
 

 

Verslag Trim vergadering maandag 22 mei 2017 

Aanvang 19.30 uur bij Jacques van der Pols 

 

1. Opening en welkom  (afw. Peter Mooij en Jan Timmner) 

2. Verslag vorige vergadering 20 maart 2017 en acties  
- paar kleine aanpassingen 

3. Ingekomen stukken 
- input Peter, René en Jan 

4. Financiën 
Gaat verder goed 

5. Jaaroverzicht René 2017 en vakantieplanning 2017 
(N.B.: zaterdag 27.7 : activiteit in B&B): aangepast 

6. Sociale Media 
- weinig te melden. Jan H. houdt e.e.a bij. 

7. Toekomst TRIM  
- Inbreng Peter/René (Bootcamp etc.) 
De inbreng van Joop Bosma (zie verslag Rob) wordt besproken in de vergadering van 4 september 

2017. Indachtig hetgeen daarvan reeds bekend is wordt besloten vooralsnog niet op te starten met 

Bootcamp, zolang niet aan alle voorwaarden is voldaan (w.o. ook geschikte trainers). 

In september wordt ook weer gestart met de 8e beginnersgroep en aansluitend wordt dan weer 

getraind voor de 8 van Apeldoorn. Meer focussen op wat loopt, zoals de trailrunning. Jan H. zal op 

FB meer aandacht geven aan loopjes, waarvoor mensen dan kunnen trainen bij TRIM. 

Werving trainers: voorstel voor “training on the job” wordt omarmd. 

8. Activiteiten: 
a. Calamiteitenoefening ism ambulancedienst CT 15.9.2017 
- zie inbreng René. Punten ter harte nemen en 15.9 doorspreken 

b. Publiciteit/ PR activiteiten : Nwe. beginnerscursus promoten 

c. Voortgang Beginnerscursus  
- Gaat op zich goed, hoewel een 3-tal is afgehaakt door blessures en tijdgebrek. Wisseling in 

begeleiding bevalt goed, met stabiele inzet van Rikje en René. Start bij StayOkay was prima. 

d. Promoshirts: René vraagt offerte voor shirt gelijk aan shirt beginnerscurus. Achterop komt 

website TRIM. 

9. Rondje langs de velden + rondje trainers  
- Trainingsmomenten : 
Op alle momenten gaat het goed en wordt goed naar de inzet van trainers gekeken o.a. 

door middel van mails en apps. Di.morgen sluit lente eind juni af met koffie en gebak. 

10.    Rondvraag 
-  “Uitzwaaien” van Ard, Henk en Trees (komt nog) 

11.    Sluiting  
 

Volgende vergadering: 4 september 2017 bij Peter Mooij 
     - verslag Bosma bespreken + besluit Bootcamp nemen 


