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In	  dit	  jaarverslag	  worden	  kort	  de	  belangrijkste	  onderwerpen	  en	  activiteiten	  van	  2011	  beschreven.	  Al	  
deze	  activiteiten	  zijn	  mogelijk	  gemaakt	  door	  de	  inzet	  van	  een	  groot	  aantal	  Keitrappers.	  Waarvoor	  
hartelijk	  dank.	  
	  
Bestuur	  
Harold	  Geboers	  treedt	  af	  als	  voorzitter.	  Hij	  heeft	  twaalf	  jaar	  in	  het	  bestuur	  gezeten,	  waarvan	  negen	  
jaar	  als	  voorzitter.	  Er	  wordt	  door	  het	  bestuur	  afscheid	  van	  Harold	  genomen	  tijdens	  het	  bestuursuitje	  
naar	  de	  wielerbaan	  in	  Apeldoorn.	  Lidwien	  Reukers	  wordt	  in	  de	  algemene	  ledenvergadering	  gekozen	  
en	  treedt	  toe	  tot	  het	  bestuur.	  
Huidige	  samenstelling:	  
Wilbert	  Veerbeek:	  voorzitter	  
Jos	  Meulenbeek:	  secretaris	  	  
Laurens	  Klein	  Falckenborg:	  penningmeester	  
Simon	  Goede:	  bestuurslid	  
Lidwien	  Reukers:	  bestuurslid	  
	  
Begeleiders	  
Nieuw	  is	  de	  jaarlijkse	  begeleidersdag,	  waarin	  aandacht	  wordt	  besteedt	  aan	  ondersteuning	  van	  de	  
begeleiders.	  Dit	  jaar	  bestond	  de	  dag	  uit	  een	  clinic,	  geleid	  door	  iemand	  van	  de	  NTFU.	  Het	  programma	  
bestond	  uit	  theorie	  en	  praktijk	  van	  trainingen.	  In	  2011	  werden	  de	  wekelijkse	  intervaltrainingen	  
geïntroduceerd.	  Daarnaast	  vindt	  in	  de	  begeleidersgroep	  afstemming	  plaats	  over	  trainingsopbouw	  en	  	  
zomer-‐	  /	  winterprogramma.	  
	  
Veldtoertochtencommissie	  
De	  veldtoertochtencommissie	  organiseert	  jaarlijks	  een	  viertal	  toertochten.	  	  
	  
Kader	  
Het	  kaderoverleg	  bestaat	  uit	  bestuur,	  begeleiders	  en	  commissie	  veldtoertochten.	  De	  groep	  komt	  
jaarlijks	  bij	  elkaar	  om	  belangrijke	  onderwerpen,	  die	  spelen	  binnen	  de	  vereniging	  te	  bespreken.	  Dit	  
jaar	  is	  er	  specifiek	  aandacht	  besteedt	  aan	  beleidsvoornemens	  voor	  de	  komende	  jaren.	  
	  
Met	  de	  benen	  op	  tafel	  bijeenkomst	  
Onder	  het	  genot	  van	  een	  drankje	  en	  een	  hapje	  wordt	  er	  met	  een	  tiental	  leden	  uit	  de	  verschillende	  
groepen	  van	  gedachten	  gewisseld	  over	  allerlei	  onderwerpen	  in	  de	  vereniging.	  	  
	  
Website	  
De	  website	  is	  aangepast.	  Er	  wordt	  besloten	  om	  jaarlijks	  een	  digitaal	  jaarboek	  te	  maken.	  
	  
Sponsoren	  
Roemaat	  transport	  
Vrieshuis	  Roemaat	  
John	  Theissen	  Tweewielers	  
Rabobank	  
	  
Ledenaantal	  
Ledenaantal	  start	  seizoen	  2011:	  169	  
Ledenaantal	  start	  seizoen	  2012:	  171	  
	  
Activiteiten	  2011	  
Nieuwjaarsborrel,	  9	  januari	  	  



Ongeveer	  35	  deelnemers.	  Met	  de	  bus	  naar	  Zwillbrock.	  Wandeling	  in	  de	  omgeving	  van	  de	  
meeuwenkolonie.	  Daarna	  een	  borrel	  op	  camping	  ‘de	  Goede	  Hoop’.	  
	  
Veldtoertocht	  Lichtenvoorde,	  6	  februari	  
500	  deelnemers.	  
	  
Veldtoertocht	  Beltrum,	  6	  maart	  
458	  deelnemers.	  Het	  betreft	  hier	  de	  inhaaltocht	  2010,	  die	  door	  barre	  weersomstandigheden	  moest	  
worden	  afgelast.	  
	  
Algemene	  Ledenvergadering,	  23	  maart	  
Ongeveer	  60	  Keitrappers	  bezoeken	  de	  algemene	  ledenvergadering.	  
	  
Openingstocht,	  27	  maart	  
Ongeveer	  45	  deelnemers.	  	  
	  
Keitrappersweekend,	  27,	  28,	  29	  mei	  
Ongeveer	  45	  deelnemers.	  Geweldig	  weekend	  in	  Uelsen.	  Sleutelwoorden:	  fietsen,	  bruiloft,	  planking,	  
finale	  Barcelona	  –	  Manchester	  United.	  
	  
Keitrappers	  toertochten,	  28	  augustus	  	  
532	  deelnemers.	  
	  
Sluitingstocht,	  25	  september	  	  
43	  deelnemers.	  	  
	  
Veldtoertocht	  Lichtenvoorde,	  30	  oktober	  	  
959	  deelnemers.	  
	  
Veldtoertocht	  Beltrum,	  13	  november	  
800	  deelnemers.	  
	  
Baanclinic,	  2	  december	  
Onder	  begeleiding	  van	  Sinterklaas	  en	  Zwarte	  Piet	  nemen	  ongeveer	  30	  Keitrappers	  deel	  aan	  een	  
baanclinic	  in	  de	  overdekte	  hal	  Omnisport	  in	  Apeldoorn.	  
	  
Wetenswaardigheden	  
In	  de	  zomer	  werd	  voor	  het	  	  de	  wielerronde	  Grote	  prijs	  Oost	  Gelre	  gehouden.	  Een	  aantal	  Keitrappers	  
hielp	  mee	  als	  vrijwilliger.	  
In	  januari	  schaatsten	  een	  aantal	  Keitrappers	  een	  200	  kilometertocht	  op	  de	  Weissensee	  in	  Oostenrijk.	  
In	  september	  fietsten	  drie	  Keitrappers	  mee	  met	  Duchenne	  Heroes.	  Een	  zeven	  daagse	  
mountainbiketocht	  van	  Luxemburg	  naar	  Nederland.	  De	  tocht	  is	  gekoppeld	  aan	  het	  goede	  doel	  
(Duchenne	  is	  een	  ernstige	  spierziekte	  die	  vooral	  bij	  jongens	  voorkomt).	  
Nieuw	  deze	  winter	  was	  de	  zondagmorgen	  ATB	  III	  groep	  voor	  Keitrappers	  die	  niet	  alle	  georganiseerde	  
tochten	  in	  de	  omgeving	  willen	  fietsen.	  Wekelijks	  wordt	  er	  in	  de	  omgeving	  door	  wisselende	  
begeleiders	  in	  de	  omgeving	  van	  Lichtenvoorde	  gefietst.	  
	  
	  
	  
	  


