
 

Verslag Trim vergadering maandag 7 september 2015 

Aanvang 19.30 uur bij Peter Mooij 

 

1. Opening en welkom 
- speciaal welkom voor Rob van der Ster, vervanger van Fred Graus 

2. Verslag vorige vergadering 8 juni 2015 en acties  
- geen opmerkingen 

3. Ingekomen stukken 
- stukken Sportraad 

- Brief Rabo: korting op kosten 

- Mailtje Sonja Rijken 

4. Financiën 
- gaat goed, gaan zuinig met het geld om 

- 100 hesjes besteld, nog 50 shirts voor beginners 

5. Jaaroverzicht 2015 en vakantieplanning 2015 
- CT 11 september gaat niet door 

- Bijeenkomst met trainers op 13.11.2015 in DE STOLP 

- Voor trainersbijeenkomst 27.10 neemt Rob contact op met Bert en René 

- Rob en Jan nemen actie voor schema’s 

6. Website www.trimapeldoorn.nl / Sociale Media 
- Inspiratieboek staat op de (besloten) site, coörd. wordt nog gezocht 

- Overzicht trainerscorps aanpassen 

7. 50 jaar TRIM ( ideeën Peter, Rikje, Jeroen en Jacques) 
- vaststellen datum : wordt 24.9.2016 

- draaiboek maken 

- speciale website is er: Peter showt 

- archief Herke naar Jan Hummel 

- Facebook gebruiken voor communicatie 

8. Samenvatting bespreken van bijeenkomst 11.5.2015 
-  De onderdelen van het concept worden door Peter doorgenomen en per item door 

een ieder geaccordeerd 

- Gediscussieerd werd o.a. over: 

1. zinvolheid en haalbaarheid van “Activiteit van de Maand” (2) 

2. Serieus nemen van de CT-en (puntensysteem: 3) 

3. Samenwerking zoeken met andere verenigingen voor de opleiding (6) 

4. Voor PR (8) Huub G en Messica vragen 

5. Vóór 13.11 Duurloop aanpak Jan Veltman bespreken (11) Peter/Rob c.s. 

- Bijeenkomst wordt gepland op vrijdag 13.11.2015 in DE STOLP (dan kan ook de 

nieuwe outfit uitgereikt worden) 

9. Activiteiten: 
a. Publiciteit/ PR activiteiten: 

- beginnerscursus in de media en ook mbt de open avonden voor de zalen 

b. Nieuwe kleding: 
- door het stoppen van de door ons uitgekozen lijn, moest een alternatief gezocht 

worden: Jeroen showt de nieuw gekozen outfit. De maten moeten opnieuw 

opgenomen worden bij Jonker – in september- zodat uitlevering kan geschieden op 

13.11.2015. Jeroen zal een mail naar de trainers maken. 

 

 

 

http://www.trimapeldoorn.nl/


 
 

c. Beginnerscurus: 
- Rikje had het draaiboek naar het bestuur gestuurd met het verzoek invulling te 

geven aan een aantal onderdelen die uitgevoerd moeten worden, omdat zij dat niet 

alléén op haar kan nemen: 

1. Henk is aanwezig voor het in ontvangst nemen van de gelden 

2. Jacques zal helpen bij de afsluitende loop 

3. Er moet gezocht worden naar een coördinator Speciale Activiteiten 

d. Coopertest: 
- Beide testen zijn geregeld: Herman zorgt voor afstandstabellen 

10. Rondje langs de velden + rondje trainers  
- Trainerslijst  
- nieuwe lijst wordt rondgestuurd (Jacques) 

      - Trainingen: 
             -     Dimo:  loopt op zich goed. Luc Tack benaderen inzake inzet voor trainingen 

                   “kwebbeltantes” Corrie en Hanny aanspreken op gedrag tijdens oefeningen 

- Diav: aanbod trainers is voldoende, probleem blijft het aanduiden van de 

niveaugroepen 

- Doav: nog steeds relatief weinig lopers, meer proberen te promoten 

- Zamo8: Het “plaatwerk” is uit de schouder van Harry, dat scheelt kilo’s! In groep 2 

is weinig deelname. De duurloopgroep is redelijk constant 

- Zamo9: weinig problemen, deelname aan groep 2 blijft wat achter 

- Zalen: Ard is weer begonnen, met 2 x 13 deelnemers. Dat is (te) weinig. Proberen 

mensen te werven via advertentie in de media (is gedaan inmiddels) 

12.    Rondvraag 
        - Lenie: afscheid nemen van Pauline, Fred en Wim (Lenie organiseert) 

                        Frans van Melsen moet 48 weken chemo ondergaan (rug) 

          - Rob: beloningssysteem trainers aanpassen? 

          - Henk: Koffie Hoog Soeren geregeld, wandelaars in B&B 

          - Harry: Jaarfeest januari skippen en combineren met feest 50 jarig jubileum 

           Wil graag voor Pasen wat extra’s doen, wordt Harry’s 25
e
 en laatste 

          - Trees: mogelijke nwe. coördinator Jan Timner? Eerst schouwen. 

          - Peter: Wordt een trainer gezocht voor tijdstip17.00 uur door Rouwenhorst: Peter zal verwijzen 

          - Ard: 2
e
 Kerstdag , 26.12.15, is er géén training 

13.    Sluiting om 23.10 uur (latertje deze keer!) 

 

Volgende vergadering: 19 oktober 2015 bij Ard ter Burg 


