
Notulen	  Algemene	  ledenvergadering	  WTC	  Keitrappers,	  23.03.2011	  
	  
Aanwezig	  
Harold	  Geboers,	  Laurens	  Klein	  Falckenborg,	  Wilbert	  Veerbeek,	  Jos	  Meulenbeek,	  Astrid	  Veerbeek,	  
Rene	  Peters,	  Anton	  Helmers,	  Theo	  Reinders,	  Ivo	  Nijbroek,	  Laurens	  Sprenkelder,	  Andre	  Sprenkelder,	  
Clemens	  Hummelink,	  Henny	  Eiting,	  Margreet	  Klein	  Falckenborg,	  Laurens	  Wopereis,	  Henny	  Beuting,	  
George	  Plaggenburg,	  Gerry	  Oonk,	  Peter	  Tankink,	  Walter	  te	  Molder,	  Henry	  te	  Molder,	  Guus	  Snijders,	  
Eddie	  Goossens,	  Jos	  ten	  Have,	  Marcel	  Berendsen,	  Bennie	  Geerdink,	  Vincent	  Vloet,	  Tonnie	  Klein	  
Nijenhuis,	  Willie	  Schurink,	  Rene	  Harmelink,	  Herbert	  Arendsen,	  Ellie	  Halink,	  Lauke	  te	  Brake,	  Hennie	  
Spekschoor,	  Lidwien	  reukers,	  Ingrid	  te	  Veldhuis,	  Henny	  Mellink,	  Joop	  Radstake,	  Johan	  Smit,	  Jan	  
Doppen,	  Angelo	  Vos,	  Joost	  Eggink,	  Peter	  Domhof,	  Berry	  Ikink,	  Andre	  Brinke,	  Tonnie	  Schenk,	  Johan	  
Smeulders	  
	  
Afwezig	  met	  kennisgeving	  
Jaap	  Hermans,	  Raymond	  Wopereis,	  Mirjam	  Somsen,	  Carel	  ten	  Have,	  Marc	  Vredegoor,	  Laurens	  
Reukers,	  Laurens	  Berendsen,	  Jos	  Dusseldorp,	  Bernadet	  Dusseldorp,	  Pier	  Hettema,	  Simon	  Goede,	  Ron	  
Nijhuis,	  Anton	  van	  Dijk,	  Adri	  Graven,	  Henk	  Graven,	  Robin	  Reinders,	  Freek	  te	  Brake,	  Rick	  Schilderink,	  
Jos	  Pillen,	  Willie	  Ribbers,	  Theo	  ten	  Have,	  Tjerk	  Plaggenburg,	  Andre	  ten	  Have,	  Marijke	  ten	  Have,	  Edwin	  
Reusink,	  Paul	  Leferink,	  Marja	  Eggink,	  Mariel	  Geverink,	  Rene	  Beijer,	  Wim	  Halink	  
	  

1. 	  	  Opening	  
Harold	  Geboers	  heet	  iedereen	  namens	  het	  bestuur	  van	  harte	  welkom.	  
Er	  wordt	  een	  moment	  stilte	  gehouden	  ter	  nagedachtenis	  aan	  de	  overleden	  leden	  van	  de	  vereniging.	  
	  

2. 	  	  Notulen	  Algemene	  Ledenvergadering	  2010	  
De	  notulen	  van	  de	  algemene	  ledenvergadering	  2010	  worden	  goedgekeurd.	  
	  

3. 	  	  Mededelingen	  en	  diversen	  bestuur	  
-‐Koffie	  /	  thee	  is	  voor	  rekening	  van	  de	  vereniging.	  Overige	  consumpties	  zijn	  voor	  eigen	  rekening.	  
-‐Er	  is	  vraag	  vanuit	  de	  leden	  naar	  een	  zomershirt	  met	  lange	  mouwen.	  Bij	  voldoende	  belangstelling	  
(minimaal	  20)	  is	  Theissen	  bereid	  om	  ze	  te	  bestellen.	  De	  prijs	  is	  ongeveer	  €	  48,00.	  Opgeven	  na	  de	  
vergadering	  bij	  Wilbert	  Veerbeek.	  Er	  wordt	  ook	  nog	  een	  mail	  rondgestuurd	  naar	  de	  leden.	  
	  

4. 	  	  Jaarverslag	  2010	  
Datum	  van	  de	  veldtoertocht	  was	  14	  november	  i.p.v.	  15	  november.	  Het	  jaarverslag	  2010	  wordt	  verder	  
goedgekeurd.	  
	  

5. 	  	  Financieel	  verslag	  2010	  
Laurens	  Klein	  Falckenborg	  geeft	  uitleg	  over	  het	  financieel	  verslag	  van	  2010	  en	  de	  begroting	  voor	  
2011.	  
	  

6. 	  	  Verslag	  kascontrolecommissie	  
Henny	  Eiting	  doet	  verslag	  vanuit	  de	  kascontrolecommissie.	  
-‐De	  administratie	  zag	  er	  overzichtelijk	  en	  zeer	  verzorgt	  uit.	  
-‐De	  kas-‐	  en	  banksaldi	  waren	  in	  overeenstemming	  met	  de	  gevoerde	  administratie.	  
-‐Op	  grond	  van	  de	  bevindingen	  stelt	  zij	  de	  vergadering	  voor	  om	  de	  penningmeester	  cq	  het	  bestuur	  
decharge	  te	  verlenen	  voor	  de	  gevoerde	  administratie	  over	  2010.	  
Voorts	  stelt	  de	  kascontrolecommissie	  voor	  de	  jaarlijkse	  contributie	  automatisch	  te	  verhogen	  met	  de	  
verhoging	  van	  de	  afdracht	  aan	  de	  NTFU,	  zonder	  dat	  hiervoor	  jaarlijks	  op	  de	  ledenvergadering	  
toestemming	  moet	  worden	  gevraagd.	  Het	  bestuur	  neemt	  het	  voorstel	  in	  overweging.	  
	  

7. 	  	  Zomerprogramma	  



Bij	  afwezigheid	  van	  Simon	  Goede	  neemt	  Laurens	  Klein	  Falckenborg	  het	  zomerprogramma	  door.	  Het	  
programma	  wordt	  geplaatst	  op	  de	  website	  onder	  het	  kopje:	  kalender.	  
Geopperd	  wordt	  nog	  de	  Mergel	  Heuvelland	  tweedaagse	  centraal	  te	  regelen.	  Het	  bestuur	  neemt	  het	  
idee	  mee	  naar	  haar	  overleg.	  
Nieuws	  over	  het	  Keitrappersweekend	  wordt	  t.z.t.	  op	  de	  website	  geplaatst.	  

	  
8. 	  	  Aankondiging	  bestuursverkiezing	  

Aftredend	  en	  niet	  herkiesbaar:	  Harold	  Geboers	  
Voordracht	  bestuur:	  	   Lidwien	  Reukers:	  bestuurslid	  
	   	   	   Wilbert	  Veerbeek:	  voorzitter	  
	  

9. 	  	  Bestuursverkiezing	  
Lidwien	  Reukers	  en	  Wilbert	  Veerbeek	  worden	  gekozen	  als	  respectievelijk	  bestuurslid	  en	  voorzitter.	  
Symbolisch	  overhandigt	  de	  voorzitter	  de	  voorzittershamer	  aan	  de	  nieuwe	  voorzitter,	  waarna	  hij	  
vervolgens	  de	  vergadering	  ‘gewoon’	  als	  voorzitter	  afmaakt.	  
	  

10. 	  	  Verkiezing	  kascontrolecommissie	  
Willy	  Schuring	  is	  aftredend.	  Henny	  Eiting	  blijft	  aan.	  
Vincent	  Vloet	  neemt	  plaats	  in	  de	  kascontrolecommissie.	  
	  

10a.	  	  Begeleiding	  groepen	  
Wilbert	  Veerbeek	  doet	  verslag	  van	  de	  begeleidersdag	  op	  26	  februari	  (zie	  ook	  website)	  en	  de	  
afspraken	  die	  daar	  gemaakt	  zijn.	  
De	  belangrijkste	  punten	  samengevat:	  
-‐M.b.t.	  de	  veiligheid	  gelden	  de	  afspraken	  zoals	  beschreven	  op	  de	  website.	  
-‐De	  positie	  van	  de	  begeleiders	  is	  helder.	  Zij	  dienen	  leiding	  te	  nemen	  en	  te	  krijgen.	  
-‐De	  dinsdagavondtrainingen	  op	  de	  weg	  zullen	  het	  karakter	  van	  intervaltrainingen	  krijgen.	  
-‐Er	  zijn	  vier	  nieuwe	  begeleiders	  toegevoegd:	  Gerry	  Oonk	  (ATB	  I),	  Rene	  Beijer	  (ATB	  II),	  Tonnie	  Klein	  
Nijenhuis	  (ATB	  III),	  Willem	  Hinkamp	  (Weg	  III).	  
	  

10b.	  	  Website	  
M.b.t.	  de	  website	  zijn	  de	  volgende	  afspraken	  gemaakt.	  
-‐Astrid	  Veerbeek	  is	  toegevoegd	  als	  webmaster.	  
-‐Er	  zal	  vaker	  nieuws	  verschijnen	  op	  de	  website.	  
-‐Leden	  zullen	  gestimuleerd	  worden	  om	  verhalen	  te	  schrijven	  over	  hun	  bijzondere	  sportervaringen.	  
-‐Onderzocht	  wordt	  of	  een	  digitaal	  jaarboek	  tot	  de	  mogelijkheden	  behoort.	  
-‐Op	  de	  website	  wordt	  zeer	  terughoudend	  omgegaan	  met	  privacy	  gevoelige	  informatie.	  
-‐Er	  komt,	  gelet	  op	  eerdere	  ervaringen,	  geen	  gastenboek.	  Maak	  via	  de	  begeleiders	  gebruik	  van	  het	  
mededelingenvakje	  of	  benader	  de	  webmasters	  wanneer	  je	  iets	  op	  de	  website	  geplaatst	  wilt	  hebben.	  
-‐De	  vormgeving	  van	  de	  website	  wordt	  tegen	  het	  licht	  gehouden.	  
	  

10c.	  	  Zeven	  Dorpen	  Omloop	  
We	  hebben	  een	  uitnodiging	  ontvangen	  om	  te	  participeren	  in	  de	  Zeven	  Dorpen	  Omloop,	  een	  
wielerwedstrijd	  door	  de	  verschillende	  dorpen	  in	  de	  gemeente.	  De	  organisatie	  is	  in	  handen	  van	  o.a.	  
Gerben	  Obbink.	  Concreet	  is	  de	  vraag	  aan	  ons	  gesteld	  of	  we	  de	  organisatie	  van	  de	  verkeersregelaars	  
op	  ons	  willen	  nemen.	  Er	  zijn	  een	  vijftigtal	  verkeersregelaars	  nodig.	  Het	  is	  van	  belang	  om	  vast	  te	  
stellen	  of	  hiervoor	  in	  de	  vereniging	  voldoende	  draagvlak	  is.	  Het	  bestuur	  neemt	  de	  vraag	  mee	  terug	  
naar	  haar	  overleg.	  
	  

10d.	  	  Aftredende	  voorzitter	  



Laurens	  Klein	  Falckenborg	  spreekt	  waarderende	  woorden	  tot	  Harold	  Geboers,	  die	  afscheid	  neemt	  als	  
voorzitter.	  Hij	  ontvangt	  een	  ets	  met	  als	  afbeelding	  een	  aantal	  fietsers.	  De	  aanwezigen	  laten	  hun	  
waardering	  blijken	  door	  een	  passend	  applaus.	  
	  

11. 	  	  Rondvraag	  
Henny	  Eiting:	  Informeert	  de	  vergadering	  over	  de	  gezondheid	  van	  Hans	  Mentink.	  
Johan	  Smeulders:	  peilt	  de	  belangstelling	  voor	  een	  fietsactiviteit	  op	  de	  baan	  in	  Apeldoorn.	  Het	  bestuur	  
neemt	  het	  voorstel	  mee	  naar	  haar	  vergadering.	  
	  

12. 	  	  Sluiting	  
Harold	  Geboers	  sluit,	  voor	  het	  laatst,	  de	  vergadering	  en	  wenst	  iedereen	  nog	  een	  plezierige	  nazit	  en	  
wel	  thuis.	  
	  
Jos	  Meulenbeek	  


