
 

Verslag Trim vergadering maandag 23 maart 2015 

Aanvang 19.30 uur bij Wim Koolwijk 

 

1. Opening en welkom 
Afwezig zijn Lenie de Bloois en Trees van den Berghe (m.k.) 

Wim meldde direct, na het welkomstwoord van de voorzitter, dat dit zijn laatste vergadering zal 

zijn. Het coördinatorschap is niet te combineren met zijn  nieuwe werk op de Renault T High-

Sleeper, die hij trots toont op z’n tablet. Hij heeft Jan Hummel bereid gevonden om zijn taken van 

de donderdagavond over te nemen. Voor zover mogelijk blijft hij wel als trainer inzetbaar. Tgt zal 

op een passende wijze van Wim afscheid genomen worden. Om het voor ons moeilijker te maken 

werden we deze avond weer voorzien van de voortreffelijke hapjes appeltaart en/of monchou-taart! 

2. Verslag vorige vergadering 19 januari 2015 en acties  
- wordt zonder wijzigingen geaccordeerd. 

3. Ingekomen stukken 
- via de mail stukken vanuit de Sportraad 

- info vanuit de Rabobank 

- brief AD over “de vrijwilliger van het jaar” 

- aanbod van Run-2-Day voor korting op aanschaf sportartikelen 

4. Financiën 
- Nog geen goed inzicht in 1

e
 kwartaal 

- Info van Rabobank wordt gedeeld 

- Contributie Sportraad zal automatisch geïncasseerd gaan worden 

- Info over verzekeringen (Ard handelt af) 

5. Jaaroverzicht 2015 en vakantieplanning 2015 
- aangepast aan opmerkingen 

6. Website www.trimapeldoorn.nl  
- loopt goed 

- Herman vervangt Peter tijdens diens vakantie van 17.5 t/m 7.7.2015 

- Er komt een aparte site voor 50 jaar Trim Apeldoon 

7. 50 jaar TRIM ( ideeën Peter en Jacques) 
- vaststellen datum (prio) 

1. Wordt 17 september 2016 

- draaiboek maken (concept) 
- wordt taak van de voorbereidingscommissie (Peter, Wim, Jeroen, Jacques) 

Trees trekt zich terug en voor Wim evt. iemand anders benaderen? 
- discussie over grote lijnen van het programma van 17.9.2016: 

1. In de ochtend een prestatieloop voor allen 

2. Mogelijk een kidsrun 

3. In de middag de receptie 

4. Cie. moet bezien in hoeverre de grote weide (grote tent) te benutten is voor 

de receptie dan wel dat we de hulp inroepen van Stayokay (bijv. ivm slecht 

weer) 

5. Via de site trimmers uitnodigen om evt. iets bijzonders te doen tijdens de 

receptie  

8. Uitnodigen Trim trainers april 2015 
- Jeroen en Peter lichten de notitie toe. Mede in vervolg op de Nieuwjaarstoespraak 

van Jeroen tijdens de bijeenkomst van Stayokay. 

- Voorgesteld wordt om de volgende bestuursvergadering in te ruilen voor een 

bijeenkomst met de trainers 

- Dat wordt dan maandag 11 mei 2015 van 19.30 – 22.00 uur (DOK-Zuid?) 

- Thema: Van TRIM 2000 naar TRIM Apeldoorn 2020  

http://www.trimapeldoorn.nl/


 
- Goed aangeven wat er inmiddels al veranderd is: beginnersgroep, duurloopgroep en 

website 

- Wat is er nu voor IMPULS nodig voor trainers om het voor hen en de trimmers 

aantrekkelijk te houden 

- Ook spreken over variatie mbt inzet in trimgroepen  

- Voor trimmers is essentieel aandacht te krijgen en hun enthousiasme te bevorderen 

- Avond combineren met aanpassen nieuwe trimkleding 

9. Discussiepunten bespreken (zie verslag 13.9.2014): 
-     1: Centrale trainer + TC taken 

- 3: Afstemming coördinatoren onderling 

- 5: Trimkwast o.i.d. 

- 7: Doel Centrale training + frequentie 

- 8: Sponsoring 

- 9: Heuptasje 
Dit agendapunt gaat naar de volgende vergadering, na de bijeenkomst met de trainers 

10. Activiteiten: 
a. Publiciteit/ PR activiteiten 

- tzt weer voor de beginnersgroep september 2015  

- PR mbt nwe. Kleding 

- PR mbt 50 jaar TRIM tzt 

11. Rondje langs de velden + rondje trainers  
- Trainerslijst  

- nwe. lijst volgt 

- Trainingen : 
1. Dimo 9.30: grote toeloop 

2. Za8: heel wisselend, weersafhankelijk, verder alles OK 

3. Za9: Herman bedankte vervangers, verder alles OK 

4. Diav 19: Fred bedankt vervangers: Loopt verder goed 

5. Doav19: Jan Hummel wordt de nieuwe coördinator, trekt ietwat aan 

6. Zalen: blijft zorgelijk door blessures en ziektes. Seizoen 2015/2016 nog 

aanzien (reclame maken voor diav. 18.45-20.00 of 20.15-21.15) 

12.    Rondvraag 
 - Harry : Paastrim: 800 eieren ; Lenie , Ard en Arend assisteren, Peter fotografeert 

 - Ard: Voorstel mbt parkeren Apenheul zou tzt een probleem kunnen worden 

 - Peter: Reanimatie was prima geregeld 

  Peter medlt zich aan voor begeleiding beginnersgroep september 2015 

 - Jeroen: Fred Bouwmeester mogelijk potentiele trainer 

  Rob van der Ster vroeg naar notulen op de site  

13.    Sluiting , onder dankzegging aan de gastvrouw en gastheer  

 

Daarna nog de geblesseerden besproken. 

 

Volgende vergadering: 29 juni 2015 bij Ard ter Burg. 


