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Nieuws van het bestuur

Versoepelingen
Helaas zijn er ten aanzien van het buitensporten géén versoepelingen doorgevoerd, die het mogelijk
maken om met elkaar te trainen. De avondklok is natuurlijk de belangrijkste reden waarom er in de
avond niet getraind kan worden. Het leiden van groepjes van 4 is organisatorisch ook nog niet te
doen. Daarom blijven we werken met de zwaairoutes; die nodigen uit om naar buiten te gaan, elkaar
op afstand toe te zwaaien én het mooie Almere verder te ontdekken.

Foutje van de bank
Door een foutieve verwerking bij de ING is het contributiebedrag gestort op de rekening van de leden
in plaats van Afgeschreven. Desgevraagd berichtte de bank helaas geen mogelijkheden te hebben
om dit te corrigeren en de bedragen alsnog terug te storten op rekening van Trim Slim.
Om die reden heb ik de leden van Trim Slim op 9 maart 2021 verzocht het ten onrechte bijgeschreven
bedrag - liefst zo spoedig mogelijk - op rekening van Trim Slim over te maken.
Voor uw medewerking dank ik u bij voorbaat.
De Penningmeester
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Algemeen nieuws
Paas Zwaai Wandeling
• Zaterdag 3 april 2021
• Parkeerplaats Kemphaan
• Start vanaf 9.00 uur (en dan om de 3 minuten)
• Route 6 km Sportief Wandelen en Nordic Walking
• Route 6 of 10 km Hardlopen
• Onderweg weer diverse verassingen
• Als u inschrijft ontvangt u nadere informatie o.a. in welk tijdvak u komt om te vertrekken, route,
etc.
• Er wordt, vooralsnog, gelopen in 2- tallen
• Inschrijven en vragen alléén via cursus@trimslim.nl
• Wilt u met een maatje lopen, geef dat dan aan
• Hardlopers wordt gevraagd aan te geven of zij 6 of 10 km willen lopen.
• Inschrijven voor 1 april 2021
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GEZOCHT - Wandeltrainers en Wandeltrainsters
Zoals jullie weten heeft Patty haar trainsters taken neergelegd en is
op afroep beschikbaar. Jullie weten ook dat met Christel en Rob twee
nieuwe trainers/sters het corps hebben versterkt. En toch is het corps
qua aantal nog niet op orde.
Er worden wekelijks 7 wandeltrainingen verzorgd, waarbij b.v. op de
ochtenden soms de inzet van 2 trainers/sters vereist is.
Willen we dit blijven verzorgen dan is er echt versterking nodig.
De opleiding tot wandeltrainer niveau 2 en niveau 3 wordt qua financiën
geheel verzorgd. De tijd is uw enige investering. Daarnaast wordt u voor
uw opdrachten ondersteunt door de SW trainers/sters.
Vind je het leuk om voor de groep te staan en vind je het interessant om goede lesstof te geven? Praat
eens met de trainer/ster, zij geven u informatie over de cursus en het vak!!
Aanmelden kan via trainingszaken@trimslim.nl
PS kijk en vraag rond in uw netwerk/omgeving of mensen geïnteresseerd zijn en verwijs hun naar de
website.

Gratis trainersopleiding via Sportakkoord
Via het Nationaal Sportakkoord werkt Nederland aan versterking van de sportinfrastructuur. Daarom
subsidieert de overheid basisopleidingen voor sporttechnisch kader, waaronder de wandelsportopleidingen
1 en 2 van KWBN. Wandelen is populairder dan ooit. Voor alle wandelaanbieders (lees verenigingen,
zoals TrimSlim) is dit dus een uitgelezen kans om kosteloos nieuwe trainers/begeleiders op te laten
leiden.
Bovenstaand bericht ontving het bestuur van TrimSlim van de Koninklijke Wandelbond Nederland
(KWBN). Voor ons een uitgelezen kans om u uit te nodigen deze leuke cursus te gaan volgen.  Hier snijdt
het mes aan twee kanten: je krijgt gelegenheid gratis een leuke cursus te volgen, die na afloop wordt
bekroond met een diploma dat ook is gecertificeerd door het NOC / NSF en je bent in staat trainingen
te geven aan hen die sportief wandelen zo leuk vinden. De derde reden, niet onbelangrijk, dat je ook op
deze manier werkt aan versterking van uw conditie.
Kortom: een win-win-win situatie. Meldt je dus aan bij trainingszaken@trimslim.nl en wie weet kunnen we
je binnenkort welkom heten als aspiranttrainer van TrimSlim.
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Zwaairoutes

Week

11

Ma en di 15 / 16 maart van 09:15-10:15
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2884246

DigiFlits | TrimSlim | Almere

Zwaairoutes

Wo en do 17 / 18 maart van 9:15-10:15
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2890803
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Zwaairoute zaterdag 20 maart
Korte route:
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2894566
Lange route:
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2894573
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Regels voor deelname aan
zwaairoutes/ zwaaiwandelingen
Omdat het aantal besmettingen van COVID niet snel genoeg daalt en besmettelijkere varianten
van dit virus rondgaan, vragen we nogmaals jullie aandacht voor onderstaande regels. Wanneer je
meedoet aan de zwaairoutes/ zwaaiwandelingen van Trim Slim, ga je akkoord met deze regels.
Deze regels gelden minimaal tot minimaal 19 februari, of later wanneer de huidige maatregelen
worden verlengd.
• Zwaairoutes/ zwaaiwandelingen zijn geen trainingen.
• De route heeft geen begin- en/of eindpunt. Het startpunt is willekeurig gekozen, dus de route
start op een willekeurige plek. Start niet allemaal vanaf dezelfde plek!!
• De trainers hebben tijdens de zwaairoutes/ zwaaiwandelingen geen rol als trainer.
• Neem de route mee; geprint of op de telefoon, zodat je je weg kunt vinden. Zie de instructies in
de Digiflits.
• Voorkom dat je een grotere groep van meer dan twee personen vormt.
• Loop alleen of met maximaal één andere persoon. Houd (minimaal) anderhalve meter afstand
van elkaar! Vorm geen groep van drie of meer personen.
• Wanneer je – alleen of als duo - achter een andere Trim Slimmer /duo loopt, houd dan ruim
(hanteer twee lantaarnpalen als vuistregel, dat is ongeveer 50 meter) afstand. Zo wordt
voorkomen dat het op een (te grote) groep lijkt.
• Maak, als je andere Trim Slimmers tegenkomt, een kort praatje of zwaai naar elkaar, maar wel
op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. Houd de ontmoeting zo kort mogelijk.
• Houd minimaal anderhalve meter afstand van alle andere weggebruikers.
• Adem bij voorkeur door je neus. Realiseer je dat tijdens en na een fysieke inspanning de
uitgeademde druppels verder komen dan de inmiddels veel genoemde anderhalve meter!
• Trim Slimmers met klachten blijven thuis; hoesten, snotteren en een zere keel zijn niet
toegestaan.
• Realiseer je dat foto’s een vertekend beeld kunnen geven, ook wanneer je wel minimaal
anderhalve meter uit elkaar staat. Het wordt afgeraden om foto’s van groepen te plaatsen op de
sociale media; dit geldt ook voor (Whats)Appgroepen.
• Samen lopen, elkaar (kort) ontmoeten, maar vooral elkaar beschermen is het devies.
Waarom deze regels?
• Trim Slim werkt mee aan het zo laag mogelijk houden van het aantal besmettingen.
• Bij het vormen van een groep van meer dan twee personen kan door het gezag een boete van
€ 95,- p.p. opgelegd worden.
• Wanneer het overtreden van een maatregel gelinkt wordt aan Trim Slim, kan de vereniging een
boete opgelegd krijgen van tenminste € 4.000,-. Dit is niet alleen financieel zeer ongewenst,
maar ook nog slecht voor onze reputatie.
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De Zwaairoute printen – hoe doe je dat?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ga op het whatsapp bericht staan: dan wordt het blauwig.
Ga naar de 3 puntjes bovenaan in het scherm.
Klik op kopiëren.
Ga naar je mail en maar een nieuw bericht aan.
Ga erop staan en klik op plakken.
Stuur hem naar je zelf.
Klik vanuit de mail de link aan: dan kom je in afstandmeten.nl.
Doe print screen of maak een foto van je scherm
Plak dat op een word document.
Print het uit.

Voor een uitleg met foto’s:
https://www.seniorweb.nl/tip/foto-van-whatsapp-printen
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Algemeen nieuws

GEZOCHT - Run2Day experts
Wij zoeken Run2Day experts om ons team in Almere te
versterken!
Vacature 1:
In de weekenden werk je op zaterdag en/of zondagen en
ben je beschikbaar van 8-16 uur.
Vacature 2:
Je vormt een aanvulling op ons team en je bent 20-24 uur
beschikbaar. Het kan zijn dat je ook eens een dag in een
weekend werkt.
Onze medewerkers en winkels zijn het hart van Run2Day.
Onze klanten komen bij ons binnen met allerhande vragen
over hardlopen. Over onze collecties, trainingsschema’s,
blessures, sportvoeding, trainen op hartslag, etc. Aan ons
de taak om elke klant zo goed mogelijk te helpen met een
passend advies. Samen met jou weten we die zeker te vinden!
Wat ga je doen?
Als Run2Day Expert heb je een cruciale rol in onze organisatie. Je bent namelijk onze ambassadeur in
de winkel. Je draagt onze visie uit, zorgt voor een prettige sfeer in de winkel en adviseert overtuigend
over onze collecties om elke klant een passend advies te geven. Een specialist word je natuurlijk niet
zomaar. Daarom helpen wij je met verkoop- en producttrainingen om de klanten zo goed mogelijk
te adviseren. Verder vragen we flexibiliteit omdat we jouw expertise dan ook kunnen inzetten tijdens
evenementen waar wij sponsor van zijn of zelf organiseren. Natuurlijk stimuleren we je om regelmatig te
gaan hardlopen! Door een aantrekkelijke personeelskorting en het aanbieden van startbewijzen voor de
evenementen waar we partner van zijn.
Interesse?
Ben je enthousiast en loop je graag hard met Run2Day? Ga dan naar onze winkel of mail je motivatie met
cv en foto naar karinbijleveld@run2day.nl of bel: 036-8482401
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Mutaties
m.b.t. lidmaatschap | adres gegevens | E-mail adres | etc
SVP MELDEN BIJ
Ledenadministratie@Trimslim.nl
DIGITEAM
dankt iedereen voor
haar/zijn bijdrage
aan de digiflits
Facebook
www.Facebook.com/trimslimalmere
Website
www.Trimslim.nl
Volgende uitgave rond de 15de van april 2021

