
 

Verslag Trim vergadering maandag 28 november 2016 

Aanvang 19.30 uur bij Henk de Wilde 

 

1. Opening en welkom 
Afwezig: Herman, Jan T. en René 

2. Verslag vorige vergadering 17 oktober 2016 en acties  
Kleine aanvulling bij 12b: Tot aanschaf werd besloten à € 28 per stuk 

3. Ingekomen stukken 
- Bedankje Hartstichting 

- KvK overzicht 

- Sportraad 28.22.2016 

- Mail Jan Timmner 

- Uitnodiging voor Orpheus 31,1,2017 

4. Financiën 
- Overdracht van Henk de Wilde naar Jan Hummel is geregeld 

- Jan laat digitale overzichten zien, ziet er prima uit! 

5. Jaaroverzicht René 2016/2017 en vakantieplanning 2017 
- Opgesteld aan de hand van concept jaaroverzicht 2017 secretaris 

- Vakantieplannen svp doorgeven voor de vakantieplanning 

6. Sociale Media 
- VIMEO, is geregeld 

- Stukje ingezonden voor MijnStentor mbt 10EM en 8km training 

7. Evaluatie “BENEN OP TAFEL”-bijeenkomst  25.11.16 

Uitgebreid bij stil gestaan. Op zich een goede bijeenkomst, hoewel aanpak (nog) 

niet geheel duidelijk werd. Wel waren er onbestemde gevoelens mbt gang van 

zaken en uitkomst. We moeten de “vaart” er in houden, is wel de conclusie. 

Core stability gaat ingevoerd worden en mbt Bootcamp wordt geïnventariseerd wat 

mogelijk is. Voor de beoogde start van de 8
e
 beginnersgroep in maart 2017 wordt 

door Peter een strakke planning opgezet. Vooral om te bezien of het haalbaar is 

voor wat betreft de begeleiding door onze trainers. 

8. Activiteiten: 
a. Publiciteit/ PR activiteiten: 

- Stukje in Stentor 

- Voor beginnersgroep tgt PR activiteiten ontwikkelen 

b. Evaluatie Centrale training 11.11.16 

Dit was een uitstekende CT met prima inbreng van Johan de Jong. Iets 

dergelijks is voor herhaling vatbaar, wellicht icm de start van de beginners 

(kick-off) en het tonen van foto’s en video’s van ons 50-jarig jubileum aan alle 

trimmers 

c. Trimmen op zaterdag 31 december 2016 gaat door, bezien wordt of er 

oliebollen besteld kunnen worden voor de 8 en 9-uur groep (Jeroen) 

d. Oliebollentocht 7 januari 2017: ongeveer 40 oliebollen bestellen 

 

 

 



 

9. Rondje langs de velden + rondje trainers  
- Zamo8 nog dun bezaaid, verder OK  

- Zamo9: loopt goed, Raymond wordt begeleid. Rob Kranenburg is 

nog geblesseerd.  Gedacht wordt aan het opstarten van een 

langzamere 10EM groep (wordt geïnventariseerd) 

- Dimo: loopt goed, gemiddeld 80 man per keer (vlg mail Jan T.) 

- Diav: Rob heeft een Whatsapp groep opgestart, dat gaat goed. De 

aantallen lopen weer op. Dinsdag 28.11 starten de trainingen voor de 

8 weer. Joop Pieren zit in het medisch circuit, Hanco heeft een 

kuitblessure, Ad Bergsma wordt ingewerkt, attentie voor René 

Jansen, vanwege zijn inzet voor de route-ontwikkeling. Na de mid-

winter komt er een stagiair. 

- Doav: blijft een rustige avond, pogingen moeten worden ondernomen 

om dat aan te laten trekken, bijv. omroepen op de disndagavond  

10.    Rondvraag 
-  “Uitzwaaien” van Ard, Henk en Trees (zonder partner) begin 2017 organiseren 

- Harry: Als verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig is, kan dat 

tegenwoordig gratis 

- Peter: mooi dat vrijdag iets nieuws boven kwam “Trails”, belangrijk 

om “het veld” er bij te betrekken 

- Lenie: Kaartte het bedanken van afscheid nemende trainers aan 

(bloemen en/of bon) 

- Ard: Hokje B&B tgt onder handen nemen 

- Jan H.: Routes na de 10EM en 8 evalueren  

- Henk: Heeft 17 jaar in het bestuur gezeten: “het was een mooie tijd”. 

 

11.    Sluiting  
 

Volgende vergadering: 11 januari 2017 bij Harry Meijer 
(Mark van Triest uitnodigen?) 


