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Verslag Trim vergadering maandag 23 oktober 2017
Aanvang 19.30 uur bij Lenie de Bloois

1. Opening en welkom  (afwezig René en Peter)

2. Verslag vorige vergadering 4 september 2017 en acties 
- geen opmerkingen

3. Ingekomen stukken
- geen bijzondere stukken

4. Financiën
- Gaat goed, ook verkoop T-shirts loopt goed.

5. Jaaroverzicht René 2017/18 en vakantieplanning 2018
- jaaroverzicht doorgenomen: vakantieplannen doorgeven voor schema 2018 

6. Sociale Media
- Uitgebreid gediscussieerd over website, facebook, Instagram en Twitter. 
Communicatie loopt goed, ook account Twitter zal geactiveerd worden (Jan H.).

7. Toekomst TRIM 
- Vooral via social media mensen zien te activeren. Werven en opleiden van 
nieuwe trainers is essentieel. Ook nieuwe activiteiten ontplooien, de sponsoren van 
de T-shirts hadden daar leuke ideeën over, die ze ook willen sponseren. 
Met Peter aanpassing “onderlijn” logo bespreken (running, trail en walking). 

8. Activiteiten:
a. Publiciteit/ PR activiteiten:

- Publiciteit T-shirts heeft effect gehad, er zijn er al veel verkocht
- Persbericht start trainingen 10EM en 8 maken (Jacques)
- Jeroen en René zijn bij de sponsoren geweest om shirt aan te bieden
- Nieuwe folder maken t.b.v. uitreiking op 4 februari 2018 (Jan H.)

b. Voortgang 8e Beginnerscursus 
- Loopt goed, wel enkele uitvallers, helaas. 

c. Coopertest 24.10 2017
- Is geregeld, klok en consumpties zijn ook geregeld

d. CT 24.11.2017
-Is afgesproken bij StayOkay, trainers nog een keer herinneren (Jacques)

e. Pitch & Put 13.1.2018
- Inmiddels al ruim 50 aanmeldingen. Wel nog even “manen” (Jacques).

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

- inventarisatie voor inzet 10EM en 8 gecompleteerd. Wel een soort 
wisselschema opzetten/hanteren voor het lopen met langzamere 
groepen.
Ingeleverde kleding (Herke) gaat naar René

- Nwe. coördinator voor zamo 9
- Blijven zoeken ☺  
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- Trainingsmomenten:

- dimo: steeds goede opkomst, er blijven wel tekorten in de pot. Jan 
heeft kort geleden met de trainers een bijeenkomst gehad.
- di-av: loopt ook verder goed. Er volgde nog een discussie over de 
zamo8 duurloop groep: enkele deelnemers nemen hun honden mee en 
ook wordt er met een “loopstep” meegelopen. Het bestuur is van 
mening dat éénduidigheid essentieel is:
- géén honden mee met de duurloop en
- géén gebruik van de “loopstep” toestaan. 
Beiden hinderen de lopers, vooral ook waar trails gelopen worden: 
Er zal een brief worden opgesteld namens het Bestuur (Jeroen/
Jacques) waarin de stellingname wordt aangereikt.
-zamo8: nog wat weinig lopers, wel veel trainers, ook voor de 8 uur 
komt er de mogelijkheid voor de training voor de 8 km.
-zamo9: blijven zoeken naar geschikte coördinator: voor de training 
voor de 10 EM zijn 4 trainers beschikbaar, die wisselend zullen 
worden ingezet: Jeroen Sn, Jan V Sn, Harry Ru, Hanco Ru. 
Mogelijk komt Lenie Ru hen nog versterken.
Jacques zal het in een 4-weeks schema trachten in te vullen.
De uitvoering van de trainingen door Raymond voldoen nog steeds 
niet. Lenie en Peter zullen hem daarover aanspreken in vertrouwde 
omgeving. 
-doav: geen problemen, alléén Hans H. die de groep ophoudt. Kijken 
of er een trainer beschikbaar is voor een langzame groep. De 
overigen vormen meer een loopgroep, zonder onderbrekingen.

10.    Rondvraag
-  “Uitzwaaien” van Ard, Henk en Trees op 28.10.2017 bij Sizzles 19.00 uur

11.    Sluiting 

Volgende vergadering: 11 december 2017 bij Rob van der Ster


