
 

Verslag Trim vergadering 21 oktober 2013 

Aanvang 19.30 uur bij Ard ter Burg  (afwezig Jacques van der Pols) 

 

1. Opening en welkom 
 

2. Verslag vorige vergadering 2 september 2013 en acties  
CT wandelen niet doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling. 

Discussie over de belangstelling voor CT’en. 

Tijdens nieuwjaarsbijeenkomst 10/1 behoefte peilen d.m.v. enquête (door TC).  

3. Ingekomen stukken 
Geen 

4. Financiën 
• Stabiel, wel minder op de donderdagavond en op zaterdag 08.00 uur 

• De Zalen dreigen voor het 2
de

 jaar verlies te geven, m.n. Zaal Stefan (zie Fin. 

overzicht Zalen). Dit seizoen nog aanzien, bij geen verbetering stoppen met zaal 

Stefan. 

• Bloemen maximaal voor € 15,00 en liever zelf afgeven.  

5. Jaaroverzicht 2014 en vakantieplanning 2014 
• Zaterdag 11 jan. Bowling; Ontvangst + mededeling 19.30, bowlen 20.00-22.00 

uur, etc. ; Trees organiseert. 

• Reanimatie op maandag 3 en 11 maart  Fred en zaal via Harry). 

• Verzoek: Schoolvakanties opnemen in jaaroverzicht. 

6. Website www.trimapeldoorn.nl 
Gaat goed, nieuwsbalkje aangebracht. 

Trainersinfo loopt achter, nu tot 2011 bijgewerkt.  

7. Activiteiten: 

a. Publiciteit/ PR activiteiten 
Trim stond vandaag in de Stentor met info over de Zalen. 

b. Beginnerscursus 2013 (incl. duurloopje 16.11) 
Gestart met 30, nu nog 24 lopers. Met name diegene die nog nooit gesport hebben 

vallen snel af. Van de lichting juni is nog 1/3 aanwezig.  Enquête formulier eerder 

afgeven. Zat. 16/11 om 09.15 uur; duurloopje van 5 km met warme chocolademelk 

aan de finish. Uitzetten route door Wim en Lenie 

c. Bijeenkomst trainers en bestuur 2014 
Zie punt 5. 

d. Mini-training 
Het schema Mini zijn rond (door Wim, Renee en Herman) en worden uitgedeeld. 

Bert V. past nog enkele routes aan.  

De zaterdag na de coopertest start de Mini-training. 

Fred di 28/10 afwezig. Wim verzorgt de start bij de coopertest. 

http://www.trimapeldoorn.nl/


 
Er is geen meetlint geregeld, tellen a.d.h.v. de strepen. 

 

e. Training Asselronde 
Aangezien een toenemend aantal lopers van Trim in het weekend voor zich zelf 

langere afstanden gaat lopen en er behoefte is aan een training voor de Asselronde, 

wordt besloten om op de zaterdag een “Training Asselronde (duurloop) op te 

starten’. Start om 09.00 uur vanaf 23 nov. t/m 25 jan. 

Er zijn al routes van 17,5 tot 27 km en 2 trainers (Janny en Rob) voor beschikbaar.  

 

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

- Trainerslijst (aangepast aan enquête) 

- Trainingen  
Van Frans nog geen nieuws; Lenie informeert. 

Zat. 08.00 uur; Geen bijzonderheden. 

Zat. 09.00 uur; • Helga (zat.09.00) herstelt langzaam van haar blessure.  

• Peter gaat weer hardlopen. Ard neemt wandelgroep.  

Di-vm; Wim Borgers is reserve trainer wandelgroep.  

Jan van Schaijk geblesseerd. 

Di-av; gaat goed, met regelmatig nieuwe lopers.  

Do-av: Trainers genoeg, en 4 nieuwe lopers. 

Zalen: Wel wat zieken, blessures, maar sfeer is goed. 

Acht op di-av; Wens van Peter, 2 groepen met 2 trainers. 

 (Gea, Rikje, René, Wim en Arend als reserve). 

 Lenie en Herman hebben met Arend gesproken. Arend zou nog contact 

  opnemen met Peter.  

 

9. Rondvraag 
• Lenie vraagt wie de wandeltrainers zijn; 

op di-vm; Atje, Trees, Trienette en Wim B. 

op di-av; Jan, Joop en Bert H.  

op zat. Ard en Helga. 

• Lenie meldt dat Huub Geelen een nieuwe indeling op dinsdagavond voorstelt met als  

groepen A, B, C, D.  de huidige reeds gehanteerde indeling op de dinsdagavond van S 

(snel), M (midden),  L (rustig) en W (wandelgroep) wordt echter toch als beter en 

duidelijker ervaren. 

• Lenie meldt dat een zekere trimmer, Gerard Brouwer, last heeft van 2 dames in de groep 

die constant praten.  Trees gaat deze dames hierop aanspreken. 

  

10. Sluiting 
 

Volgende vergadering: 2 december 2013  

Bij: Trees van den Berghe 


