
 

Agenda Trim vergadering maandag 21 maart 2016 

Aanvang 19.30 uur bij Lenie de Bloois 

 

1. Opening en welkom 
 

2. Verslag vorige vergadering 24 januari 2016 en acties  
- levering van de hesjes heeft nu niet zo veel zin, wordt na de zomer 

 

3.      Ingekomen stukken 
- diverse mails Diabetes Challenge 

- Out to Move werkt samen et Campina (eurospaarpunten) 

- Sportraad div. mails 

- Bootcamp 22.4 (verslag René) : 

1. krijgen eerst uitleg 

2. daarna in groepen van max 10 

3. ondersteuning met muziek 

4. kosten € 150 voor max. 25 personen 

5. Gea en Raymond verzorgen de bootcamp in ons programma 

 

4 Financiën 
- offertes voor nieuwe banners (beach flags) 

1. Bos vlaggen éénzijdig bedrukt € 159 per stuk, vraag is of het niet aan 
2 kanten bedrukt kan worden 

- wat te doen bij niet inleggen deelnemers (5% op dinsdagmorgen) 
1. Voor aanvang de trimmers nogmaals (ludiek) wijzen op de tekorten 

en oproepen om de € 1 normaal te voldoen 
 

5 Diabetes challenge 
- Henk is naar een bijeenkomst geweest 

- 5/4 is er weer info bijeenkomst in ziekenhuis 

- 6/4 komt e.e.a. op TV Apeldoorn 

- 12/4 is volgende bijeenkomst 

- Start is op 12 locaties (vooralsnog) 

- 21/4 is er een opleidingsavond (omgaan met diabetes mensen e.d.) 

- Op onze site kunnen we naar mensen vragen die evt. willen assisteren bij deze 

Challenge 

Henk en Jacques sluiten kort wat onze inzet wel/niet kan zijn. 

 

6  Jaaroverzicht 2016 en vakantieplanning 2016 
- Jaaroverzicht is aangepast en voortaan wordt het overzicht van René gehanteerd 

omdat dat volledig is 

- Aanvullingen voor vakantieplanning svp naar de secretaris 

7  Sociale Media 
Nieuwe website: Is het een idee en kan het werken om tegelijk met 

de nieuwe website (nieuwe layout) een 'community' te starten van 

mensen die bij TA hardlopen en wandelen. 

- Op de site een oproep doen voor gegadigden voor de beheerdersfunktie ism met Peter en Herman 

   (staat inmiddels op Facebook) 

 - Community (nog) niet opstarten 

 

 

 

 



 
 

8 Vinden van nieuwe (jonge) trainers (hier zeker een half uur aan 

te besteden, in de zin van: wat kunnen we ondernemen om 

nieuwe trainers te vinden én hoe zouden we jonge trainers 

kunnen boeien!!? 
- Via de Facebook bedrijfsite een start maken met een oproep voor de werving (Jan 

Hummel) 

- Mogelijk een stukje in de Stentor (MijnStentor) 

9 50 jaar TRIM  
- Vervolgbespreking activiteiten en acties 

- Goede doelen : svz inkomsten op de website bekend maken 

- AED: De cmi 50 jaar onderzoekt de mogelijkheden van de aanschaf   

van een AED en heeft geinventariseerd waar er al AED's zijn 

(Jacques). B&B Asselsepad heeft afgehaakt. 

   Aanvullend punt, de Hartstichting heeft een donatie gehad van de  

    Vriendenloterij en misschien kunnen we daar op meeliften? 
     - In de commissie bespreken hoe hiermee om te gaan 

          -     De blauwe banaan: De cmi 50 jaar wil het onderscheidend vermogen 

               van TA helder maken en heeft daarvoor een spreker op het oog, 

               besluitvorming over aanpak en kosten (Jeroen) 
     - Jeroen zal een link toesturen met een presentatie van Wouter de Vries, opdat een  

                      ieder daar kennis van kan nemen en zich een beeld kan vormen van wat dit kan  

                      betekenen voor TRIM Apeldoorn. Wezenlijk is om een goed vervolg te kunnen  

                      geven aan de inhoud van die presentatie (opnemen op video en dan gebruiken  

                       voor diverse activiteiten, zoals werving en CT-en): Gaat de kost voor de baat uit! 

- Film 25 jaar TA op de site? Of bewaren voor 24 september? 
Afgesproken wordt om Bert te vragen een “teaser”te maken voor op de site. 

 

10 Evaluatie bijeenkomst 13.11.2015 
-  Concretisering van vervolgafspraken en acties 
Volgende vergadering op de agenda ter bespreking 

11 Activiteiten: 
a. Publiciteit/ PR activiteiten (reeds besproken) 

        b. Paastrim (800 eieren: brood smeren 25.3 n.m. bij Harry  

        c. Reanimatie oefening in het bos (tijdens CT): René beziet inzet motorambulance 

        d. Reanimatie: van afwezigen horen waarom men er niet was 

 

12 Rondje langs de velden + rondje trainers  
- Trainerslijst  

- Mail naar trainers sturen mbt inzet, vanwege problemen op diav en zamo9 en 

“schoning van de lijst 

- Trainingen  
1. diav: bermen Asselsepad worden aangepast 

2. doav: gaat goed, meer aanwas nodig 

3. zamo9: redelijke opkomst 

4. zalen: zaal stopt ingaande nieuwe seisoen, Ard ook na ons jubileum  

5. zamo8: trainers genoeg, deelnemers wat minder 

6. dimo: loopt goed, korte discussie over wandelgroep Vierhout op vrijdag, vooralsnog 

    los van TRIM (hebben van –vervangende- trainers is essentieel) 

 



 

13.    Rondvraag 
        - herhalingscursus plannen voor de trainers (opzet voor 6/6/) 

14.    Sluiting  
 

Volgende vergadering: 6 juni 2016 bij Jan Timmner,  

Kasteellaan 109 (nb: parkeren van auto’s) 


