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Verslag Trim vergadering maandag 4 september 2017 
Aanvang 19.30 uur bij Peter Mooij 

1. Opening en welkom  (afw. Jan Timmner) 
2. Verslag vorige vergadering 22 mei 2017 en acties  

- geen opmerkingen 
3. Rapport Remco Vermeulen 

Het rapport is uitgebreid besproken. Waardering voor de opzet en het inzicht in de 
(on)mogelijkheden en kansen voor Trim. Essentieel is om méér uit te baten, wat 
we doen. Een goede promotie opzetten is een voorwaarde sine qua non. Bijv. 
actuele actie-filmpjes op site en FB zetten, gerichte werving plegen (Zuidbroek?). 
Een advertentie in de krant behoort ook tot de mogelijkheden. 
Bootcamp wordt nu definitief niet in ons programma opgenomen, maar WEL 
bootcamp-achtige (core-stability) oefeningen inbrengen in de trainingen. Onze 
trainers zullen daartoe ook uitgerust moeten worden.  
Wèl bij de basis blijven, laagdrempelig èn goedkoop. 
Nu ook gaan focussen op de 8 van Apeldoorn, de 10EM en de 25 km. trainingen. 
Aukelien, José en Daan zullen benaderd worden om een bijdrage te leveren aan de 
promotie-activiteiten. 

4. Ingekomen stukken 
Mail Jan Timmner meegenomen bij bespreking 
Verder geen bijzonderheden te melden 

5. Financiën 
Loopt goed, geen bijzonderheden te melden 

6. Jaaroverzicht René 2017 en vakantieplanning 2017 
Jaaroverzicht is iets aangepast (16.9 alle hardloopgroepen lopen naar Hoog 
Soeren: beginners niet. Coopertest 26.9 vervalt vooralsnog. Prestatieloop 
beginners is 25.11 en 24.11 uitzetten. 

7. Sociale Media 
Instagram linken aan FB en Twitteraccount activeren 

8. Toekomst TRIM  
- O.a. inbreng Peter/Joop (Bootcamp etc.) 

- Zoals gemeld wordt Bootcamp vooralsnog “losgelaten”.  Wel is het 
noodzakelijk om wat jongere trainers (30-50) te gaan werven. 
Opleiden in de praktijk is afgesproken, vooraf mogelijk 2 x een clinic voor 
geïnteresseerden om trainer te worden. E.e.a. onder begeleiding van een 
geoefende trainer. 

9. Activiteiten: 
a. Calamiteitenoefening i.s.m. ambulancedienst CT 15.9.2017 (StayOkay) 

- is geregeld 
b. Publiciteit/ PR activiteiten 

- al eerder besproken 



!
c. Voortgang 8e Beginnerscursus  

- Er zijn 9 deelnemers aangemeld en de meesten zijn op de introductieavond 
bij StayOkay geweest. René heeft schema voor begeleiding opgesteld en 
rondgezonden. 

d. Shirts: er zullen er 50 worden aangeschaft. Er is sponsoring aangeboden, 
Jeroen werkt dat verder uit en af. 

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

Herke is gestopt als trainer. 
- Nwe. coördinator voor zamo 9 

Goed rondkijken wie evt. geschikt zou kunnen zijn 
- Trainingsmomenten  

 Alle activiteiten lopen verder goed, Harry vraagt om assistentie voor 
16.9 (kijkt eerst zelf nog even) en Rob is 26.9 afwezig (Jacques 
neemt waar) 

10.    Rondvraag 
-  “Uitzwaaien” van Ard, Henk en Trees 
 Gaat 28.10.2017 vanaf 19.00 uur gebeuren bij Sizzles (Harry geregeld) 
- Jaaractiviteit trainers + aanhang: Begin 2018: René oriënteert zich op Pitch en 
Put Bussloo. 
- Aanpak “kwebbelaarster” besproken 
- Mail René besproken, blijft aan als bestuurslid, zet trainingen even “on hold” 
- CT 10.11: Lenie en Rob bezien of terugblik op 50-jaar feest ingepland kan 
worden 

11.    Sluiting  

Volgende vergadering: 23 oktober 2017 bij René Steenman


