
 
Verslag Trim vergadering maandag 5 september 2016 
Aanvang 19.30 uur bij Rob van der Ster (Figarostraat 4) 
 
1. Opening en welkom 

Afwezig: Harry, Peter en Jacques 
2. Verslag vorige vergadering 6 juni 2016 en acties 

Geen opmerkingen  
3. Ingekomen stukken 

Herman heeft geen ingekomen stukken doorgekregen van Jacques 
4. Financiën 

Henk laat zoals gebruikelijk een recent bankafschrift van de Rekening Courant en de spaarrekening 
rondgaan. Afhandeling zaal met Ard volgt nog. Henk wijst op achterblijvende stortingen vanuit alle 
trimmomenten t.o.v. vorig jaar rond deze tijd. Afgesproken wordt dat de coördinatoren eventueel nog 
thuis liggende gelden z.s.m. afstorten en dat voortaan 4 keer per jaar wordt afgestort waarbij de 
laatste storting vóór het eind van het jaar moet worden gedaan.  
Henk kondigt aan dat hij in oktober 2016 de overdracht van het penningmeesterschap aan Jan Hummel wil 
afronden inclusief bankzaken. Daarvoor is ook nodig dat Jacques bij de Kamer van Koophandel de 
bestuurssamenstelling laat aanpassen. Naast Henk gaat ook Ard stoppen met het bestuurslidmaatschap 
nu de zaaltraining is gestopt. In de oktobervergadering woont hij zijn laatste bestuursvergadering bij. 

5. Apeldoorn trofee (wel of niet aanmelden) 
Zie e-mail Peter. Bestuur besluit voor wel aanmelden voor de trofee 

6. Jaaroverzicht René 2016 en vakantieplanning 2016 
Het Jaaroverzicht van René is leidend. 
De Beginnerstraining gaat dit voorjaar niet door, evenmin als de Prestatieloop na afloop. 
René heeft Bootcamp niet van de grond kunnen krijgen vanwege onvoldoende medewerking van Gea en 
Raymond. 
Core Stability Training gaat wel door onder leiding van Peter Mooij en Jan Veltman. 
Tijdens de Centrale Training van 16 september is er geen tijd en ruimte voor een Reanimatie-oefening. Dit 
komt in een latere CT terug. 
René maakt melding van de mogelijkheid de Ambulancedienst assistentie te laten verlenen bij een 
Calamiteitenoefening van Trim Apeldoorn. Als de Ambulancedienst daartoe bereid kan worden gevonden, 
kunnen we dit in een CT in het voorjaar van 2017 inbouwen Dit zou ook een persmomentje kunnen 
opleveren. De Technische Commissie zal dit punt samen met René uitwerken. In de eerstvolgende 
CT zal dit worden benoemd en aansluitend zal het protocol worden rondgestuurd aan de trainers 
om het geheugen op te frissen. 
Na die CT zal in alle trimgroepen voortaan twee keer per jaar het PROTOCOL VAN TRIM 
APELDOORN BIJ CALAMITEITEN worden toegelicht en geoefend. 

7. Sociale Media 
Facebook pagina Trim Apeldoorn loopt goed via Jan en Herman. De berichten worden goed gelezen en 
gedeeld en het bereik is per bericht circa 500. Ook ontstaat er steeds meer interactie. 
Het is een goed idee van Jan Hummel gebleken om de Facebook pagina van Trim om te zetten in een 
Bedrijvenpagina. Dit geeft meer mogelijkeden. 

8. Vinden van nieuwe (jonge) trainers : stand van zaken 
Dit punt en agendapunt 10 komen terug in een Benen-Op-Tafel-sessie van het bestuur en worden nu niet 
behandeld. Aan Jacques het verzoek om een datum en tijd hiervoor te bepalen los van een formele 
bestuursvergadering. 

9. 50 jaar TRIM  
- Vervolgbespreking activiteiten en acties 
- Inzet mede-bestuursleden op 24.9.2016 

          -   Stand van zaken Goede Doelen actie 50 jaar Trim 



 
          -   Film 25 jaar TA op de site? Of bewaren voor 24 september? 
Jeroen neemt in grote lijnen het draaiboek van 24 september door. De bestuursleden zullen 
assisteren bij het meenemen van de foto’s vanuit Berg en Bos naar Stay OK. 
Er liggen persberichten klaar voor diverse media. 
Jan zal zijn contacten bij de Stentor aanboren voor een interview.  
In het draaiboek staat dat er een videoverslag en een fotoverslag van de dag gemaakt worden. 
Herman zal Peter vragen of bekend is wie dit gaan doen. Het bestuur gaat akkoord met 
het inhuren van een professionele fotograaf voor deze dag mits goede prijsafspraken te 
maken zijn.  
Er zijn nog enkele suggesties voor uitnodigingen. Herman geeft deze door aan Peter. 
Aan de Goede Doelen Stichtingen zal de suggestie worden gedaan om tijdens de Receptie 
kaartjes neer te leggen met het bankrekeningnummer zodat mensen die dat willen nog een 
storting kunnen doen. Herman stemt dit met Peter af. 
Het bestuur complimenteert de Jubileumcomissie met het vele werk en het interessante 
dagprogramma. 

10. Evaluatie bijeenkomst 13.11.2015 
-  Concretisering van vervolgafspraken en acties 

Zie afspraak agendapunt 8. 
11. Activiteiten: 

a. Publiciteit/ PR activiteiten 
Loopt. 
René meldt dat er nog shirt, bidons en hesjes over zijn van de Beginnerstraining. Hij stelt voor deze 
o.m. via Facebook te proberen te verkopen. Met de shirtjes moeten we qua prijsstelling voorzichtig 
zijn omdat een aantal mensen daar de volle prijs voor betaald heeft. Wellicht overwegen deze niet 
op die manier te verkopen en een andere bestemming te vinden. 
In dit kader doet Rob de suggestie om nieuwe goede shirts met opdruk Trim Apeldoorn te laten 
vervaardigen en die te beschikking te stellen van trimmers die aan loopjes in de omgeving 
meedoen. Dit bevordert het saamhorigheidsgevoel bij Trim en draagt bij aan naamsbekendheid van 
Trim. Jeroen neemt op zich hiervoor een voorstel voor te bereiden. 
 

12. Rondje langs de velden + rondje trainers  
- Trainerslijst incl. inventarisatie inzet 
- Trainingen  
-     Inventarisatie trainers voor de dinsdagavond + 'schoning' van de 
      trainerslijst. 

Trainerslijst mutaties (Jacques): Alex Hulleman en Wijnand Stegeman gaan van de lijst af. 
Henk de Wilde zal vanaf november niet meer op de lijst staan.  
Za mo 09.00 uur: problemen met groep 3. Lenie heeft Raymon Kranenburg gesproken die met 
groep 3 niet veel verder komt dan een duurloopje. Lenie gaat Raymon de komende tijd begeleiden. 
Ook zal er meer gerouleerd moeten worden zodat niet steeds dezelfde trainer voor groep 3 staat. 
Lenie gaat Ad Bergsma uitnodigen voor een training van groep 2, want tot nu toe is er na 
zijn opleiding nog niets terecht gekomen van oefenen in de praktijk. 
Lenie signaleert dat er nieuwe foto’s van de trainers zouden moeten komen en dat we de lijst 
zorgvuldig moeten nalopen. Allen. 
Di mo 09.00 uur: gaat volgens Jan goed, heeft zelden trainers tekort mede dankzij het schema dat 
hij met de trainers hanteert. Met de inkomsten gaat het redelijk. Er is altijd wel een paar procent 
tekort. Jan blijft dit volgen. 
Di av 19.00 uur: volgens Rob gaat het doorgaans goed. Wel is het aantal trainers krap met name 
voor de laagste groep. Ook hier zal meer gerouleerd moeten worden. Rob heeft eenmaal een 
training moeten afgelasten wegens onweer. 
Op verzoek zullen Jeroen en Henk zorgen voor nieuwe lichtgevende hesjes met opdruk 
‘Trainer Trim Apeldoorn’ en logo. 
Met de laatste inventarisatie van Jacques onder de trainers is het fenomeen ‘Hulptrainer’ 
opgedoken. Formeel kent Trim op dit moment geen Hulptrainers. Er is één uitzondering: Arend 
Adema fungeert als zodanig bij de Beginnersgroepen en krijgt daarbuiten van coördinatoren niet 
zelfstandig een Trimgroep toegewezen. 



 
Do av: volgens Jan zijn er geen grote aantallen trimmers op do av. Onder de vaste lopers zijn  
bovendien momenteel veel geblesseerden. 
Zaaltraining: de zaaltraining is gestopt. Ard heeft een gezellige afsluiting gehad met zijn 
deelnemers. Zij vonden het jammer dat de zaaltraining is gestopt maar begrijpen het wel. Ard gaat 
met Henk de zaaltraining financieel afronden. Dit houdt o.m in dat het saldo van de rekening 
zaaltraining wordt overgeboekt naar de hoofdrekening van Trim Apeldoorn.  
De oude lege kast gaat Ard cadeau doen aan de Scouting groep. 
 
Whatsapp inzetten door coördinatoren: De communicatie met de trainers is gemakkelijk te 
organiseren als je ze in één Whatsapp groep opneemt. 
 
 

13. Rondvraag 
René heeft een mailtje gehad van Peter Mooij dat hij stopt met de coördinatie van de 8 van Apeldoorn 

training. René stelt voor dat hij dat van Peter overneemt. Het bestuur stemt hiermee in. 
Rob gaat aan de gang met de voorbereiding van het schema voor de mini. Op de avond van de Coopertest 
worden de desbetreffende trainers uitgenodigd om een en ander af te stemmen. Op zaterdagmorgen 08.00 
uur zal weer gestart worden met de voorbereiding op de Asselronde. 
Tijdens de eerstvolgende CT zal benoemd worden dat een geblesseerde in principe nooit alleen terug mag 
naar het startpunt maar altijd begeleid door een of twee trimmers en/of de trainer mits in de groep iemand 
aanwezig is die dat kan overnemen. Ook dienen trainers tijdens de trainingen van Trim Apeldoorn te allen 
tijde in het bezit te zijn van een mobiele telefoon ook al worden zij niet actief ingezet. Het kan altijd nodig 
zijn dat zij alsnog ter plaatse moeten invallen. 
      

14. Sluiting  
 

Volgende vergadering: 17 oktober  2016 bij René Steenman (in 
plaats van bij Jeroen Nollet) 


