
Jaarverslag WTC Keitrappers 2012 

In dit jaarverslag worden kort de belangrijkste onderwerpen en activiteiten van 2012 beschreven. Al 
deze activiteiten zijn mogelijk gemaakt door de inzet van een groot aantal Keitrappers. Waarvoor 
hartelijk dank. 
 
Bestuur 
Jos Meulenbeek treedt af als secretaris. Hij heeft zes jaar in het bestuur gezeten als secretaris. Jos 
blijft in 2012 het bestuur nog wel ondersteunen i.v.m. de vele persoons wisselingen die zich binnen 
het bestuur in korte tijd voordoen en omdat hij mede initiatiefnemer is in het nog maar net 
uitgewerkte speerpunten beleid. Herbert Arendsen wordt in de algemene ledenvergadering gekozen 
en treedt toe tot het bestuur. 
Huidige samenstelling: 
Wilbert Veerbeek: voorzitter 
Herbert Arendsen: secretaris  
Laurens Klein Falckenborg: penningmeester 
Simon Goede: bestuurslid 
Lidwien Reukers: bestuurslid 
 
Begeleiders 
Ook dit jaar was er weer de jaarlijkse begeleidersdag, waarin aandacht wordt besteedt aan 
ondersteuning van de begeleiders. Dit jaar bestond de dag uit een clinic, geleid door  Henk 
Lubberdink. Het programma bestond uit theorie en praktijk van trainingen. 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. 
  
Met de benen op tafel bijeenkomst 
Onder het genot van een drankje en wordt er met een 15 leden uit de verschillende groepen van 
gedachten gewisseld over allerlei onderwerpen in de vereniging.  
 
Website 
De website is opgeschoond en wat toegankelijker gemaakt voor de leden, waarbij er niet meer 
ingelogd hoeft te worden. 
 
Sponsoren 
Roemaat transport 
Vrieshuis Roemaat 
John Theissen Tweewielers 
Rabobank 
 
Ledenaantal 
Ledenaantal start seizoen 2012: 171 
Ledenaantal start seizoen 2013: 174 
 



 
Activiteiten 2012 
 
Nieuwjaarsborrel, 8 januari  
Ongeveer 20 deelnemers. Met bus naar Lochem. Wandeling en daarna afsluiting bij 
“De Witte Wieve” 
 
Sponsoravond 
Sponsoren werden uitgenodigd voor een gezellige avond (Kookworkshop) met het bestuur. 
 
Veldtoertocht Lichtenvoorde, 5 februari 
Afgelast i.v.m. het slechte weer. 
 
Benen op tafel bijeenkomst, 8 februari 
Er is onder andere gesproken over activeren van slapende leden . Het idee is geopperd vaker een 
mail naar de leden te sturen 
 
Begeleidersdag, 25 februari 
Clinic Henk Lubberdink gaf uitleg over trainingen in theorie en praktijk. 
 
Algemene Ledenvergadering, 21 maart 
Ongeveer 64 Keitrappers bezoeken de algemene ledenvergadering. 
 
Openingstocht, 25 maart 
Ongeveer 53 deelnemers. Tocht ging via pauzeplek Cafe Koenders in Breedenbroek. 
  
Keitrappersweekend, 08, 09, 10 juni 
Ongeveer 47 deelnemers. Geweldig weekend in Beekbergen. Sleutelwoorden: fietsen, kamperen, 
tenten, hotel, Voetbal kijken / BBQ. 
 
Wielerronde, 1 juli 
+/- 34 leden hebben deze dag meegeholpen als verkeersregelaar. 
(totaal 80 stuks verkeersregelaars nodig) 
 
Keitrappers toertochten, 26 augustus  
307 deelnemers. Weinig deelnemers veroorzaakt door het wat slechtere weer. 
 
Sluitingstocht, 23 september  
45 deelnemers. Tocht ging via pauzeplek cafe zur grune Grenze (vlak onder Vreden)  
 
Veldtoertocht Lichtenvoorde, 28 oktober  
924 deelnemers. 
 
Veldtoertocht Beltrum, 11 november 
739 deelnemers. 
 
Wetenswaardigheden 
Ook deze winter was er weer 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. 
Begin Oktober fietsten 5 Keitrappers 6 dagen onder begeleiding van een gids de MTB trektocht 
Chemins du Soleil in de Franse Alpen. 


