Jaarverslag Trim Je Mee 2018-2019
Op 1 november 2018 vond de algemene vergadering plaats.
Aan het traditionele volleybaltoernooi van Haspo Leeuwarden op 9 november 2018 werd door ons
deelgenomen met 1 team. Helaas vielen we niet in de prijzen.
Zoals gebruikelijk was er voor de sportleiding met kerst een attentie en voor de zieken een
kerststukje.
De krokusmiddag op 19 februari 2019 werd verzorgd door Arie Nauta uit Haskerdijken.
In woord en beeld deed hij een prachtig verslag van zijn fascinerende zeiltocht over de Atlantische
Oceaan.
De middag werd bezocht door 19 personen.
Op 9 mei 2019 reisden we af naar het gevangenismuseum in Veenhuizen.
Na de ontvangst volgde er een rondleiding door het museum met eveneens een bezoek aan het
cellencomplex van de 'rode pannen'. Hier werden in het verleden (zeer) moeilijke gevangenen
ondergebracht onder een streng regime. Dit maakte op velen een diepe indruk.
Daarna volgde er een rit (met de boevenbus ) door het dorp Veenhuizen e.o. onder leiding van een
ervaren gids.
Als afsluiting van deze dag kon men deelnemen aan een goed verzorgd buffet, genaamd 'Het
Tweede Gesticht'.
De jaarlijkse fietstocht startte en finishte wederom vanuit restaurant 't Hunebed in Havelte.
De tocht ging o.a. over de Dwingelose heide. Een afstand van ong. 45 kilometer.
De dag werd afgesloten met een heerlijk diner.
Door diverse omstandigheden liep het leden aantal terug. Dit blijft een punt van zorg.
Het bestuur is 6 maal in vergadering bijeen geweest.
Behalve bovengenoemde activiteiten waren er natuurlijk de sportavonden op de dinsdagavond.
Evenals in het vorig seizoen stonden ze dit jaar ook weer onder leiding van Joëlle, Lumine en
Hendrik. In totaal werd er op 33 avonden gesport verdeeld over 2 groepen, met uitzondering van
enkele avonden dat de groepen gecombineerd werden vanwege afmeldingen.
Zoals vanouds werd hier veel plezier aan beleefd.
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