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Trim Slim Actief
Na de herstart van de trainingen zijn velen weer actief bij Trim Slim. Fijn om iedereen te ontmoeten
en samen te bewegen. Ook is, anders als anders, een startgroep hardlopers van start gegaan. Deze
enthousiaste lopers stonden al zolang op de ‘’wacht’’ lijst, dat besloten is om bij de herstart van Trim Slim,
meteen de startcursus af te trappen. En omdat de Draaikolk nog niet voor ons open was, vulden de trainers
de achterbak van de auto met materialen om gevarieerde trainingen te geven. MARCEL+foto juni trainer
Oude gewoontes zijn meteen opgepakt, dus werd, op de eerste zaterdag van de maand, een gezellige
verplaatsingstraining bij de Kemphaan gehouden.

Ook het altijd gezellige en drukbezochte Rondje Noorderplassen is georganiseerd, wat was het warm!
Verderop een kort verslag.
De laatste verplaatsingstraining voor de zomer vond plaats bij de Oostvaardersplassen. Ook deze uitvoering
is als bijzonder gezellig ervaren. Foto’s op de volgende pagina.
En zo werd het al snel augustus, zijn veel leden op vakantie, en zij die thuis verbleven, konden deelnemen
aan de MOA. Verderop een verslag.
In September gaan we door met de verplaatsingstraining, start in Oktober de volgende startcursus hardlopen
en worden plannen gemaakt voor de SUPRISE tocht op 4 december. De mannen van de website houden
de informatie actueel, het bestuur heeft een volle agenda voor de rest van 2021.
Fijn dat u er bent. Zo zijn we met elkaar, Trim Slim, actief!
Namens het bestuur
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Wanneer wordt er getraind
		

Hardlopen

Nordic Walking

Sportief Wandelen

Maandag			

Zwaai Wandeling

Dinsdag

09.15 – 10.15 uur		

09.15 – 10.15 uur

		

20.00 – 21.00 uur		

20.00 – 21.00 uur

Woensdag		

09.15 – 10.15 uur

09.15 – 10.15 uur

		

19.30 – 21.00 uur		

19.30 – 21.00 uur

Donderdag

09.15 – 10.15 uur		

09.15 – 10.15 uur

		

20.00 – 21.00 uur		

Vrijdag			
Zaterdag

09.00 – 10.00 uur

09.00 – 10.15 uur

09.00 – 10.00 uur

Zondag
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Verenigingsagenda 2021
Augustus
23
Bestuursvergadering
		
September
4
Verplaatsingstraining
		
Oktober
2
Verplaatsingstraining
4
Bestuursvergadering
		
November
6
Verplaatsingstraining
15
Algemene Leden Vergadering
		
December
4
SUPRISE TRAINING
>>

27-12-2021 t/m 2-1-2022 Geen Trainingen

<<

MAANDAG > ZWAAIROUTE > APP GROEP
De maandag training wordt, i.v.m. het trainerstekort, ingevuld door de bekende
zwaairoute. Deze wordt gedeeld met de deelnemers. De NW en SW-trainers hebben
een app groep waarin deze mededelingen en Zwaai routes worden gedeeld.
Behoort u niet tot een app groep maar wilt u daar wel deel van gaan uitmaken, meld u
dan bij betreffende trainer of mail naar trainingszaken@trimslim.nl
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Rondje Noorderplassen juni 2021
24 juni om 18.30 uur zijn 12 sportief wandelaars en nordic walkers van start gegaan voor de 12 km rond de
Noorderplassen. De omstandigheden waren super; zonnetje en een lekker windje.
Vanaf 19.30 waren de 22 hardlopers aan de beurt om te starten. Naast de 12km was er ook de mogelijkheid
om 8 of 5 km te lopen.
Totaal 34 Trim Slimmers hadden een prima avond om, samen met andere clubleden, hun hobby te
beoefenen.
Halverwege de Noorderplassen werd een drankpost bemand, door Inge en Margriet, met water, meloen
en apenkoppen.
Tussen 20.30 & 21.15 uur druppelden de leden weer binnen bij de finish. De barmannen Martin en Johan
stonden klaar met velerlei lekkers te eten en drinken.
Prima boodschappen Margo!
Susanne was, als bezemfietster, de laatste van het veld, dankjewel daarvoor!
De foto’s spreken voor zich…….. tot ziens bij de wintereditie op 23 december 2021.

Algemeen
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Marathon Op Afbetaling 2021
In de week van 2 tot 6 augustus hebben een groot aantal TrimSlimmers deelgenomen aan de jaarlijkse
Marathon op afbetaling; of kortweg MOA. Bijna veertig lopers van alle disciplines hebben met enthousiasme
aan de MOA meegedaan. De dagelijkse routes waren in de vorm van een acht (8), waarbij op de kruising
van de lijnen (na ongeveer 2 ½ en 7 ½ km) de rustpost stond met vers water en een grote zak met drop.
En op donderdag 5 augustus waren er zelfs oefeningen uitgezet.
Het weer werkte ook mee aan een geslaagde 2021 editie; de zon liet zich van haar beste kant zien en de
regen had een afspraak elders in het land.
Op de afsluitende (vrij)dag van de MOA werd er lekker nagetafeld met de Sangria van Johan of een ander
drankje, bitterballen en als klap op de vuurpijl de Sirtaki, YMCA en de Macarena.
Door de vele deelnemers én de vrijwilligers kunnen we ook in 2021 de MOA weer een geslaagd Trim Slim
evenement noemen.
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Trim Slim is op zoek naar een redacteur.
Een redacteur is iemand die samen met een groepje mensen van Trim Slim
verantwoordelijkheid neemt voor het verbeteren van de naamsbekendheid
van Trim Slim. Die naamsbekendheid is onder andere nodig om meer leden
aan te trekken/ evenementen te ondersteunen/ contacten te onderhouden
met gemeentelijke instanties enz. enz.
Waaraan wordt gedacht:
Vorming van een commissie of een werkgroep die zich bezig gaat houden
met het verbeteren van naamsbekendheid van Trim Slim. Het onder de
aandacht brengen dat het leuk is, in de buitenlucht onder begeleiding van
gediplomeerde en vakbekwame trainers in groepsverband met individuele
aandacht, te sporten.
Verbeteren van naamsbekendheid kan op vele manieren worden bereikt.
Gedacht wordt hierbij aan (volgorde willekeurig):
• Het benaderen van lokale dag- en nieuwsbladen,
• Ontwikkelen en investeren in promotiemateriaal
• Door ontwikkelen inzet sociale media
In deze commissie is ook plaats voor een redacteur. Iemand die beschikt over enig netwerk en de commissie
of werkgroep kan ondersteunen bij het maken een (beperkt) plan van aanpak waarin is opgenomen het
• Doel van de promotie
• Antwoord geeft op de vraag hoe je dat het beste kunt bereiken
• Welke mogelijkheden kunnen worden gebruikt
• Risico’s
• Wanneer het doel hebt bereikt
• Welke budget daarvoor nodig is.
• Secretaris van het bestuur neemt deel aan de werkgroep/ commissie.
Aanmeldingen worden gaarne tegemoet gezien bij de secretaris
van onze vereniging; secretaris@trimslim.nl
Na aanmelding wordt persoonlijk contact met je opgenomen. Met je belangstelling wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden.
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Trim Slim is op zoek naar een trainer/trainster.

Trimslim, de vereniging voor hardlopen, nordic walking en sportief wandelen in Almere, zoekt enthousiaste
sporters die hun passie willen delen met anderen als;
•
•

Trainer/ster
Trainer/ster in opleiding

Vind jij het leuk om voor een groep te staan?
Vind jij het leuk jouw kennis over te brengen aan anderen?
Vind jij het belangrijk om samen met anderen doelen te behalen?
En dat zou willen doen bij een sportieve en gezellige vereniging met het motto: “Sportief en Ongedwongen”?
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden door een mail te sturen
aan trainingszaken@trimslim.nl
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Bericht van de Wandelbond.
Zoals jullie wellicht weten is onze vereniging lid van de
Koninklijke Wandelbond Nederland. Dit lidmaatschap
brengt met zich mee dat een aantal leden zich via
TrimSlim als lid kunnen aanmelden bij de Wandelbond.

Het voordeel hiervan is dat je niet zelf lid hoeft te worden van de bond en toch kunt profiteren van kortingen
op evenementen en wandelproducten (oa korting op georganiseerde wandeltochten en meerdaagsen),
het magazine Wandel.nl (5x per jaar wandelinfo en tips) én de evenementenjaargids van de Wandelbond.
Bovendien worden er door de Wandelbond ten behoeve van onze wandeltrainers informatiebijeenkomsten
en nascholingsdagen georganiseerd.
Als je je aanmeldt voor een lidmaatschap via TrimSlim, betaalt TrimSlim per lid een gereduceerd
contributiebedrag (€ 18 per jaar). Dit bedrag brengt TrimSlim jou vervolgens in rekening. Het voordeel
hiervan is, dat jij minder bondscontributie betaalt, dan als individueel lid (afhankelijk van gekozen pakket €
17,50 tot € 30 per jaar; zie ook: https://www.kwbn.nl/pagina/wandelaars/persoonlijk-lid-kwbn
Het bestuur stelt de verlenging van het verenigingslidmaatschap echter afhankelijk van het aantal TrimSlimleden dat zich aanmeldt en neemt hierover in september 2021 een beslissing. Voor dit tijd kun je – uiterlijk
voor 1 september as. – je belangstelling voor het ‘organisatielidmaatschap’ kenbaar te maken aan de
penningmeester, penningmeester@trimslim.nl. Van je inschrijving bij de Wandelbond ontvang je te zijner
tijd bericht.
Leden, die al lid zijn van de Wandelbond via Trim Slim, wordt nadrukkelijk verzocht, als zij op verlenging
van het lidmaatschap prijs opstellen, zich opnieuw (via e-mail ) met de penningmeester in verbinding te
stellen. Bij geen ontvangst van een dergelijk bericht wordt het lidmaatschap van deze leden niet verlengd.
Martijn Hommes, coördinator Wandeltrainers
Rob Wegert, penningmeester
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WIE VAN TRIM SLIM LEDEN ZIJN GEMOTIVEERD OM TRIM SLIM
TOT DE SCHOONSTE VERENIGING ALMERE 2021 TE MAKEN
Beste vereniging,
Op zaterdag 18 september is het weer zover: World Cleanup Day 2021
Tijdens deze wereldwijde opruimactie geven wij samen met ruim 180 landen de planeet een grote
schoonmaakbeurt. Ons doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval!
Verenigingen hebben op zaterdag meestal wedstrijddagen of andere activiteiten daarom organiseren
wij de World Cleanup Day voor jullie op woensdag 15 september!

Om deze dag extra leuk te maken reiken wij de ‘Schoonste Vereniging Award 2021’ uit aan de vereniging
die het meeste zwerfafval ophaalt! Bovenop de award kunnen jullie een cheque winnen t.w.v. €500,- voor
het aanschaffen van (sport)artikelen voor de vereniging.
Jullie kunnen meedoen door het organiseren van een opruimactie op 15 september met de leden op jouw
vereniging. Ga bijvoorbeeld tijdens de training ploggen, dit is zwerfafval opruimen tijdens het joggen. Dit is
niet alleen leuk om te doen maar is ook goed voor de omgeving van de vereniging. De gemeente Almere
levert schoonmaakmaterialen zoals zwerfafvalgrijpers, hesjes, vuilniszakken en handschoenen en haalt
het ingezamelde afval op.
Doen jullie mee?!
Meld je aan bij Trainingszaken@trimslim.nl
Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 8 september.
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Eén jaar sportief wandeltrainer bij Trim Slim.
Terugkijkend op het afgelopen jaar heb ik van de opleiding door de
Koninklijke Wandelbond Nederland nog niet zo heel veel in de praktijk
kunnen brengen.
Op 24 oktober 2020 moesten we de trainingen ten gevolge van
corona staken. Met de wandel- en de nordic walkertrainers zijn toen
afspraken gemaakt over zwaaiwandelingen. Zwaaiwandelingen zijn
een bruikbaar alternatief gebleken voor reguliere trainingen. Tijdens
de zwaaiwandelingen kunnen ook de coronaregels, mits iedereen zich
aan de afspraken houdt, goed worden nageleefd. Bovendien zorgen
zwaaiwandelingen ervoor dat jij elkaar nog ziet, en of een praatje
maakt. Spannend was wel welke voorschriften en op versoepelingen
nu weer uit de hoge hoed werden getoverd en welke consequenties
dat zou hebben voor de organisatie van de betreffende zwaaiwandeling.
Groot was de opluchting dat op 29 mei
2021 de laatste officiële wandeling kon
worden georganiseerd. Dat was dan ook
het moment van de hervatting van de
reguliere trainingen. Die overgang deed
mij realiseren dat we nu weer SPORTIEF
gingen wandelen. Dat betekent versterking
van spiergroepen en algemene conditie en
mogelijk ook training voor een hoger doel
(meerdaagse wandeltochten). De aanschaf
van nieuw trainingsmateriaal (zoals
balanskussens ed.) deed bij sommigen de
wenkbrauwen fronsen.
Toch blijft ook gezelligheid en ontspanning
zeer belangrijk en zijn de trainingen vooral
bedoeld om recreatief en verantwoord te
sporten. Ik hoop, dat met de wandelaars
nog een lange tijd te mogen doen.
Rob Wegert.
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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 september 2021

