
 

Verslag Trim vergadering maandag 6 juni 2016 

Aanvang 19.30 uur bij Jan Timmner  (Kasteellaan 109) 

1. Opening en welkom 
Afwezig: Jeroen, Lenie, Harry en Ard 

2. Verslag vorige vergadering 21 maart 2016 en acties  
Geen opmerkingen 

3. Ingekomen stukken 
Sportraad stukken 

4. Financiën 
Loopt, pas na afdrachten eerste halfjaar is er meer te melden. Afhandeling van zalen vindt 

binnenkort plaats 

5. Diabetes challenge 
Van ons wordt vooralsnog geen verdere actie verlangt 

6. Jaaroverzicht 2016 en vakantieplanning 2016 
Jaaroverzicht René is leidend. Vervanging tijdens vakantieperiode besproken. 

7. Sociale Media 
Facebook loopt, is actief. Nog géén aanmelding van webmensen. Herhalen. 

8. Vinden van nieuwe (jonge) trainers : stand van zaken 
Er zijn 2 aanmeldingen. Na de zomer in een BOT sessie creatieve ideeën genereren. 

9. 50 jaar TRIM  
- Vervolgbespreking activiteiten en acties 
Maandag 30 mei is commissie bij elkaar geweest. Besloten is dat er geen nightrun komt, 

vooral ook omdat de zelfde mensen ’s-morgens ook weer aanwezig worden geacht.  

Dan komt er een training van “oud naar nieuw” in trimstijl. Bespreking met spreker 

loopt stroef. Als het niet lukt komt er een plan B. Te onthullen bord loopt nog. Verder 

de planning van zaterdag 24.9.2016 doorgenomen. 

          -   Stand van zaken Goede Doelen actie 50 jaar Trim 
          Nog beslissen tot wanneer de actie doorloopt. 

10. Evaluatie bijeenkomst 13.11.2015 
-  Concretisering van vervolgafspraken en acties TRIM 2025 
Meenemen in de BOT sessie van na de zomer. 

11. Activiteiten: 
a. Publiciteit/ PR activiteiten 
Naast al genoemde geen zaken te noemen. 

12. Rondje langs de velden + rondje trainers  
- Trainerslijst incl. inventarisatie inzet 
Mensen die niet of nauwelijks trainen worden aangesproken op hun trainer zijn. 

Alex wordt van de lijst afgevoerd. 

- Trainingen  
De trainingen verlopen verder goed. Op donderdag kunnen er nog steeds mensen bij! 

Rob maakt een opzet voor de inzet op dinsdagavond en verwacht van zijn trainers dat ze 

zich netjes afmelden en een vervanger zoeken. 

13. Rondvraag 
Vraag van Ard over de spullen in de zaal. Even navragen wat er zoal nog is voor evt. hergebruik, 

anders kan e.e.a. naar de Scouting. Hen regelt dat af met Ard. 

14.    Sluiting  
 

Volgende vergadering: 5 september  2016 bij Rob van der Ster 


