
 
Verslag Trim vergadering maandag 20 maart 2017 

Aanvang 19.30 uur bij Jeroen Nollet 

1. Opening en welkom 
- Peter bedankte een ieder voor de aandacht bij het overlijden van zijn moeder 

- Uitgebreid stil gestaan bij het overlijden van Herman. Het idee is om een boompje te schenken en die te planten in 

de tuin bij Karin. 

2. Verslag vorige vergadering 16 januari 2017 en acties  
- geen opmerkingen 

3. Ingekomen stukken 
- mails Sportraad 

- brieven Rabo 

- reclame materiaal 

4. Financiën 
- geen bijzonderheden te melden, afstortingen moeten nog volgen 

5. Jaaroverzicht René 2017 en vakantieplanning 2017 
- Pasen 15. 4 en CT 21 aanpassen 

6. Sociale Media 

- werving deelnemers beginnerscursus (div. media) 

- website en Facebook zijn up-to-date 

- Jan Hummel vervangt Herman als webmaster 

7. Toekomst TRIM  
- aandacht voor Trail running ( Rob en Jeroen) 

- Promoshirts TRIM : loopt nog ( René)  

- aparte bijeenkomst houden  1 jaar na jubileum (sept. 2017) (Peter en jacques) 

- aanpak integratie Bootcamp (Peter – René – Jacques) 

- Joop Bosma uitnodigen in UB in april (Lenie en Peter) 

- Mark van Triest in september uitnodigen 

- Ambassadeur Dennis Licht (“I run to be fit”) voor scholen om lopen te stimuleren benaderen mbt  

   Evt. vervolg via TRIM (Jan Hummel) 

8. Activiteiten: 

a. Calamiteitenoefening ism ambulancedienst: Regelen via René op 21.4.2017 
Discussie gevoerd over de invulling van deze oefening 

b. Publiciteit/ PR activiteiten : vooralsnog niet 

c. Start Beginnerscursus 28.3.2017 (bijeenkomst 16.3 geweest) 
Goede bijeenkomst geweest, voor herhaling vatbaar! Totaal ongeveer 20 aanmeldingen 

d. Pasen : eieren zoeken 15 april 2017: René plus crew (foto’s Roy) 

9. Rondje langs de velden + rondje trainers  

- Trainerslijst incl. inventarisatie inzet: Is geactualiseerd (o.a. adres Rikje Koolwijk) 

- Trainingsmomenten :  Loopt over het algemeen goed: 

- Harry start 1 april weer (géén mop!)   - Peter coacht Raymond 

- Aty is geopereerd aan knie, tweede volgt - Renee Vermeulen vragen voor di-avond 

- do avond kan nog meer mensen gebruiken  

  - Compliment Jeroen: Planning trainingen loopt goed, werkt dus wel! 

10.    Rondvraag 

- “Uitzwaaien” van Ard, Henk en Trees 
- Regelen met www.dataprikker.nl op een woensdagavond ( ’t Zusje ?) 

- Mail nog naar beginners sturen met div. informatie (gedaan) 

- Rob wil wel lid blijven van TC 

- pasfoto’s trainers nog deels aanpassen 

- slot van hek opnieuw aankaarten bij boswachters 

- vooraankondiging doen van CT 21 april 2017 (is gedaan) 
11.    Sluiting  

Volgende vergadering: 22 mei 2017 bij Jacques van der Pols 

http://www.dataprikker.nl/

