
 

Verslag Trim vergadering maandag 8 juni 2015 

Aanvang 19.30 uur bij Herman Meerbach 
Afwezig: Lenie (ivm hartoperatie Jacques), Peter (vak.), Rob (concert) en Wim (werk) 

Aanwezig: Jeroen, Ard, Fred, Trees, Herman, Jan, Jacques, Henk en Harry. 

1. Opening en welkom 
- speciaal welkom voor Jan Hummel, de opvolger van Wim 

2. Verslag vorige vergadering 23 maart 2015 en acties  
- geen opmerkingen 

3. Ingekomen stukken 
- Uitnodiging Sportraad vergadering 27 mei 2015 

4. Financiën 
- 1

e
 kwartaal is goed verlopen. Henk kan verzekeringen nu ook zelf aanpassen. 

5. Jaaroverzicht 2015 en vakantieplanning 2015 
- paar kleine aanpassingen 

6. Website www.trimapeldoorn.nl  
- Herman neemt Peter waaar. Gaat goed. 

7. 50 jaar TRIM ( ideeën Peter, Rikje, Jeroen en Jacques) 
- vaststellen datum (prio) 10 september 2016 

 

- draaiboek maken (concept): (vanuit TRELLO) 

Jeroen geeft een overzicht van hetgeen inmiddels besproken is (ideeën): 

’s morgens:  

Hardloop wedstrijd c.q. wandeling in verschillende categorieën: 

Oude knarren (wandelen: lijkt leuk om die nog aan het sporten te zien) 

Huidige groep trimmers 

Kinderen van trimmers (kidsrun) 

Evenement koppelen aan een goed doel (Apeldoorn-sport-ontwikkeling-mogelijk-

maken). 

Grootste TRIM-evenement (Guiness book of records??) op het centrale veld voor 

de overkapping: 500 trimmers die de PLANK 60 seconden vol houden!?!?!?! 

Hoe was het ook alweer? Alle huidige trimmers een training aanbieden op de oude 

leest: Bokkie springen, boomstam tillen, roeien, hockeyen, …… (Hiervoor oude 

trainers vragen: Henny Huis in’t Veld b.v.) 

‘s middags: 
Receptie (onze deelnemers de gelegenheid bieden om TA te feliciteren, op hun 

eigen wijze (Allen): 

Op het veld bij de overkapping en eventueel grote tenten een gezellig samenzijn 

met hapje en drankje en speciale gasten (trimmers van het 1e uur, 

Gemeentevertegenwoordigers, collegae-sportverenigingen etc.) 

Onder de overkapping foto- en video-presentatie, Trim-treffers, …………. 

 

’s avonds BBQ voor het kader en partners bij Stayok:  

o Catering regelen bij Stayok 

o Mooi weer bestellen bij Piet Paulusma 

o Koor van Henny Huis in’t Veld vragen voor de muzikale omlijsting 

 

 

http://www.trimapeldoorn.nl/


 
To do list: 

Ontwerp 50jaar TA stijl t.b.v. PR, website, flyers, T-shirt, …. (Herkenbaarheid) 

PR-agenda (wanneer wat communiceren en hoe) 

Uitnodiging op een mooie flyer 

Speciale website 50jaar. Trim-Apeldoorn.nl 

Speciaal emailadres: 50jaar@Trim-Apeldoorn.nl 

Ontstaansgeschiedenis van Trim Apeldoorn 

Foto’s van vroeger tot nu 

Oude verhalen 

Nieuwe verhalen 

Interviews met oude knarren 

Programma van de viering op dag X 

Na afloop video en foto’s van de dag (iemand vragen om een videoverslag te 

maken) 

Uitnodiging-oproep om iets leuks te doen-te organiseren. 

Oproep oude foto’s. Wie heeft nog materiaal? 

Ingescande Trimtreffers 

Speciale gasten: 

Oude getrouwen: Evert en Annemarie van Stokkum e.a. 

Gerard Brouwer (in 2016 48 jaar lid van Trim) 

Burgemeester John Berends 

Wethouder belast met Sport en gezondheid: ………… 

Collega hardloop clubs 

 

BUDGET (grofweg en voorlopig) 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenpost Geschat 
bedrag 

Opmerkingen 

Website € 0,00 50jaar.Trim-apeldoorn.nl hangt 
onder www.trim-apeldoorn.nl 

Huisstijl 
ontwerp 

€ 250,00   

PR Flyers € 100,00 In kleur, voor onze deelnemers 
en een groep eromheen. 500 
stuks 

Routebord 
(idee Rikje) 

€ 250,00 Bijdrage Trim, daarnaast de 
Gemeente, wijkraad etc. 

Jubileum T-
shirts TA-50 

€ 1.250,00 Uitreiken aan deelnemers op 17 
september 2016: 250? 

Drankjes/hapjes 
tijdens receptie 

€ 2.500,00 250 bezoekers maal € 10,00…. 

BBQ met TA 
trainers-partner 
bij Stayok 

  Check Henk voor bedrag. Letten 
op kwaliteit! 

Totaal € 4.350,00   

http://apeldoorn.nl/
mailto:50jaar@Trim-Apeldoorn.nl


 

8. Discussiepunten bespreken (zie verslag bijeenkomst 11 mei 2015): 
- hoe verder omgaan met verslag  van 11 mei 2015: 

- Herman, Lenie en Jacques gaan e.e.a. opzetten en presenteren op de volgende 

bestuursvergadering en daarna terugkoppeling naar de trainers (hot items) 

9. Activiteiten: 
a. Publiciteit/ PR activiteiten 

Concept maken mbt nwe. outfit + link naar beginnersgroep + zalen (vrije inloop) 

b. Nieuwe kleding (loopt goed) tgt aflevering via Intersport Jonker: Intersport wil ook een CT 

verzorgen mbt kleding/schoeisel e.d. 

10. Rondje langs de velden + rondje trainers  
- Trainerslijst  
- Paul Ritter meldt zich af als trainer voor de zaterdagmorgen wandelgroep 

- Jan Hummel introduceert zichzelf 

- Trainingen  
- doav: nog wat rustig , sociale media benutten? 

- zalen: blijft zorgelijk, gaan nog wel 1 jaar door 

-za8: blijft nog wat rustig, duurloop wel voldoende animo 

-za9: loopt wel goed, trainers aangeschreven om aanwezigheid door te geven 

-dimo: loopt goed, groeit nog (behalve bij slecht weer!) , 7 juli is de seizoensfestiviteit 

-diav: gaat heel goed, Rob v.d. Ster neemt coörd. schap over van Fred. 

12.    Rondvraag 
 - Harry doet in 2-16 nog het Paasfestijn, draagt daarna stokje over 

 - Trees: nog op zoektocht naar nieuwe coördinator 

 - Henny Meurs en Johan Groen vervangen Harry tijdens zijn vakantie 

 - Herman meldt dat het nu goed met hem gaat 

 - di 30.6 gaan de wandelaars fietsen 

13.    Sluiting  
 

Volgende vergadering: 31 augustus 2015 bij Rob van der Ster 


