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WWW.KEITRAPPERS.NL
Email: redactie@keitrappers.nl

Nieuwsbrief nummer 2 (september 2005)

Voor u ligt al weer de tweede editie van de “Keitrappers-nieuwsbrief”. We zijn van mening dat we er in
zijn geslaagd om zoveel mogelijk clubinformatie via dit medium naar de leden toe over brengen. Ook
de website wordt vaak bezocht. We krijgen dan ook regelmatig vragen en reacties van niet-leden via
internet. Tijdens de pas-avond t.b.v. nieuwe kleding is aan de leden gevraagd om ook het emailadres
door te geven. Er zal dan ook bekeken worden om voor die leden waarvan het emailadres bekend is,
de nieuwsbrief te verspreiden via internet.

Notulen Algemene Ledenvergadering 23-03-2005

1. Opening
Harold opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, hij vraag 1 minuut stilte
voor de overledenen.

2. Notulen algemene ledenvergadering 2004
Geen op- of aanmerkingen.

3. Mededelingen en diversen bestuur
 Koffie is voor rekening van de vereniging, overige consumpties is voor eigen

rekening.
 Het bestuur stelt een contributieverhoging voor, vervolg in punt 6a.
 De begeleidersvergadering gaat van 2x naar 1x per jaar en wel in november.
 Vanwege te weinig animo wordt er niet meer jaarlijks een feestavond

georganiseerd, maar elke 5 jaar een jubileumfeest.
 Tweewielerzaak Goossens Groenlo geeft 1% van het besteedt bedrag van

Keitrappers aan de clubkas, wel s.v.p. vermelden dat je een Keitrapper bent.
 Tweewielerzaak Theissen Lichtenvoorde geeft 15% korting voor keitrappers op

onderdelen op vertoon van je NTFU pasje.
 De nieuwe clubkleding wordt medio mei verwacht. Er komt een presentatie met

publiciteit aandacht, hier worden de leden op tijd van op de hoogte gebracht.
 Na 2005 stopt Raymond Wopereis met het organiseren en openen van de

openingstocht.
 Er zijn nog blauwe sweaters en petjes op voorraad deze kunnen door aanwezige

belangstellende leden meegenomen worden.

4. Verslag secretaris
Geen op- of aanmerkingen.

5. Verslag penningmeester
Er zijn enkele vragen die door Mark worden beantwoordt.
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6. Verslag kascontrolecommissie
Jan de Valk en Wim Halink hebben de clubkas gecontroleerd en geaccordeerd. Jan
complimenteert Mark en bedankt hem.

6a. Contributieverhoging
Het bestuur stelt een contributieverhoging voor van € 30 naar € 35. De meerderheid van
de leden is het hiermee eens, de contributieverhoging wordt aangenomen. Tevens wordt
er besloten deze verhoging al in 2005 in te laten gaan.

7. Stand van zaken beleidsplan 2005 – 2010
Johan presenteert het beleidsplan,opgesteld in 2004 met de implementaties van het
afgelopen jaar. Bij het punt organiseren activiteiten is een vraag ;de MACL (motorcross)
heeft een tijd geleden verzocht om samen met de keitrappers een Motorcrosswedstrijd
en ATB-wedstrijd te organiseren in één weekend op het circuit van de motorcross,
waarom is dit afgewezen? Vanwege het tijdstip, medio juli en de vele mensen die nodig
zijn om dit goed te organiseren is het verzoek door het bestuur afgewezen. Volgend jaar
zou dit opnieuw overwogen kunnen worden.

8. Zomerprogrammma
Laurens presenteert het zomerprogramma. Hij vraagt hulp bij organiseren van een lang
weekend vier dagen pieterpad in mei 2006 . Jan de Valk, Jos Meulenbeek en Johan Smit
geven zich hiervoor op.

9. Aankondiging bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Harold Geboers, voorzitter

10. Bestuursverkiezing
Harold Geboers wordt herkozen. Als dank een applaus door de leden.

11. Verkiezing kascontrolecommissie
Aftredend en niet herkiesbaar: Jan de Valk. Hennie Mellink meldt zich als eerst en zal
zitting nemen in de kascontrolecommissie samen met Wim Halink.
Reserve kandidaat voor komend jaar: George Plaggenburg.

12. Rondvraag
Bestuur: Wie wil de organisatie van de openingstocht overnemen van Raymond

Wopereis? Jos ten Have meldt zich hiervoor aan.
Willem Pierik: Graag extra aandacht voor de catering in het clubweekend. Vorig jaar

hadden de leden die later binnen kwamen koud en weinig te eten.
Laurens heeft hier al extra aandacht aan geschonken voor het
komende clubweekend.

Peter Tankink: Wat te doen met eigen oude kleding? Leden kunnen eigen kleding
behouden, ook kan deze kleding ingeleverd worden voor een goed
doel.
Is een clubkoersbroek ook verplicht? Ja, er staat namelijk sponsortekst
op.

Jos ten Have: Zondag ATB-tocht laatste keer maar weinig opkomst, 5 personen, hij
hoopt op betere opkomst en twijfelt bij zo weinig animo nog door te
gaan als begeleider. Er volgt een discussie over tijdsduur en lengte
route. Deze is misschien voor de recreatie ATB-ers te lang. Mogelijk
was de publiciteit te mager, is een mening.
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Mark Vredegoor: Heeft iemand nog suggesties voor de clinicavond, s.v.p. doorgeven.
Leden die nog geen e-mail adres hebben door gestuurd kunnen deze
als nog sturen naar het secretariaat info@keitrappers.nl.

Hennie Eiting: Vraagt waarom hij nog NTFU-afdracht moet betalen terwijl hij geen
gebruik hiervan maakt, dit wordt veranderd. Hij wordt een
ondersteunend lid . Hiermee heeft hij geen stemrecht en geen recht op
meefietsen.

Lidwien Reukers: Vorig seizoen was er vanaf juni vaak geen begeleider in groep 3. Het
bestuur zal dit extra aandacht geven.

Hennie Mellink: De huidige spinningzaal bevalt slecht, is te klein en benauwd.
Misschien volgend jaar een andere locatie. Het bestuur zal ook hier
extra aandacht aan schenken.

13. Sluiting
Harold sluit de vergadering om 10:07 uur en hoopt iedereen weer te zien tijdens de
openingstocht.

Sluitingstocht

Op zondag 25 september wordt het wegseizoen weer afgesloten. Start om 10.00 uur bij de sporthal.

Prijsreductie bij Theissen Tweewielers

Bij Theissen Tweewielers zijn accessoires te koop tegen gereduceerde prijzen. Die accessoires zijn
passend bij onze nieuwe kleding. De korting van 15% wordt verleend op vertoon van de NTFU pas.
Het betreft bandanas/piratenmutsjes (rood), handschoenen (rood) en sokken (rood).
Aankoop is niet verplicht, maar uiteraard vrijblijvend.

Nieuwe leden

Geert-Willem Huis in het Veld, Hollandse Schans 10, 7137 MT Lievelde
Stijn Hulsebos, Herman Olyslagerstraat 32, 7132 CP Lichtenvoorde
Tjerk Plaggenburg, Edisonstraat 1, 7131 PB Lichtenvoorde

SPINNING 2005/2006

Zoals de meeste leden weten, gaan we in de wintermaanden eenmaal in de week naar de
sportschool/fitnesscenter, om te spinnen. Na een aantal jaren bij Rob’s Sports Sportinstituut de
spinfietsen van katoen gegeven te hebben, ben ik op zoek gegaan naar een andere (betere) locatie.
Bij L.A. Sports aan de Johannes Vermeerstraat 75 hebben Martin Hoitink en ik een proefles gevolgd.
Dit is zo goed bevallen dat we meteen de tijden vastgelegd hebben.
Bij L.A. Sports spinnen we een uur en wel van 21.00 uur tot 22.00 uur op de dinsdagavond. De
eerste avond is dinsdag 4 oktober.
De kosten per maand zijn € 16,-- ( € 4,-- per les). Hiervan neemt de club € 2,50 per maand voor haar
rekening zodat € 13,50 per persoon per maand betaald moet worden. De betaling hiervan zal in 2
termijnen geschieden en zal via een automatische incasso geïncasseerd worden.
Je opgaveformulier is tevens je machtiging hiervoor.
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Zonder tegenbericht wordt je verwacht op 4 oktober.
De laatste avond zal zijn op dinsdag 28 maart 2006.

Elders in deze nieuwsbrief zit een opgaveformulier voor het spinnen. Inschrijving vindt plaats vanaf 7
september tot en met 15 september, zodat ook diegene die eventueel later de nieuwsbrief ontvangt
gelijke kansen heeft.

Vanaf 7 september is het dus: Wie het eerst komt het eerst maalt.

Laurens Klein Falckenborg

Nieuwjaarsborrel

Zondag 8 januari 2006 om 14.00 uur met de “gewone” fiets verzamelen bij de sporthal. Het is niet de
bedoeling is dat wij een fietstocht gaan maken. Partners en kinderen zijn uiteraard ook van harte
welkom.

Clubkampioenschap

Het onderdeel cross staat al weer gepland voor zondag 5 maart 2006.

Bijlagen

 Opgaveformulier spinning
 Winterprogramma


