
                                     
 

Beknopt verslag trainersbijeenkomst vrijdag 13 november 2015 
 

Jeroen heette iedereen warm welkom op deze “bijzondere” Centrale Training. 

Een prima opkomst, maar het blijft jammer dat niet iedereen er bij is. 

Na de opening en toelichting op de agenda voor deze avond nam Jeroen de VISIE 2025 door, 

een visie die algemeen gedeeld wordt. 

Trim Apeldoorn is een unieke organisatie en dat moeten we koesteren. Vooral doen waar we 

goed in zijn, staan voor onze “Blauwe Banaan”: op een ongedwongen, ontspannen, gezellige 

manier verantwoord sporten. Met open oog en inspelend op ontwikkelingen in de 

samenleving.  

Vrij vertaald van: “Trying to make a move just to stay in the game” 

Wat moet je doen om actueel te blijven en in te spelen op de actuele ontwikkelingen. 

Ook Trim Apeldoorn zal zich moeten aanpassen, maar wel binnen onze “Blauwe Banaan”. 

 

Herman en Lenie presenteerden het onderdeel: Aangepast trainersprofiel  

Enkele kernwoorden: 
• Heeft basisopleiding doorlopen aangevuld met extra training/begeleiding (o.a. centrale trainingen) 

• Zorgt voor leuk en aantrekkelijk sportmoment 

• Is leergierig 

• Bereid trainingen voor (route / oefeningen / aanpak) 

• Is bereid te rouleren tussen groepen (óók voor langzamere groepen) 

• Aanspreekbaar op trainerschap 

• Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling 

Ons trainerscorps bestaat uit vrijwilligers, maar dat betekent niet dat het allemaal vrijblijvend 

is. 

 
Een punt van discussie vormde het onderdeel: Puntensysteem . 

• Minimaal X Centrale Trainingen op jaarbasis bijwonen (bijvoorbeeld minimaal 3 van 4) 

• Eenmaal per jaar een gesprek met een coördinator (vorm van intervisie) 

• Twee maal per jaar een training van een andere trainer bewust meelopen en (wederzijds) evalueren 

Protocol uitwerken 

Als hiervoor voldoende draagvlak bestaat zullen we dit verder uitwerken in een protocol waarin ook opgenomen 

wat de consequenties zijn als een trainer in een bepaald jaar niet aan het vereiste aantal punten komt. 

 

Een punt dat als suggestie nog kan worden toegevoegd is het aantal trainingen dat een trainer 

per jaar geeft. Op zich kan het voorstel weliswaar op een meerderheid rekenen maar er blijven 

enkele kritische vraagpunten over: 

 Moeten we als club van vrijwilligers wel met een puntenstelsel willen werken? 

 Wat zijn de consequenties van het niet voldoen aan het puntenniveau? 

 

Een praktisch voorstel vanuit de groep was om een jaar lang de genoemde criteria te meten en 

te kijken waar we dan uitkomen. Pas daarna besluiten over wel of niet invoeren en zo ja met 

welk protocol.  

Benadrukt werd dat het nog een concept is dat nog verder uitgewerkt moet worden, maar de 

intentie is duidelijk. Vasthouden en uitbouwen van de betrokkenheid en de kwaliteit van onze 

trainers op goed niveau houden. 

Van belang is ook om de data van de Centrale Trainingen al vroegtijdig bekend te maken. 

 



                                     
Om te weten wie op welke momenten inzetbaar is, is het belangrijk om met een 

planningsschema te gaan werken, zodat duidelijkheid geschapen wordt welke trainer wanneer 

ingezet wordt.  Mocht een trainer onverwacht niet kunnen dan ligt de verantwoordelijkheid bij 

die trainer om zelf voor vervanging zorg te dragen. En uiteraard de coördinator te informeren.  

 

 

Voor wat betreft de onderwerpen voor Centrale Trainingen zijn de volgende voorstellen naar 

voren gekomen (al of niet in combinatie uit te voeren): 
 

• Voeding , drank, kleding 

• Spieren 

• Blessures: preventie en behandeling, maar ook wat te doen bij blessures onderweg 

• Demo ‘veilige’ oefeningen, , spieroefeningen, do and dont’s (via bijv. fysiotherapeut en of 

bewegingsdeskundige) 

• Langdurig bijvoorbeeld 4 keer achter elkaar een professionele trainer inhuren 

• YouTube filmpjes laten zien van voorbeelden van loopscholing, core stability etc. (aanbod Peter) 

 

Lenie deed nog verslag van een gesprek wat geweest was met Jan Veltman, Rob van der Ster, 

Peter Mooij en haarzelf, n.a.v. van een inbreng van Jan. De ideeën daaruit zullen komend 

voorjaar verder worden besproken.  

 

Jan Hummel presenteerde enkele aspecten voortkomend uit de inbreng van 11 mei j.l.: 

1. Het houden van een enquête onder trimmers. Waarbij als pilot deze enquête eerst 

gehouden zal worden onder de trainers, met het verzoek om er met het oog van de 

trimmer naar te kijken en in te vullen. 

2. Het organiseren van een maandactiviteit, bijvoorbeeld 2 stuks in 2016 en dan met 

name in de voorjaars- en zomermaanden. Evt. voorbereid in een Centrale Training. 

Een eerste aanbod komt van Peter Mooij en Jan Veltman om als activiteit : “Core 

Stability” (rompstabiliteit) uit te gaan voeren. Voor het onderwerp “Bootcamp” 

melden zich Gea en Raymond. Rene Steenman wil Trailrunning organiseren! 

3. Een zeer essentieel punt is het werven van trainers, gezien de vergrijzing die nu in het 

trainerscorps aanwezig is. Willen we onze plannen en intenties waar kunnen maken 

dan zijn er echt nieuwe trainers nodig, om ons trainerscorps op peil te houden. 

 

Voor alle zaken die bij Trim Apeldoorn georganiseerd worden werd gevraagd om een 1000-

poot. René Steenman heeft zich daarvoor aangemeld en daar is het Bestuur zeer blij mee. 

 

Voor wat betreft de “Communicator” waar naar gezocht wordt is er nog niemand naar voren 

gekomen. Verzoek is om in de trimgroepen eens rond te kijken naar een enthousiast trimmer 

die dit wellicht samen met Peter Mooij en Herman Meerbach kan oppakken.  

 

Tenslotte presenteerde Peter Mooij – in grote lijnen-  de activiteiten die voor het 50-jarig 

bestaan georganiseerd gaan worden.  

Verzoek aan de trainers is om ook de avond van 23 september 2016 vrij te houden. 

Wat daar zal gaan gebeuren is nog een verrassing.  

 

Aan alle trimmers wordt een visitekaartje uitgedeeld met daarop o.a. de website van het 50-

jarig bestaan: 50jaar.Trim-Apeldoorn.nl      

 

http://www.50jaar.trim-apeldoorn.nl/


                                     
Om zo veel mogelijk mensen te kunnen bereiken voor een Digitale Nieuwsbrief wordt een 

ieder opgeroepen de trimmers te stimuleren om hun mailadres via die website aan te melden. 

 

Daarna was er tijd voor de nieuwe kleding en het maken van een mooie foto. 

 


