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NIEUWSBRIEF nr. 12, 26 oktober, 2018
----------------------------------------------------------------------------------Beste Trinitariër,
Hier weer het laatste nieuws met het volgende onderwerp:
* Evaluatie reünie
----------------------------------------------------------------------------------Gelijk aan de voorvergaderingen is nu ook de evalutie van de
reünie uitgevoerd door het Organisatie Comité Trinireünie.
Feitelijk betekende zoiets dat de leden een (weinig
betrouwbaar) ééngangenmenu naar binnen moesten werken en
weg dienden te spoelen met de nodige alcohol. Eén lid heeft dat
eens moeten bekopen met een ziekenhuisopname na een idioot
verkeersongeval (tegen een paaltje aangefietst, geloof ik).
Neemt niet weg dat alle leden telkens het gevoel hadden een
kleine reünie te hebben meegemaakt. De anecdotes en ‘weet je
nog’s voerden altijd de boventoon. Technisch gezien konden we
binnen een kwartier klaar zijn, maar steevast waren we
gemiddeld 4 uur bezig……
Vanuit dat licht bezien kun je van ons geen letterlijk verslag
verwachten. En al zou je het wel willen, je krijgt het toch niet.
Vandaar een wat rommelig verslag, zonder schuld aan te
wijzen, of slechte beoordelingen te geven. Een lekker
ongenuanceerd puntverhaal waarbij je alleen moet afgaan op
de gedachte(n) erachter.
En…. lees vooral het einde!

Verslag
Aanwezig: Frits, Jan Peter, Marten, Ida, Joost en Edward.
Afwezig met bericht: Guus en Peter.
Achteraf kijkend vonden wij dat:
 Het aantal bezoekers licht tegen viel;
 Hageveld een sublieme plek was en de door hen geleverde
ondersteuning perfect is verlopen;
 De inloop traag op gang kwam en sommigen al vrij snel
vertrokken na het menu. Mogelijke oorzaken: het
dagprogramma was te lang en de muziek (de DJ) was niet
in staat om zich aan het publiek te binden. Misschien dat
de gemiddelde leeftijd geen feestje met alcohol tot 24:00
uur toelaat;
 Velen kwamen eigenlijk langs om bij te praten. Dan is er
geen ‘intensief’ programma nodig;
 De onderdelen leken soms teveel gefocust op slechts een
van de drie doelgroepen (45/65, 66/74, 75/90),
consequentie is dat de andere groepen gewoon
doorpraten;
 Op een enkeling na, werd de entréeprijs niet als hoog
ervaren. Ook wij vonden het redelijk. We gaven alleen al
aan het menu 45% uit;
 Des te opmerkelijk dat we € 1.800,- overhielden. Hoewel
sommigen dat wel hadden gehoopt, gezien het
verstrekken van drank uit eigen hand.
We stelden voor om een standaard draaiboek in elkaar te zetten
voor het volgende organisatiecomité.
Inhoud o.a.:
 Taken/taakverdeling
 Planning/tijdspad met werkzaamheden, deadlines etc.
 Adressen, tel. nrs. etc. contacten, leveranciers,
medewerkers
 E-mails, adressen leerlingen etc.
 Ruimte voor nieuwe ideëen
En toen was de hamvraag ‘Wat gaan wij doen met die poen’?
Ja, monument, ja, maar waar, ja, bla, bla, kortom heel veel
ideeën kwamen weer op.

Totdat die ene vraag werd gesteld: zou je willen meewerken aan
een reünie in 2022, wanneer het 100 jaar geleden is dat Trini
begon? Er is daar al veel naar gevraagd!
En warempel, we gaan verder. Er werd al een poging gedaan
om de datum vast te leggen! Maar dan beter en anders:
 Dan hebben veel meer (doorloop-)tijd ter voorbereiding;
 Korter dagprogramma;
 Wellicht in samenwerking met een partner die iets onder
de aandacht zou willen brengen of een gelijk belang heeft
(NOVA/monument)?;
 Meer aandacht genereren: ruim van te voren (een jaar?)
advertenties plaatsen;
 Inschrijving niet per definitie koppelen aan account van de
website, maar gewoon ook mogelijk maken via e-mail;
 Een plek verzinnen waar twee aaneengesloten plekken
worden gerealiseerd. Een algemene ‘kletshoek’ en een
ruimte voor ‘voorstellingen’ per doelgroep.
Gelijk sprongen twee leden op om te beginnen met onderzoek
naar het beoogde monument. Daar trekken zij een half jaartje
voor uit.
Ik denk dat ik een eenvoudige warme maaltijd ga serveren,
ergens in juni 2019.
Wil je meedoen, -denken, -praten, -minireüniëren (lol), -eten en
-drinken?
MELD JE AAN: h.elferink@upcmail.nl

