
 

Verslag Trim vergadering maandag 30 november 2015 

Aanvang 19.30 uur bij Jacques van der Pols 

 

1. Opening en welkom 
Jeroen heette iedereen welkom en met name Jan Timmner, die zich kwam voorstellen als nieuwe 

coördinator voor de dinsdagmorgen, als opvolger van Trees. Na een voorstelrondje werd gesproken 

over het realiseren van de overgang en wat voor Jan nodig is, zoals de trainerscursus. Hierover zal 

de TC zich samen met Jan gaan buigen. Alle aanwezigen positief over de komst van Jan. 

Hij neemt de taken van Trees al over als zij naar Portugal gaat, eind januari 2016. 

2. Verslag vorige vergadering 19 oktober 2015 en acties  
Het verslag werd goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken 
Brief Rabo over onterechte afschrijving, 

Brief Accres inzake de zaalhuur: geen tariefsverhoging 

Sportraad: eindrapport “Vitale Sportvereniging”: Lenie neemt hem door 

Sportraad: stukken ALV van 23.11.2015 (bijgewoond door de secretaris)   

4. Financiën 
Henk schetste de financiële situatie en nam apart de inkomsten van de diverse activiteiten door. 

Komt in de buurt van de resultaten over 2014. 

Henk liet het saldo-overzicht circuleren. Daar moeten de kosten voor het nieuwe tenue nog vanaf. 

5. Jaaroverzicht 2015/2016 en vakantieplanning 2015 
Het concept jaaroverzicht 2016 wordt aan de geplaatste opmerkingen aangepast. 

Het nieuwe vakantieoverzicht 2016 moet nog komen. 

6. Sociale Media 
Er zal met René Jansen gesproken worden (door Peter en Jan) over zijn aanbod om de soc. Media te 

gaan bijhouden. Regina, die zich ook had aangemeld, wordt nog even in portefeuille gehouden. 

Facebookpagina TRIM zal worden omgebouwd naar een bedrijvensite. 

7. 50 jaar TRIM  
De voortgang werd doorgenomen. Namens het gemeentebestuur zal Nathan Stukker aanwezig zijn. 

Verder wordt gekeken naar de aanschaf van AED’s. Met betrekking tot de inzameling voor de 

goede doelen : Hartstichting en DiabetesStichting, zullen doorzichtige kokers aangeschaft worden. 

We zullen e.e.a. wel goed en helder moeten communiceren. Voorgesteld wordt om een 

jubileumbanner aan te schaffen van zo’n 3 ½ meter hoog. 

Inmiddels zijn de visitekaartjes uitgedeeld en zal éénmalig een A5 worden uitgereikt met wat meer 

informatie en oproepen. 

8. Evaluatie bijeenkomst 13.11.2015 
Het verslag was door een ieder ontvangen. 

René Steenman heeft zich opgeworpen als coördinator activiteiten, wat inhoudt dat hij de spin in 

het web is, maar (gelukkig) niet alles zelf hoeft te doen. Voor concrete activiteiten kunnen anderen 

ingeschakeld worden. Betekent wel dat René opgenomen wordt in het bestuur. 

Essentieel blijft het peil houden van het trainerscorps, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve 

zin. We gaan het komende jaar monitoren hoe de feitelijke trainingsinzet van onze trainers is en hoe 

de CT-en worden bijgewoond. Na 1 jaar zullen we evalueren. Coördinatoren geven per kwartaal 

een overzicht. Hierover zal een aparte mail naar de trainers worden gestuurd. 

We zullen nogmaals benadrukken dat het belangrijk is om, als je niet kunt trainen, dit bij de 

coördinator te melden en eventueel zelf voor een vervanger te zorgen. 

Lenie heeft de afwezigen van 13.11.15 benaderd, die zich niet hadden afgemeld. Er blijft er 1 over 

die niet heeft gereageerd. Die wordt apart benaderd, ook om andere redenen. 

Bij Harry bestond een misverstand mbt. Een ingebracht idee, maar dat is, na uitleg en toelichting, 

uit de wereld geholpen. Ook nog gesproken over de in de stukken genoemde intentie om na het 65e 

jaar een vervanger te zoeken.  Dat moet ruimhartig geïnterpreteerd worden, essentie is het tijdig 

zorgdragen voor een opvolger. Het is dus geen harde grens. 



 
Kijkend naar de gesignaleerde trends worden voor 2016 op zaterdagmorgen 9 uur en 

dinsdagmorgen 09.30 2 activiteiten ontplooit: 

Core stability : uit te voeren/ op te zetten door Peter en Jan Veltman ( mei) 

Bootcamp: uit te voeren/op te zetten door Raymond Kranenburg en Gea Oostendorp (maart/april) 

Bij de volgende Centrale training zullen we de foto’s van de trainers en bestuur, zoals die nu op de 

site staan, gaan vernieuwen 

9. Activiteiten: 
We zullen 2 stukken naar de media sturen: 

1. afronding beginnerscursus met foto 

2. nieuwe kleding van de trainers + melding 50 jarig bestaan 

10. Proef enquête  
Herman heeft een goede poging gedaan, met een response van bijna 50%. 

Uit het gemaakte overzicht lijken de resultaten redelijk voorspelbaar. Na een uitgebreide discussie 

wordt afgesproken dat een hernieuwde poging zal worden gedaan door Jan, Herman, Peter en 

Jacques. 

Essentieel is daarbij het vaststellen van uitgangspunten (wat te doen met de resultaten, 

representativiteit, capaciteit e.d.) 

11. Rondje langs de velden + rondje trainers  
De activiteiten lopen over het algemeen goed en stabiel qua aanwezigheid trimmers. De sfeer is 

goed. Ingaande 1 december wordt gestart met de training voor de 8 van Apeldoorn. 

In de zaal kunnen nog steeds nieuwe deelnemers terecht. 

Eén trainster zal worden aangesproken op haar inzet (niet leuk, géén oefeningen, géén inspiratie). 

Eerst zal de TC een training volgen van deze trainster.  

12.    Rondvraag 
Jeroen inventariseerde de Rondvraag bij de start van de vergadering. De ingebrachte punten en de 

reacties daarop, zijn bij de diverse onderdelen in het verslag opgenomen. 

13.    Sluiting, onder dankzegging inbreng en gastheer 

 

Volgende vergadering: 18 januari 2016 bij Jan Hummel 


