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DIGIFLITS

Nieuws van het bestuur

Algemene Ledenvergadering TRIM SLIM van 8 april 2019.
Plaats van handeling, bij gebrek aan ruimte in de
Draaikolk, Buurtcentrum Filmwijk, aanwezig: ca. 22
leden.
In de opening van maakte de voorzitter (Barbara)
duidelijk dat voorop staat ons standpunt dat we proberen
de groepen (HL, NW en SW) van Trim Slim Almere
meer bij elkaar te brengen, zoveel als mogelijk sportieve
evenementen (mede) te organiseren en ook dat wij
de inzet van gekwalificeerde trainers koesteren. Dat
laatste maakt ons bijzonder ten opzichte van andere
verenigingen.
Ook willen we in deze vergadering een aantal onderwerpen bespreken:
• het door leden terugstorten van contributie (stornering)
• de festiviteiten rond het 30-jarig bestaan
Bij het - door de kascontrolecommissie goedgekeurde financiële overzicht 2018 - valt op dat
sommige in 2018 aangegane verplichtingen pas in 2019 zijn betaald. Dit heeft zijn gevolgen voor
de begroting 2019. Ook wordt ingegaan op het groot aantal personen die de contributie lieten
terugstorten. Al die personen zijn aangeschreven en wat bleek dat zij veelal geen lid meer zijn of
hun lidmaatschap hebben opgezegd. Kennelijk hebben zij of niet schriftelijk en of tijdig opgezegd.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat de opzegging niet op een juiste wijze in onze administratie
verwerkt. Barbara dringt erop aan altijd schriftelijk op de zeggen.
Waar we allemaal veel plezier aan beleven zijn de verplaatsingstrainingen en de
gemeenschappelijke koffie na afloop. Dit en bijvoorbeeld uitjes naar Teutoburgerwald, Renesse
enz. enz., passen in de activiteiten rond het 30-jarig bestaan. Alles moet uiteraard passen in
het ‘financiële plaatje’ en misschien betekent dit dat we dit jaar serieus moeten zoeken naar
sponsoring of volgend jaar naar een bescheiden contributieverhoging. Enfin, we hebben weer het
nodige te doen dit jaar.
Kortom een geanimeerde vergadering, waar we met plezier op terugkijken.
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Verenigingsagenda 2019

2019
Mei

4
9
12
19

Verplaatsingstraining
Bestuursvergadering
Apenloop
Met de bus naar Renesse

Juni

1
17
27

Verplaatsingstraining
Bestuursvergadering
Rondje Beatrix of Noorderplassen

Juli

6

Verplaatsingstraining

Augustus

5-9

MOA

September

16

Bestuursvergadering

Oktober

5
21

Verplaatsingstraining
Bestuursvergadering

November

2
2-7

Verplaatsingstraining
‘’Vier de Prestatie’’ maand

December

2
7
23 - 3 jan.

Bestuursvergadering
Verplaatsingstraining
Winterstop, geen trainingen
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Apenloop 2019
Op zondag 12 mei aanstaande organiseert Trim Slim – net als vorige
jaren – de Apenloop. Ik kan dat niet in mijn eentje; daar heb ik veel
hulp bij nodig.
Voor de organisatie heb ik – naast een bemanning van ongeveer 4
personen op de start en finish locatie zelf – ook hulp nodig voor en
na de Apenloop:
•

Controle (nafietsen) van (een deel van) de route vooraf

•

Uitzetten van de route één of twee dagen voor de Apenloop in
ploegen (zodat we het werk kunnen verdelen)

•

Afdrukken van de route (of een goedkope mogelijkheid daarvoor)

•

EHBO-ers!

•

Bemensing van rustposten tijdens de Apenloop

•

....

Aanmelden kan via je trainer, het bestuur of bij Martijn
(martijnuitalmere@live.nl)
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Algemeen nieuws

Verplaatsing training Nieuwe Stijl
Na de gezamelijke Nieuwjaarstraining in Januari dit jaar vinden de verplaatsingstrainingen, op iedere
eerste zaterdag van de maand, buiten de Draaikolk plaats.
In februari op de Kemphaan, in maart vanuit het Eksternest en afgelopen keer vanuit Poort Dok.
De eerste zaterdag van Mei starten we vanuit de Nobelhorst; zie artikel elders in deze digiflits.
Waarom is hiervoor gekozen?
Doel is om alle drie secties van Trim Slim méér met elkaar te verbinden. We zijn tenslotte één
vereniging.
Daarom is in het kader van het dertig jarig bestaan is gekozen om deze trainingen plaats te laten
vinden op een locatie waar; voldoende parkeerplaatsen zijn, mensen naar het toilet kunnen, rustig
kunnen zitten en waar het warm en droog is. Zorgen we, bestuur, daar niet voor dan wordt t geen
succes en blijven mensen weg.
Om de verplaatsingstrainingen extra aantrekkelijk te maken heeft het bestuur bij de
verplaatsingentrainingen de kosten van de koffie/thee met gebak, koek en cake op zich genomen.
Dat blijft het bestuur ook doen in het kader van het dertig jarig bestaan. Echter, we begrijpen allemaal
dat als we dat 12 maanden doen de vereniging dit erg veel geld gaat kosten en dat is er niet.
Vandaar dat het bestuur een kleine bijdrage vraagt. En dat doen we door een geldbakje neer te
zetten waar eenieder zijn kleine bijdrage in kan gooien. Zodoende blijft t mogelijk op deze wijze de
verplaatsingstrainingen te blijven organiseren. Het bestuur hoopt natuurlijk wél dat eenieder een
bakkie blijft doen na afloop en niet meteen vertrekt!!
In de maanden augustus en september worden door het
bestuur geen verplaatsingstrainingen georganiseerd.
De eerste zaterdag van November wordt, vanuit de
Draaikolk, een speciale Prestatie training georganiseerd.
Als leden een goede locatie weten dan houdt het bestuur
zich aanbevolen. We zijn op zoek naar leuke locaties.
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Verplaatsingstraining zaterdag 4 mei 2019
Adres
Enrico Fermistraat 30
(Nobelhorst)
1341 CB Almere Hout Noord
036-7200 902
https://www.smullen.nl/
Start training		
Koffie & wat lekkers
NIEUW		
			

9.00 uur
10.00 uur
Potje voor kleine vrijwillige bijdrage
aan de koffie/thee

Geen Facebook of Instagram?
Leden die niet beschikken over Facebook of Instagram, deze nieuwsberichtjes en meldingen kun
je ook lezen via de website van Trim Slim, zonder hiervoor eerst een account aan te maken.
De berichten / meldingen kun je lezen door op één van de icoontjes te klikken in de menubalk op
de website van Trim Slim (www.trimslim.nl)

									Facebook
										Instagram
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Hardloop nieuws

Donderdag avond Hardlopen

DONDERDAG
Tijdens de winterperiode vond op de donderdag avond een duurtraining plaats. Eerder was er een A
en B groep, maar vanwege verminderde opkomst is besloten om tijdelijk één trainer in te zetten en
de groepen samen te voegen.
Nu het s’avonds steeds langer licht blijft, het weer er mooier op is geworden wordt er vanaf 2 Mei,
op de donderdag, training aangeboden aan 2 groepen.
•
•

Groep 1 is de groep die een duurtraining wil volgen
Groep 2 is de groep die circuit trainingen kan volgen.
Daarmee wordt bedoeld naast het hardlopen, nadruk wordt gelegd op trainingsvormen die
vanuit de core-stability, trail en bootcamp komen.

Benieuwd?? Dan zien we je óók graag op de donderdag verschijnen!

Voor iedereen die het niet wéét>>>>>>>> óók op dinsdag – en donderdag ochtend kan er getraind
worden van 9.15 uur tot 10.15 uur.
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Sportief Wandel / Nordic Walking nieuws

Wandeltips
Het wandelboekje van wandel.nl voor 2019 heeft een aantal leuke wandelingen niet ver uit de
buurt in haar wandelprogramma opgenomen.
Ik noem er een paar.
LENTE ZONNESTRALEN
Wanneer: In het weekend van 11 en 12 mei
Start:
Allure park “De Zeven Linden”
		
Zevenlindenweg 4, Baarn
Afstanden: 5/ 10/ 15 / 20 / 25 / 33 / 40 / 50 km
APENLOOP ALMERE
Wanneer: zondag 12 mei
Info:		
www.wandel.nl
STICHTSE VECHT EN PLASSEN
Wanneer: In het weekend van 29 en 30 Juni
Start:
Sportpark “De Heul”
		
Rijksstraatweg 178,
		
Loenen aan de Vecht.
Afstanden: 6/ 10/ 15 / 20 / 25 / 33 / 40 / 50 km

Wellicht een idee om één of meerdere
van deze wandelingen gezamenlijk met
de sportief en Nordic wandelgroepen
te organiseren, in plaats van de
zaterdagochtend training?
Uiteraard zijn de hardlopers ook welkom!
Hoe meer hoe beter!
De normale inschrijfkosten zijn +/- € 5.
KNWB leden korting € 1
Wellicht kunnen we een hogere korting
bedingen bij een vóórinschrijving voor een
grotere groep.
Laat svp weten wie geïnteresseerd is!
Groet,
Henk van Groeningen
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Uitwisseling sportief wandelen
Afgelopen woensdagochtend (3 april) hebben de Sportief Wandelaars bezoek gehad van de
Sportief Wandelaars van AV Peijnenburg uit Soest. Het was een gezellige ochtend waarbij naast
serieus getraind ook veel gelachen is. Een tegenbezoek staat in de planning.
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Gezien op FACEBOOK!
Woensdag avond sportief wandel training 19.30 – 21.00 uur. Wees welkom!!
Omdat de zomertijd
anderhalve week geleden
weer is ingegaan, is de
woensdagavond training
Sportief Wandelen weer
van start gegaan. Op de
tweede woensdagavond
training van 2019 werden
de wandelaars getrakteerd
op een bijzonder fraaie
zonsondergang.

Verplaatsing zaterdag 6 april Poort DOK
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Vuurtorentrail Ameland 16 en 17 maart
Het weekend 16 en 17 maart was een goed voorbeeld hoe Trim Slim
voor elk wat wils was. Met een grote groep de vuurtoren trail Ameland
gelopen. En verblijvend in de StayOkay.
6 km, ai helemaal in de regen.
De 12 km voor de basistrailers: droog weer.
18 km voor de doorstart trailers ook droog maar iets meer wind. Die
in een enkel geval de verkeerde afslag namen en een geweldige tijd
hadden.
Afgesloten door de 60km op zondag van Rene met prachtig weer.
Topweekend dus!
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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
Kijk ook regelmatig op;
Facebook
www.Facebook.com/trimslimalmere
Website
www.Trimslim.nl
Volgende uitgave rond de 10de van mei 2019

