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Nieuws van het bestuur

Van het Bestuur
Ons jubileumjaar zit er bijna op. 30 jaar bewegen vieren met een club, waarin we elkaar steeds
beter gevonden hebben. Dat is een prachtig resultaat! Begin november hebben we samen elkaars
successen van het afgelopen jaar gevierd, waardoor iedereen op ieders niveau de waardering
krijgt die hij/zij verdient.
Op 11 november hebben we een ALV gehad, waarin een aantal besluiten genomen zijn die
iedereen gaat merken. Zoals de contributieverhoging na vele jaren. De behoefte aan sponsoring
en een aantal mensen die voor de PR willen zorgen. Het huishoudelijk regelement is aangepast,
kreeg met toestemming van de ALV nog een paar kleine extra wijzigingen en wordt nu in deze
Digiflits met jullie gedeeld. De begroting voor 2020 is goed gekeurd en René, Rob en Annemieke
zijn opnieuw verkozen in het bestuur. Kortom de ALV was heel constructief, al waren er in
verhouding tot de vorige keer iets minder leden.
Met instemming van de leden gaan we ook in 2020 door met de verplaatsing trainingen want dat
heeft ons in 2019 veel gebracht aan gezelligheid en gezamenlijk sporten (en koffiedrinken).
Vanuit trainingszaken kon gemeld worden dat we voorzichtig een aanwas van trainers gekregen
hebben: Annemieke Lof en Geesken Zikking bij de hardlopers, Henk van Groeningen bij de Nordic
Walking en Trisha van IJsselmuiden bij het sportief wandelen. Verder zal de donderdagavond
hardloopgroep in de winter teruggebracht worden tot 1 groep. René zal in deze Digiflits een
overzicht geven van alle activiteiten en prestaties van het afgelopen jaar.
Kortom, we kijken terug op een goed jaar. We kijken ook vooruit op 2020. Waarin we hopen het
ledenaantal te verhogen; onze financiële positie te versterken, de dingen te doen waar we goed in
zijn en samen vooral veel plezier te hebben in het buiten zijn en bewegen ieder op zijn/haar eigen
manier.
Namens het bestuur wens ik iedereen alvast hele fijne feestdagen en we zien elkaar op de
Nieuwjaarsreceptie, 4 januari 2020 na de eerste trainingen van het nieuwe jaar.
Barbara K. van Dam,
Voorzitter en trainer Trim Slim Almere.
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Contributieverhoging,
besluit Algemene Ledenvergadering 11 november 2019.
In de loop van de tijd is de financiële positie van Trim Slim enigszins verslechterd.
Dit heeft o.a. te maken met ledenverlies. Daarnaast vindt het bestuur dat in de
toekomst meer rekening gehouden moet worden met investeringen, zoals de
aanschaf van kleding ten behoeve van trainers, maar ook voor de organisatie van
evenementen. De verplaatsingstrainingen, MOA en prestatieweek zijn daarvan een mooie
voorbeelden.
Om meer inkomsten te genereren heeft het bestuur een aantal maatregelen voorgesteld:
• Meer leden werven,
• Verhoging van cursusgelden,
• Organisatie van activiteiten waarvoor een bescheiden bijdrage aan de leden wordt gevraagd,
• Sponsoring en
• Verhoging van de contributie.
Bij het voorstel tot contributieverhoging is ook gekeken naar leeftijdsopbouw. Zo is onderzocht
of oudere leden kunnen worden ontzien. Helaas leverde dat voor de andere leden een
onaanvaardbare verhoging op. Ook is gekeken naar contributies, die moeten worden betaald bij
soortgelijke verenigingen in onze nabije omgeving. Tenslotte is overwogen dat Trim Slim lange tijd
geen contributieverhoging heeft doorgevoerd.
Tijdens de ALV van 11 november 2019 is akkoord gegaan met het voorstel de maandelijkse
contributie te verhogen naar € 11,50 per maand. Dit is € 34,50 per kwartaal. Leden die de
contributie per jaar voldoen betalen € 138,00.
Nogmaals dring ik er bij de leden op aan dat, uit het oogpunt van verwerking van de betalingen,
het voor het bestuur eenvoudiger en sneller is, als u gebruik maakt van de automatische incasso.
Voor de leden heeft dat als voordeel dat de betaling automatisch geschiedt. Leden hebben
daarentegen bij onjuistheden zelf altijd de mogelijkheid de betaling te storneren (ongedaan te
maken). Automatische incasso kan alleen maar plaatsvinden, indien u de penningmeester van
Trim Slim hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Het bestuur rekent op uw begrip.

MOTTO 2020
“Het maakt niet uit hoe langzaam je loopt.
Je gaat altijd nog sneller dan iedereen op de bank”
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Voor wie

Leden en vrijwilligers van Trim Slim

Wanneer

Zaterdag 4 januari 2020

Tijd

Na afloop van de training

Wat

Toasten op het nieuwe jaar

Fijne feestdagen,
Het bestuur
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Algemeen nieuws

Verenigingsagenda 2019 / 2020
2019
December

23 -3 jan

Winterstop, geen trainingen

2020
Januari

4
Nieuwjaars-training en -receptie
13
Bestuursvergadering
13
Start Core Stability
20
Core Stability
27
Core Stability
		
Februari
1
Verplaatsingstraining
1
Via4daagse meeting
3
Core Stability
10
Core Stability
17
Core Stability
24
Bestuursvergadering
24
Core Stability
		
Maart
2
Core Stability
7
Verplaatsingstraining en Start Voorjaarscursus
9
Core Stability
16
Laatste Core Stability
30
Algemene Leden Vergadering
		
April
4
Verplaatsingstraining
20
Bestuursvergadering
		
Mei
2
Verplaatsingstraining
3
Apenloop
		
Juni
6
Verplaatsingstraining
8
Bestuursvergadering
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Olie Bollen Hollen
Wie		

Leden van Trim Slim

Wanneer
		

31 december 2018
10.00 uur – 12.00 uur

Waar		
		

Inge de Lange
Wijde Blik 46 Almere

Waarom
		

Omdat het eigen gebakken bollen zijn
En de laatste dag van het jaar!

Wat		

een uurtje rustig hollen, nordic-en of wandelen en daarna …….

Niet vergeten Aanmelden via Ingedelange@kpnmail.nl

Stichting Aap blij met donatie Trim Slim.
Eindelijk was het dan zover en kregen vertegenwoordigers van de stichting
Aap een gift van onze vereniging van € 290, overhandigd door Trisha van
Isselmuiden en Rob Wegert.
Dit bedrag was de helft van de opbrengst van de op Moederdag, 12 mei
2019, gehouden Apenloop.
Bij dit evenement waren vele vrijwilligers betrokken. Zo’n 150 deelnemers
liepen routes van 10, 20, 30 en 40 kilometer.
Volgend jaar organiseert Trim Slim weer een Apenloop. Die tocht wordt
gehouden op 3 mei 2020.
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Een nieuwe trainer
Op 16 november jl. heeft Mayke Bergmans haar diploma
Wandeltrainer 2 gehaald. Mayke komt oorspronkelijk uit Limburg.
Zij woont inmiddels al 21 jaar in Almere, samen met haar man en
kat. Mayke is een echt buitenmens: wandelen, excursies, fotografie.
Sportief gezien doet zij Zumba, Body Balance, Steps, Poweryoga.
Daarnaast doet vrijwilligerswerk voor IVN dat op dit moment bestaat
uit het monitoren van een van de Tiny Forests in Almere.
Mayke kijkt er naar uit om actief mee te wandelen met Trim Slim en
als invaltrainer aan de slag te gaan! Trim Slim is enorm blij met haar
komst bij de club.

Winterstop
Zaterdag 23 december
laatste training van het jaar
Zondag 24 december
laatste inloop ochtend van het jaar
Start 2020
Zaterdag 4 januari 9:00u
Daarna nieuwjaarsreceptie!!
Zondag 4 januari
eerste inloop van 2020
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Hardloop nieuws

Koning van Spanje - Gulpen
Neem deel aan deze klassieker in het Limburgse
Heuvelland: de 10e editie van de SALOMON Koning
van Spanje Trail vanuit Gulpen. Verschillende
routes door Zuid-Limburg en een stuk België die het
mogelijk maken een schitterend Trailweekend in het
heuvelland te beleven, inclusief night trail.
Van jong tot oud, van beginnende trailer tot
competitieve loper die voor een klassering gaat op dé
hoofdafstand van het weekend: de 43km op zaterdag
9 mei!
Nieuw in 2020 is de toevoeging van een ultra Trail
over 80km met 2.200 hoogtemeters op zaterdag 9
mei.
Deze Trail dankt zijn naam aan de start & finish
locatie in Gulpen: de Koning van Spanje beklimming.
Een heuvel die door de Koning van Spanje tijdens
de veldtochten door den Nederlanden gedurende de
80-jarige oorlog werd bezet. Deze beklimming vormt
in mei voor de verschillende afstanden onderdeel
van ieder zijn eigen veldtocht.
DE INSCHRIJVING OPENT ROND KERST 2019
Routes en hoogteprofiel
VRIJDAG 8 MEI:

18 km / 450d+ Night Trail

ZATERDAG 9 MEI:

43 km / 1.250d+
22 km / 500d+
11 km / 300d+

ZONDAG 10 MEI:

30 km / 800d+
18 km / 450d+
10 km / 250d+
Kids Trails

DE KONING VAN SPANJE ULTIMATE:
Is een combinatie van 18km Night Trail + 43km Trail op zaterdag + 30km Trail op zondag.
Totale afstand Ultimate: 91 km / 2.500d+
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MS Motion
Almere
Zin in een uitje met het gezin of de familie? Doe dan op
zondag 23 juni mee aan MS Motion Almere! Het is de
eerste keer dat het Nationaal MS Fonds het hardloopen wandelevenement in Almere organiseert.
Evenemententerrein Buitencentrum Almeerderhout (Kemphaanlaan 4, Almere) vormt de start- en
finischlocatie van MS Motion Almere. De routes gaan dwars door het Almeerderhout, de ideale locatie
voor een dag uit met het gezin. Met de wandelaars lopen natuurgidsen mee, die meer vertellen over
de natuur rondom de route. Daarnaast zijn er op het evenemententerrein diverse kinderactiviteiten,
waaronder een voetbalspel en een rad van fortuin.
Afstanden
•
5 kilometer wandelen
•
10 kilometer wandelen
•
5 kilometer hardlopen
•
10 kilometer hardlopen
Meedoen aan MS Motion betekent dat je loopt voor onderzoek naar MS. Voor een beter leven voor
mensen met MS nu en een wereld zonder MS morgen.
Programma
10:00 uur
11:00 uur
12:00 uur
12:15 uur
14:00 uur
15:30 uur

Evenementenlocatie open
Start 10 km wandelen
Start 5 km wandelen
Start 5 en 10 km hardlopen
Uitreiking cheque
Einde evenement

Inschrijven
Je kunt je individueel of als team inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- per persoon. Kinderen
van 6 t/m 12 jaar betalen € 10,- inschrijfgeld. Kinderen t/m 5 jaar doen gratis mee. Onder de
deelnemers verloten wij 16 entreekaarten voor Almere Jungle Dierenpark. Schrijf je dus snel in en
maak kans!
Gepersonaliseerd startnummer
Schrijf je voor 3 juni in en krijg een gepersonaliseerd startnummer met jouw naam of jullie teamnaam
thuisgestuurd. Wie zich tussen 3 juni en 13 juni inschrijft, krijgt een niet-gepersonaliseerd startnummer
thuis. Meld je je na 13 juni aan, dan kun je jou niet-gepersonaliseerde startnummer ophalen bij de
inschrijfbalie op de dag van het evenement

DigiFlits | TrimSlim | Almere

December 2019

WELKOM BIJ

Een tien weeks programma ter versterking van je CORE;

Figuur 1het belang van rompstabiliteit
De core-stability - ook wel kern- of rompstabiliteit genoemd - is afkomstig uit de revalidatietraining
en is pas later uitgegroeid tot reguliere trainingsvorm. Grofweg wordt met core-stability de functie
van de diepe spieren van de romp (buik- en rugspieren, het middenrif en de bekkenbodem) bedoeld,
maar de kern is eigenlijk de hele torso inclusief de interne organen.
Het belang van een stevige kern
Het corset van spieren in je romp is dus de basis waaruit (bijna alle) bewegingen plaatsvinden en je
hebt dus baat bij een goede kern bij praktisch alles wat je doet. Een stevige core draagt ook zeker bij
aan de sportprestaties. Bij sport is het van belang om te zorgen voor een optimale krachtoverdracht
van de romp en het bekken naar de armen en benen. Dat vraagt om een goede balans en aansturing
vanuit de romp.
•
•
•
•
•
•

Voor alle leden van Trim Slim
In de periode 13 januari – 16 maart 2019
Elke maandag avond van 20.00 uur tot 21.00 uur
Locatie is de Gymzaal aan de Lingestraat
Maximaal 30 personen
Kosten € 15,00

Aanmelden doe je door een mail te sturen naar cursus@trimslim.nl, én het overmaken
van €15,00 naar NL84 INGB 0007622417 tnv. TrimSlim ovv CORE
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Wandel & Nordic-Walking nieuws

Wandel.nl en Zilveren Kruis helpen je met tips om verstandig te wandelen. We geven advies hoe je
blessures voorkomt of er zo snel mogelijk van herstelt. Op deze pagina kun je jouw vraag aan één
van onze Gezond wandelen-specialisten stellen.
Eerder gestelde vragen
Vraag
‘Na een lange wandeling heb ik regelmatig last van
spierpijn. Kan dit kwaad en wat kan ik het beste doen als
ik spierpijn heb?’
Hanneke (44 jaar)
Antwoord
‘Een dag tot twee dagen na de inspanning kun je last
hebben van spierpijn. Je hebt de spieren dan zodanig
ingespannen dat er kleine scheurtjes in het spierweefsel
zijn ontstaan. De spieren voelen dan stijf, pijnlijk en slap
aan. Het lichaam herstelt zich van de inspanning en
ook de spierscheurtjes herstellen. Behalve dat na een inspanning de beschadigde vezels hersteld
worden, maakt het lichaam ook nieuwe spiervezels aan om beter voorbereid te zijn op de volgende
inspanning. Hierdoor zal spierpijn ook op een steeds later moment tijdens de inspanning optreden.
Je lichaam wordt dus sterker. Een lichte massage bevordert de bloedsomloop en de afvoer van
afvalstoffen waardoor de spierpijn sneller verdwijnt.’
Anja Bruinsma, Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS)
Wil je meer lezen over spierpijn? Lees dan dit artikel op Wandel.nl.
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Wandel arrangement Casa en la Montaña
Ten eerste zouden wij ons graag even willen voorstellen, wij zijn Wietse en Margo. Wij wonen soms
in “de Mar” (Parrega, Friesland) en daarnaast soms in Spanje, waar wij een huis hebben aan de
zonovergoten Costa Blanca. Als wij zelf in Nederland zijn is het huis beschikbaar voor de verhuur.
Naast de verhuur organiseren wij ook prachtige wandelvakanties in deze fantastische omgeving.
Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden?
Bekijk dan onze website www.casa-en-la-montana.com
Wandelen in de Costa Blanca regio betekent een prachtige,
afwisselende natuur met ontelbare wandelingen van verschillende
niveaus onder zeer aangename temperaturen en in een schone
lucht.
Casa en la Montaña is een unieke vakantiebestemming en biedt
verschillende wandelarrangementen van september tot mei
aangezien deze maanden het perfecte klimaat bieden, in deze regio,
om lekker actief bezig te zijn. Naast de drukke kuststrook, waar
trouwens nog steeds genoeg rustige, idyllische baaitjes te vinden
zijn, biedt de provincie (Alicante) ook een aantal wat onbekendere
aspecten, zoals de fantastische wandelmogelijkheden.
Wat het wandelen in deze streek zo interessant maakt, is dat de
provincie Alicante één van de meest bergachtige streken is. Het
bevat namelijk wel
vijfenveertig toppen die boven de 1000 meter uitkomen.
Al eeuwenlang zijn de bewoners van deze gebieden bezig om dit
ruige landschap te ‘temmen’ en om te zetten in bruikbare grond, door
bijvoorbeeld steile hellingen in terrassen te veranderen. Daarnaast
worden wandelpaden al duizenden jaren gebruikt, o.a. door herders
met hun kuddes. Al deze paden worden nu opnieuw bewandeld door natuurliefhebbers, wandelaars
en beoefenaars van allerlei bergsporten. Maar niet alleen de liefhebbers van de bergen komen aan
hun trekken. Van het noorden tot het zuiden zijn er talloze mogelijkheden om gemakkelijkere tochten
te ondernemen, veelal langs de kust, bijna zonder hoogteverschil.
Ontdek deze prachtige, veelzijdige streek te voet aan de hand van
onze wandelarrangementen en logeer op basis van verschillende
verblijfsmogelijkheden in onze villa “Casa en la Montaña” op Monte
Pedreguer.
Samen kunnen we voor u een leuk, aantrekkelijk arrangement
samenstellen wat afgestemd is op jullie wensen!
www.casa-en-la-montana.com
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Lichtjeswandelingen in de natuur, Overijssel en Flevoland
Lampionnenoptocht door het bos
Neem je eigen lichtje mee of knutsel een mooie lampion in
elkaar: in december organiseert Staatsbosbeheer meerdere
lichtjeswandelingen door natuurgebieden in onder andere
Overijssel en Flevoland. Wanneer de zon onder gaat, duiken
er tussen de bomen lantaarns met kaarsjes, lampionnen en
slingers van lichtjes op die je de weg wijzen door het donkere
bos. Bij het licht van de lampjes en de heldere sterrenhemel
ontdek je op deze avondwandelingen het nachtleven van de
dieren in het bos. Ontmoet de boswachter bij het haardvuur,
luister naar de verhalen van de bewoners van het natuurgebied
en drink na afloop van de tocht een kop warme chocolademelk.
Onder andere op de Sallandse Heuvelrug, bij de Oostvaardersplassen en het Aalmeerderhout worden
de lichtjes ontstoken. Hier vind je een overzicht van alle lichtjeswandelingen van Staatsbosbeheer.
Kerstlichtjestocht in Koog aan de Zaan
Door de sprookjesachtige Zaanstreek
In Koog aan de Zaan staan de bekende groene houten huisjes. Deze zijn normaal al een
bezienswaardigheid, maar in winterse sferen helemaal. Je wandelt in de avond door met lichtjes
versierde straten. De groepswandeling heeft een lengte van 8 kilometer. De start is om 19.00 uur.
Klik hier voor meer informatie over deze wandeling.
Lichtjeswandeling Gloei, Nunspeet, Gelderland
Mysterieus nachtleven
In het Nunspeetse Zandenbos, gelegen op de Veluwe
tussen Vierhouten en Nunspeet, vind je een divers
landschap van loof- en naaldbossen, heide en kleine
zandvlakten, maar ook verschillende vennen. Deze
winter wil Stichting Gloei, samen met Staatsbosbeheer,
wandelaars kennis laten maken met een andere kant
van het bos, die van het mysterieuze nachtleven. De
avondroute wordt gevormd door led-lichtjes en onderweg
kom je langs verlichte kunstwerken, muziek en in het licht
gezette stukken bos.
Meer informatie over de lichtjeswandelingen vind je op de website van Stichting Gloei. Wil je het
Nunspeetse Zandenbos deze winter bij daglicht ontdekken? Staatsbosbeheer heeft meerdere
wandelroutes uitgestippeld in het gebied, zoals de route Margaretha (wit, 4,5 km), Hendrikzand
(geel, 4,3 km) en Ronde Huis (donkerblauw, 7 km), die allemaal door boswachterij Nunspeet gaan.
Ook vind je er de verharde route van het toegankelijke Rolstoelpad (wit, 1,7 km). Of vertrek met
kinderen vanaf Bezoekerscentrum Nunspeet voor het Kabouterpad (ongeveer 1 km). Een puntmuts
en knapzak met lekkers zijn inbegrepen.
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Alle TrimSlimmers kunnen terugkijken op een sportief glansrijk jaar.
Sommigen liepen een PR. Anderen gingen voor de eerste keer voor een bepaalde afstand.
Aan veel wedstrijden is deelgenomen. Soms individueel, vaak ook met kleine teams.
Narigheid werd gedeeld en overwinning samen gevierd.
Willen wij deze sportiviteit in 2020 verder vormgeven dan moeten we weer nieuwe doelen
plannen.
Om die doelen te bereiken gaan wij natuurlijk hard aan het sportieve werk.
De trainers willen graag hun trainingen afstemmen op die doelen!
Er is een lijst met (trail)wedstrijden gemaakt.
Je kunt daarop aangeven wat jouw uitdaging wordt voor de eerste paar maanden van 2020.
Het gaat er niet om dat je verplicht bent om aan een van die wedstrijden deel te nemen.
Doel is om de trainingen af te stemmen op die wedstrijden en om er met andere TrimSlimmers naar
die datum toe te werken.
De lijsten liggen in De Draaikolk. Je kunt ze voor en na de trainingen invullen:
Aprés Ski Run
Midwintermarathon Apeldoorn
Lenteloop Almere
Koning van Spanje
Nobelrun
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2 februari 2020
1-2 februari 2020
22 maart 2020
8-9-10 mei 2020
17-mei-2020
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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 januari 2020

