
 
Verslag Trim vergadering maandag 16 januari 2017 

Aanvang 19.30 uur bij Harry Meijer (afw. Herman Meerbach) 

1. Opening en welkom 
Na opening door de voorzitter enkele agendapunten toegevoegd  

2. Verslag vorige vergadering 28 november 2016 en acties  
Doorgenomen en akkoord bevonden 

3. Ingekomen stukken 
Stukken KvK, Sportraad en bedankkaartje Jan Timmner 

4. Financiën 
Jan liet het overzicht 2016 rondgaan. Wel wat ingeteerd door het 50-jarig jubileum 

5. Jaaroverzicht René 2017 en vakantieplanning 2017 
Doorgenomen op te ondernemen activiteiten 

6. Sociale Media 
Er loopt een dubbel Facebook account. Jan zal de “foute” verwijderen. 

De site wordt actueel gehouden en behoorlijk goed bezocht 

7. Toekomst TRIM ( div. stukken) 
Uitgebreid gesproken over de SvZ. Peter past het verhaal aan. Vanuit de trainers 

zijn er geen op- en/of aanmerkingen binnengekomen. 

 Beginnersgroep start 28.3.2017 : criteria besproken 

 Trainers: Lenie, Rikje, René + wisselende inzet Rob, Jannen en Jeroen 

 Kick off bijeenkomst op 18 maart 2017 omstreeks 13.30 , met daarna activiteit 

voor trimmers in kader van 50-jaar (foto’s en video) 

 Trailrun training wordt opgezet: DOEL Wisenttrail in september 2017 

 Trekkers : Rob en Jeroen 

 Promo shirts Trim: Trachten voor trimmers kosten op € 20 te houden, rekening 

houdend met evt. sponsoring 

 Bootcamp wordt nog nader opgepakt 

 Joop Bosma en Mark van Triest worden tgt uitgenodigd 

8. Activiteiten: 
a. Publiciteit/ PR activiteiten : mbt beginnersgroep 

b. Oliebollentocht 7 januari 2017 (afgelast) 

c. Midwinter 2017: 5.2. in ORPHEUS vaste plek: foto’s Roy vragen ; 

Jeroen, Lenie en Jan gaan naar de midwinteravond in Orpheus 

d. Reanimatie 2017: 6 en 13 maart in de Stolp 

9. Rondje langs de velden + rondje trainers  
Trainerslijst is aangepast aan recente uittreders: 

Trainingsmomenten : 

<  zamo8: loopt <  zamo9: Rob Kr. hielspoor, zus Nicole overleden: Lenie kaart   

<  dimo: gaat goed, Aty is aan knie geopereerd < diav: gaat goed, schema werkt.  

Geblesseerden Hanco, Henk v. W (wil naar dimo), Janny, Joop. Ad Bergsma rondt  

opleiding af (Rob) < doav: as usual, tgt weer werven 

10.    Rondvraag 
-  “Uitzwaaien” van Ard, Henk en Trees afspreken in maart, Jan Wijnbergen bij 

een CT (bon € 25) en Luc zo laten en Wijnand een bonnetje van € 15. 

11.    Sluiting , onder dankzegging aan Harry en Hennie Meijer 

 

Volgende vergadering: 20 maart 2017 bij Jeroen Nollet 


