
 

Agenda Trim vergadering maandag 25 januari 2016 

Aanvang 19.30 uur bij Jan Hummel 

1. Opening en welkom 
Alvorens de vergadering te beginnen vroeg Harry het woord. Hij vond dat een 50-jarige een kadotje 

verdient! Daarvoor bood hij de voorzitter een cadeau aan en wel een prachtige 

VOORZITTERSHAMER. 

2. Verslag vorige vergadering 30 november 2015 en acties  
Het verslag werd goedgekeurd, er werden enkele kleine wijzigingen aangebracht. 

3. Ingekomen stukken 
- uitnodiging afscheid voorzitter Sportraad 

- Organisatie Midwinter: bijeenkomst 2.2.2016 (Jeroen, Henk en Lenie gaan) 

- Offerte voor reflectiehesjes voor trainers (voor over het jasje), ± 25 stuks (€ 300) 

(Jeroen) 

4. Financiën 
Henk deelde het jaaroverzicht 2015 uiten gaf toelichting op de diverse onderdelen. Geëindigd is 

met een positief saldo. 

5. Jaaroverzicht 2016 en vakantieplanning 2016 
René heeft een jaaroverzicht met acties en acterenden opgesteld. Dat wordt rondgestuurd naar de 

bestuursleden. Verder enkele kleine aanpassingen gepleegd op het basisoverzicht van de secretaris. 

Verder is, voor zover bekend en mogelijk, de vakantieplanning 2016 ingevuld. 

Op korte termijn de trainers informeren over de komende CT-en (Jacques) . 

6. Sociale Media 
- opmerking Lenie over de site 

- vertrekpunt dimo 09.00 is niet duidelijk op de site 

- tgt wordt de site geactualiseerd/gemoderniseerd  

7. 50 jaar TRIM  
- Vervolgbespreking activiteiten en acties 

Verslag gedaan van de bijeenkomst inzake de evt. aanschaf van een AED. Eerst 

vinden inventarisaties (door Jacques) plaats alvorens daarover te besluiten. 

Mogelijk kan voor dit doel ook een sponsorloop (icm glowrun) gebruikt worden. 

- Goede doelen 
Mbt de goede doelen is vandaag een Nieuwsbrief uitgegaan naar degenen die zich 

op de jubileumsite hebben aangemeld. Voor anderen worden A5jes uitgedeeld en 

wordt (nogmaals) opgeroepen zich op de jubileumsite aan te melden voor de 

Nieuwsbrieven. Voor alle activiteiten zijn nu de “kokers” beschikbaar voor de 

vrijwillige donaties.  

Voor in Orpheus (7.2.16) zal door Peter ook een set worden gemaakt voor bij het 

chocolademelkuitgiftepunt.   

- Harry toonde nog een (zeer) grote banner, die we evt. zouden kunnen aanschaffen.   

       René informeert naar de kosten hiervoor. 

8. Evaluatie bijeenkomst 13.11.2015 
-  Concretisering van vervolgafspraken en acties 
-  De terugkoppeling moet nog verzorgd worden. Voor bespreking op de volgende 

 vergadering zal Peter een opzet maken (inmiddels klaar). 

-  Een belangrijk element blijft toch het werven van nieuwe trainers! 

9. Activiteiten: 
a. Publiciteit/ PR activiteiten 

Het is van belang om goede publiciteit te realiseren. Bijvoorbeeld door regelmatige aandacht in 

de Stentor voor ons jubileum en de activiteiten. Jan Timmner zal jeroen Pol van de Stentor 

benaderen om te bespreken wat mogelijk is. 

Er zal een stukje voor publicatie in de Stentor opgezet worden door Peter en Jacques. 



 

10. Rondje langs de velden + rondje trainers  
- Trainerslijst  

- Geactualiseerde lijst rondsturen naar de trainers (Jacques) 

- Trainingen  
- Bedankje organiseren voor de begeleiders van de beginnersgroep. Er moet nog   

  een evaluatie en terugkoppeling plaatsvinden (Rikje, Gea, Peter, Arend, Raymond  

  en Jan W.). Rikje en Gea hebben het prima georganiseerd! 

- Bedankje ook nog organiseren voor Pauline (Lenie/Harry) 

- Trainersopleiding vergt extra aandacht. Deze moet zsm (maart/april) gerealiseerd 

  worden, waarbij tevens aan de “zittende” trainers gevraagd zal worden of men op  

  herhalingscursus wil (Jacques maakt mail). 

  Er zijn nu 4 gegadigden en dat moeten er toch wel 7 of 8 worden.  

  Ook zal nog nagegaan worden of samenwerking mogelijks is met AV Veluwe  

  en/of AV’34. 

  Voor de TC ondersteunt Rob Lenie bij de activiteiten voor de TC (tot Herman  

  weer inschiet). 

- Voor wat betreft de trainingsmomenten lopen de zaken goed, waarbij aangetekend 

  wordt dat de donderdag toch nog achterblijft qua aantallen. Op de dinsdagavond  

  zijn er te weinig trainers voor de training van de 8km.  

- In de zalen gaat het nu wel goed, waarbij aangetekend wordt dat er geruchten zijn  

  dat de school de zaalhuur wil opzeggen. Mocht dat zo zijn dan is dat voor Ard  

  reden om er ook mee te stoppen. Maar vooralsnog gaat hij lekker door!   

- Op de volgende vergadering wordt de lijst met trainers doorgenomen om te bezien  

  wie nu nog wel/niet inzetbaar zijn. Om daarmee dan ook concreet actie te  

  ondernemen: eerst gesprekken en dan evt. afscheid als trainer nemen.  

12.    Rondvraag 
Jeroen inventariseerde de RONDVRAAG-vragen bij de start van de vergadering. De ingebrachte 

vragen/punten zijn bij de diverse onderdelen van het verslag opgenomen. 

13.    Sluiting, onder dankzegging aan gastheer/gastvrouw.  
 

Volgende vergadering: 21 maart 2016 bij Lenie de Bloois 


