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Timcanis 2023 
 
Dit jaar hebben we terug een nieuwjaars receptie kunnen doen. We hebben 
onze concrete plannen voor 2023 kunnen bijschaven. 
 
We mochten na 2 jaar eindelijk terug mensen zonder Covid-19-maatregelen 
ontvangen. De opkomst was dan ook groot. 
 
In deze tijden van financiële crisis hebben we dan ook een gastspreker 
mogen ontvangen die elk van ons kon helpen. Een van de oprichters van 
Rubicon heeft ons te woord kunnen staan. Hij gaf ieder van ons een duwtje  
i.v.m. het versterken van de marktpositie van ons trimsalon alsook om het 
efficiënt omgaan met prijzen en tijd om zo een kwalitatief vollere zaak en 
leven te creëren. 
 
We willen dan ook iedereen bedanken voor de massale opkomst. 
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Work and Self Time 
 
We hadden de eer om een van de eigenaars van Rubicon als gastspreker te 
hebben. 
 

 
 
Tegenover de vrijheid van het ondernemen staat er een hele 
verantwoordelijkheid. 
  
Rubicon helpt ons streven naar een gezonde balans tussen werk en leven. 
Door even de zaken van op een afstand te bekijken kunnen we een beter 
perspectief krijgen en zo helderheid en focus terug krijgen. 
 
 



https://trimcanis.be  Pagina 5 van 8 

 
 

Deze piramide legt uit welke gedragsvormen er zijn binnen het dagelijks 
leven van uw onderneming.  
 
Een gedrag wordt bepaald door de bovenliggende en beïnvloedt de 
onderliggende. 
Uw vaardigheden bepalen uw gedrag binnen uw onderneming. Door van op 
afstand er naar te kijken en een laag naar boven te gaan kan u door het 
perspectief te veranderen uw skills en de manier waarop uw uw onderneming 
runt aan passen. 
 

 
 
Prijselastiteit is een term die soms zwaar binnen komt. Echter prijs is een 
rekbaar begrip. Als u een prijsstijging doorvoert moet u durven inzien dat u 
hier niet noodzakelijk aan winst zal moeten inboeken. 
 
Door een prijsstijging door te voeren kan u misschien een aantal klanten 
verliezen. Echter bij de klanten die over blijven kan u een betere kwaliteit 
leveren. De tijdwinst is voor de klanten positief. Tijdwinst is ook voor uw vrije 
tijd interessant. Omdat u een hogere prijs hanteert zal u niet minder winst 
maken. Daarom is prijs dus een rekbaar begrip. 
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Kijk welke kwaliteit uw kan leveren. Wat is uw waarde binnen de geleverde 
dienst. Welke balans kan u zo scheppen? 
 
De onderstaande 4 pijlers leggen dan ook mooi uit hoe je de werking van de 
piramide toe past en zo tot een betere levenskwaliteit en een gezondere 
onderneming kan komen. 
 

 

 

Kalender 
 
We plannen een leuke en volle kalender. We kunnen nog niet alles vertellen 
omdat we nog volop in de planning zitten. 
 
Op 2 april houden we een demo en workshop over de Ierse Softcoated 
Wheaten Terrier. Daarvoor hebben we Veerle Bostyn gevraagd. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
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Deze zomer hebben we ook een groot event in het vooruitzicht. De details 
volgen nog maar het zal zeker de moeite worden. 
 
We zij ook volop aan het werken om meer workshops te organiseren. Het 
wordt dus een leuk, leerrijk en gevuld jaar. 
 
Van zodra we de data en de volledige planning hebben,  worden jullie op de 
hoogte gebracht. 
 
Als er opmerkingen of voorstellen zijn, i.v.m. wat we nog kunnen doen, dan 
horen we het graag. 
 
Na al de Covid-19 jaren vliegen we er volledig terug in. 
 
 

Prijslijst 
 
In het verleden werd er een richtprijslijst gegeven door Trimcanis. Dit kan nu 
jammer genoeg niet meer op deze manier. 
 
Wegens bepaalde wetgevingen en beperkingen wordt dit concept nu volledig 
aangepast. We zijn volop bezig met een ontwikkeling om u de aanmaak van 
een prijslijst te faciliteren.  
 
Deze optie zal in de komende maanden ter beschikking worden gesteld via 
onze website. 
 
Als het zo ver is zal u ook een demo en workshop ter beschikking krijgen van 
hoe dit allemaal werkt. 
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Contacteer ons 
 
U kan ons nog steeds met opmerkingen of toevoegingen contacteren.  
Hebt u voorstellen i.v.m. wat wij als beroepsvereniging nog meer kunnen 
doen in onze dagelijkse werking, het organiseren van evenementen, deze 
nieuwsbrief,… aarzel dan niet om ons te contacteren! 
 

TRIMCANIS 
Beroepsvereniging voor Hondenverzorging vzw 

 
Scharebrugstraat 255, B-8370 Blankenberge 
Tel: +32(0)50 55 01 55 

info@trimcanis.beE-mail:  

 

Voorzitter: 
standaert.domi@gmail.comDominique Standaert -  

Ondervoorzitter: 
enzys.cockers.spaniels@gmail.comSarah Finet -  

Secretaris: 
briks1@telenet.beRik Deblieck -  

Ledenadministratie: 
ledenadmin@trimcanis.beTineke Standaert -  


