
 

Verslag Trim vergadering maandag 17 oktober 2016 

Aanvang 19.30 uur bij René Steenman  (Beeklustweg 32) 
 Alvorens met de vergadering te beginnen, vroeg Lenie het  woord. Namens de overige  

 bestuursleden bedankte zij de jubileumcommissie voor de organisatie en uitvoering  

      van onze jubileumdag en overhandigde ze met “een warm hart” een symbolisch  zakje  

      hartjes, met daarbij een bedankkaart met mooie inhoud. Hetgeen door de  

      commissieleden zeer werd gewaardeerd. Rikje ontvangt het later.  

1. Opening en welkom 
Jeroen opende de vergadering en deed een beroep op de bestuursleden om efficiënt 

te vergaderen, mede gezien de beperkte tijd tot 22.00 uur (de bedtijd voor René!). 

2. Verslag vorige vergadering 5 september 2016 en acties  
Het verslag en de acties werden doorgenomen.  

3. Ingekomen stukken 
Enkele mails van de Sportraad en felicitatiekaart van Sonja van de Esschert. 

4. Financiën 
De huidige saldi van de rekeningen tonen aan dat we nog zeer gezond zijn. Het 

jubileumfeest heeft ongeveer € 7500 gekost. Voor de goede doelen is ruim € 1725 

opgehaald , hetgeen aangevuld werd vanuit de lopende rekening tot de € 1000 per 

goed doel. Het afsluiten van de zaal leverde een positief saldo op van € 274.00. 

Overdracht van Henk naar Jan Hummel zal geschieden voor de volgende 

vergadering. Jacques regelt e.e.a. mbt de KvK-inschrijving. 

5. Terugblik op 50-jaar TRIM APELDOORN 
De dag is heel positief beleefd, hetgeen ook door menig (oud-)trimmer werd 

bevestigd. De speech van Paul Blokhuis is opgevraagd aan Huub Geelen. Het 

routebord moet nog afgemaakt worden met het vermelden van de afstanden van de 

diverse routes. Bert Vierhout heeft een eerste film afgerond, die op de site gezet 

zal worden.  

6. Jaaroverzicht René 2016 en vakantieplanning 2016 
Laatste editie van René is actueel. 

7. Sociale Media 
Facebook loopt goed, is veel aandacht voor. 

8. “BENEN OP TAFEL”-bijeenkomst  icm agendapt. 9,10en11 

Op vrijdag 25 november 2016 vindt in Ugchelens Belang (Boogaardslaan) de 

bijeenkomst plaats van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur.  1 uur mbt het werven van 

nieuwe trainers en 1 uur voor de onderwerpen CS en TABC. “Hoe iets nieuws te 

integreren in ons bestaand programma”. Harry Pastoor wordt hiervoor ook 

uitgenodigd. 

TC, Peter, Rob en René bereiden e.e.a. voor. 

9. Core-stability (evaluatie 8.10.16) en hoe nu verder 

10. TABC (Trim Apeldoorn Bootcamp): zie tekst mail Peter 29.9.16 : 

18.02 

11. Evaluatie bijeenkomst 13.11.2015 
-  Concretisering van vervolgafspraken en acties 

12. Activiteiten: 
a. Publiciteit/ PR activiteiten : Veel geweest mbt ons jubileum 



 
b. Lichtgevende hesjes: Jeroen doet een voorstel voor “Craft” hesjes. Tussen de 

10 en 15 zullen er nodig zijn. 

c. Coopertest 25.10.2016: Jacques regelt de klok en de versnapering. 

13. Rondje langs de velden + rondje trainers  
- Trainerslijst incl. inventarisatie inzet: 

3 trainers zijn van de lijst afgevoerd. Lenie en Herman spreken Ad 

Bergsma aan en Jan doet Selly. 

- Trainingen : 

Lang gediscussieerd over de inzet van trainers voor de diverse 

activiteiten. Het verliep moeizaam om van de trainers antwoord te 

krijgen op de mailvraag over hun inzetmogelijkheden. Dat leverde 

toch een “lastig” beeld op, gezien de beperktere inzetmogelijkheden 

dit jaar. Vooral de dinsdagavond heeft grote behoefte aan uitbreiding. 

Zeker nu met de 10EM en de 8vA begonnen gaat worden. 

Vooralsnog zal gerouleerd moeten worden. Met name voor trimgroep 

3 is er behoefte aan een trainer, naast trainers voor de 8-trainingen. 

René en Rob hebben de schema’s voor de trainingen gemaakt, die 

worden op de site gezet.  Zaterdagmorgen 08.00 uur is er géén 8 km 

training. 

-     trainingsmomenten: naast hetgeen hierboven genoemd is loopt het in  

      het algemeen wel goed, enkele trainers zullen aangesproken worden 

      en er is begeleiding geregeld (Peter/Lenie) voor de jongste trainer. 

12.    Rondvraag 
      Harry: bedankte voor alle aandacht en attenties tijdens zijn herstelperiode 

        Peter: - er komt bij TRIM een stagiaire meelopen 

         - verzoekt om toestemming voor abonnement op VIMEO (49,95 p/jr) 

13.    Sluiting om 22.10 uur 
 

Volgende vergadering: 28 november  2016 bij Henk de Wilde 


