
Jaarverslag 2009 WTC Keitrappers 
 
In dit jaarverslag worden kort de belangrijkste onderwerpen en activiteiten van 2009 beschreven. 
 
Jubileumjaar 
2009 staat in het teken van het 25 jarig jubileum van de vereniging. In het licht van dat jubileumjaar 
worden er vele jubileumactiviteiten georganiseerd. De jaarlijks terugkerende activiteiten worden 
extra opgetuigd. 
Vele Keitrappers hebben een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van die activiteiten. Ze 
worden in dit verslag niet bij name genoemd, omdat dit er ongetwijfeld toe zou leiden, dat er 
mensen vergeten worden. Het moge duidelijk zijn dat er veel waardering is voor de inzet van 
eenieder, die op welke wijze dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan dit prachtige jaar. 
 
Bestuur 
In de samenstelling van het bestuur hebben zich in 2009 geen wijzigingen voorgedaan. 
Naast de reguliere onderwerpen is er veel aandacht geweest voor: het jubileumjaar, de vernieuwde 
website, de nieuwe kleding, de nieuwe sponsoren, shirtsponsoring, het in stand houden van 
weggroep III, de verzekeringen, de kwaliteit van de trainingen, de samenwerking met de Swite, de 
wijze van waarderen van actieve leden, vergrijzing binnen de vereniging, toekomst van de vereniging, 
ontwikkelingen van fietsnavigatiesystemen. 
 
Begeleiders / Toertochtencommissie 
Bij begeleiderscommissie en toertochtencommissie zijn continuïteit van de begeleiding, 
samenstelling van de groepen en organisatie / verloop toertochten de belangrijkste thema’s.  
 
Website 
De nieuwe website is in gebruik genomen. Belangrijkste wijzigingen zijn de nieuwe vormgeving en 
het gebruikersgemak. 
 
25 jaar Keitrappers in woord en beeld 
Boekje 
In een prachtig boekwerkje wordt 25 jaar Keitrappers in woord en beeld gepresenteerd.  
DVD 
Een DVD met foto’s van 25 jaar Keitrappers en een DVD met foto’s van het jubileumjaar vertellen het 
verhaal van de Keitrappers. 
 
Nieuwe kleding 
Er is door de kledingcommissie intensief gewerkt in het proces dat uiteindelijk moet leiden tot de 
aanschaf van nieuwe kleding aan het begin van het seizoen 2010. Vormgeving en kwaliteit zijn 
voortdurend leidend geweest in het proces, dat nu in een afrondende fase zit. De huidige kleuren 
groen / geel worden vervangen door de kleuren rood / wit / zwart. 
 
Samenwerking Swite 
Hoewel de Swite als ontmoetingsplek, aansluitend op de trainingen, niet uit de verf is gekomen, 
kunnen we vaststellen dat we met de Swite een prachtige startlocatie hebben gevonden voor de 
toertochten. 
 
Sponsoren 
Huidige sponsoren: Bouwbedrijf Wessels, Roemaat Transport, Vrieshuis Roemaat, Kapsalon Tine. 
De sponsorcontracten lopen aan het eind van dit seizoen af. 
Nieuwe sponsoren: Roemaat Transport, Vrieshuis Roemaat, John Theissen Tweewielers, Rabobank. 



Leden 
Ledenaantal start seizoen 2009: 143 
Ledenaantal start seizoen 2010: 156  
 
Activiteiten 2008 
 
Nieuwjaarsreceptie 11 januari 
Wandeling door prachtig sneeuwlandschap rondom Vragender Veen. Aansluitend borrel. 55 
deelnemers. 
 
Veldtoertocht Lichtenvoorde 1 februari 
Door koude weersomstandigheden blijft de teller op 440 deelnemers steken. 
 
Algemene ledevergadering 26 maart 
Ongeveer 60 bezoekers. 
 
Openingstocht 29 maart 
Ongeveer 45 deelnemers. 
 
Jubileumreceptie 29 maart 
150 gasten. Leden en sponsor van het eerste uur worden in het zonnetje gezet. 
 
Keitrappersweekend 15 t/m 17 mei 
Sauerland. 63 deelnemers. Gevarieerd programma. 
 
Sponsorspektakeltoer 28 juni 
Het is in allerlei opzichten een spektakel. ATBers en racers leggen een parcours rondom 
Lichtenvoorde meerdere keren af en verdienen daarmee geld voor een goed doel. Met 150 
deelnemers valt de deelname enigszins tegen. De opbrengst daarentegen overtreft alle 
verwachtingen. Een bedrag van ± € 8500  wordt uiteindelijk overgemaakt aan de ‘Stichting Spieren 
voor Spieren’. De sfeer op de markt is hartverwarmend. 
 
Keitrapperstoertocht Lichtenvoorde 23 augustus 
567 deelnemers. 
 
Gezinsmiddag 19 september 
Spellenmiddag. De opkomst is met ongeveer 15 personen allerbelabberdst. Desondanks een gezellige 
middag. 
 
Jubileum feestavond 19 september 
De feestavond overtreft alle verwachtingen. Meer dan 100 gasten genieten van een wervelende 
show van optredens van Keitrappers met hun ongekende talenten. En natuurlijk wordt er ook flink 
geborreld. 
  
Sluitingstocht 20 september 
De day after. De ochtend aansluitend op de feestavond lukt het een 40-tal Keitrappers toch nog om 
op tijd het bed uit te komen om de sluitingstocht te volbrengen.  
 
Veldtoertocht Lichtenvoorde 25 oktober 
Een record van meer dan 1000 deelnemers. 



Veldtoertocht Beltrum 8 november 
857 deelnemers. 
 
Kleine wetenswaardigheden 
Er is een aanhanger met huif (opdruk WTC Keitrappers) aangeschaft voor de toertochten. 
De fietsaanhanger is verhuist naar Beltrum en wordt door de Beltrumse leden gebruikt voor de 
zondagse toertochten. 
Hoewel niet onder de vlag van de Keitrappers, hebben een aantal Keitrappers, met een groep van het 
streekziekenhuis Winterswijk, de Stelvio beklommen. 
Het gerucht gaat dat er meerdere Keitrappers zijn die naast het fietsen de loop- en schaatssport 
hebben omarmd. 
Er heeft een ATB groep een trainingsstage gevolgd gericht op de techniek van het ATB-fietsen. 
Er is een groepje ATB-fietsers, dat ondanks de duisternis traint op het industrieterrein. 
Een groep Keitrappers fietst het komend jaar de Marmotte in de Franse Alpen. 
De spinninggroep is van Keifit teruggekeerd naar LA-Sport. 
Er is een Keitrapperstelefoon aangeschaft die gebruikt wordt bij de toertochten. 
Tijdens de pauzes van de toertochten kan er, enkel door de mannen, geplast worden in een eigen 
roestvrijstalen urinoir. 
Door het intensieve gebruik van de mail en de website is de nieuwsbrief komen te vervallen. 
Het geldpotje (kortingen Keitrappers) bij Goossens Groenlo is opgeheven. Er is voor het bedrag wat 
gereedschap aangeschaft. 
 


