
• Zaterdag 11 jan. 2014 Voor de nieuwjaarsbijeenkomst is de Bowling bij Alambic  

door Trees geregeld: Ontvangst + mededeling 19.30 aankomst met koffie + 

lekkers, bowlen van 20.00 tot 22.00 uur op 10 banen (= € 386,-) excl. een drankje 

en een hapje naar behoefte. Actie: Peter zal de uitnodigingen uit sturen. 

• ‘Reanimatie’ is geregeld (door Fred) op maandag 3 en 10 maart 2014 in de Stolp 

(door Harry). 

• Enkele datums van het jaaroverzicht kloppen niet! Actie: Volgende keer met 

Jacques doornemen.  Verzoek: Schoolvakanties opnemen in jaaroverzicht. 

6. Website www.trimapeldoorn.nl 
Van een informatie-website naar een nieuws-website.  

Meer nadruk op actueel nieuws. Inschrijving nu niet mogelijk. 

Actie: Peter en Jeroen gaan enkele verbeteringen door voeren. 

 

http://www.trimapeldoorn.nl/


 

7. Activiteiten: 

a. Publiciteit/ PR activiteiten 
Het artikel over de zalen heeft mogelijk 3 nieuwe leden opgeleverd. 

Lenie meldt dat Regina graag loopscholing wil. Dat is lastig op te nemen omdat 

andere lopers hier juist geen behoefte aan hebben. Aktie: Lenie zal antwoorden en 

haar verwijzen en een DVD beschikbaar stellen. 

Trim stond onlangs in de Stentor met informatie over de Zalen. 

b. Evaluatie beginnerscursus 10 september 2013 
Er is een enquête uitgereikt aan de beginners en 13 van de 24 formulieren zijn 

ingevuld. Goede waardering met positieve reacties. Aktie: Het resultaat wordt 

volgende week tijdens een evaluatiegesprek met de betrokken trainers besproken. 

De complimenten voor Wim, Rikje en Gea voor de voortreffelijke wijze waarop 

zij dit doen.  

 

c. Beginnerscursus 2014 
De organisatie en begeleiding kosten veel tijd. Wim en Rikje haken echter af en 

doen in het voorjaar niet meer mee. Wie neemt hun waar? 

Eerst evaluatiegesprek afwachten. 

 

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

- Trainerslijst (aangepast aan enquête) 

- Trainingen  
Zat. 08.00 uur; In overleg is besloten om, gezien de lange duur van de grote 

afstanden, de nieuwe groep voor de training van de Asselronde om 08.00 

uur al te laten starten. Gevraagd wordt om ook na 2 febr. door te gaan met 

een duurloopgroep voor grotere afstanden. 

Zat. 09.00 uur; Gaat goed; de vruchten van de nieuwe trainers worden geplukt. 
Ongeveer 40 lopers voor de Acht en 15 voor de Mini.  

Di-vm; Gaat goed. Trees heeft met de 2 dames gesproken, daarna lijkt het goed te 

gaan. De trainingen voor de acht zijn ook gestart. Ongeveer 33 wandelaars 

(snel) en 20 voor groep 5, 20-25 voor de Mini-training, Herke neemt de 

kleine trimgroep mee. 

Di-av; gaat goed, m.u.z. van de trimgroep; hier zijn momenteel regelmatig geen 

trainers voor. Vergt improvisatie. Voor de Mini is er een snelle en een 

middengroep en de trainingen voor de acht zijn ook in 2 groepen gestart.  

 Op kerstavond en oudejaarsavond geen trimmen.  

Do-av: 15 – 20 lopers. Wim kan voorlopig wegens zijn blessure alleen 

coördineren, het is nu te koud om op de fiets mee te gaan. 

Zalen: Gaat op zich goed (zie ook punt 4).  

 Volgende vergadering de eventuele vervanging van Ard bespreken. 

 



 
• Lenie meldt dat het met Frans van Melsen nog niet zo goed gaat. Hij ligt veel. De 

bestraling werkt nog 3 maanden door. Zijn botten zijn heel zwak. Hij gebruikt zware 

medicijnen. Aktie: Lenie en Trees gaan binnenkort bij Frans op bezoek. 

• Lenie meldt dat na de prestatieloop 5 km voor de beginners één van de loopsters een 

spastische aanval kreeg. Het duurde ± 20 minuten en er was geen beweging meer in haar 

te krijgen (geheel verkrampt). Dit is wel een probleem voor de trainers. Zij is daarna niet 

meer geweest. 

• De laatste centrale training is goed bezocht. Het uitwisselen van ervaringen werd 

gewaardeerd. 7 trainers hadden echter niet afgezegd. 

• Peter meldt dat hij bij een nieuwe fysiotherapeut (Rigter) in behandeling (Kinesis) is 

voor zijn achillespees. 

• Er is een 2
de

 nieuwsbrief uit Aruba ontvangen. Alleen met persoonlijke informatie, niet 

voor op website. 

• Teun kranenburg is met stille trom vertrokken. Aktie: Per brief uitnodigen en afscheid 

nemen tijdens de bowling a.s. jan. 

Ard meldt dat Teun een kaartje krijgt van de wandelgroep. De zoon van Teun, Rob, is de 

vervanger van Ard. 

• Henk meldt dat Helna nog steeds geblesseerd is. Zij gaat nog niet echt vooruit. 

Helna heeft nog geen bloemetje gehad. 

• Wim meldt dat hij een loper kent die trainer wil worden en zal de naam doorgeven aan 

Lenie. Een opleiding start afhankelijk van het aantal gegadigden. 

Fred is van mening dat de snellere groepen nu genoeg trainers hebben. In verband met de 

instroom van beginners is er behoefte aan versterking van trainers voor de rustige 

groepen. 

• Trees deelt mede dat er een raster van 1m hoog om de speelweide komt in Berg en Bos.  

• Harry meldt dat de nok van het hokje bij de speelweide lekt. Aktie: Ard zal er naar 

kijken.  

 

 

9. Rondvraag 
Geen vragen meer. 

 

10. Sluiting 
 

Volgende vergadering: 20 januari 2014  

Bij: Fred Graus 


