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

Nieuwsbrief nummer 4 (september 2006)

De tijd vliegt voorbij, het zomerseizoen zit er bijna weer op en het winterprogramma wordt
opgewarmd.
Het is dus weer de hoogste tijd jou weer te informeren over de afgelopen gebeurtenissen,
aankomende activiteiten en het wel bekende winterprogramma. Binnenkort komen we allemaal weer
bij elkaar voor de sluitingstocht van het zomerprogramma, wij hopen natuurlijk op jou komst.

Het bestuur wil diegene die op enigerwijze een bijdrage hebben geleverd bij de club voor het
organiseren van activiteiten, voor het organiseren van de diverse tochten, de begeleiders en natuurlijk
de sponsoren bedanken voor hun inzet. Voor menigeen ontgaat het, maar er gaat veel vrije tijd zitten
om alles goed voor te bereiden.

Nu het winterprogramma weer bekend wordt hopen wij dat je veel fiets plezier beleeft in het
aankomende winterseizoen en voor de spinning-liefhebbers zijn er weer de spinning-avonden.

Indien jij over een e-mail adres beschikt, geef deze door aan ons, want het blijkt dat wij van maar
slechts 65% van de leden een e-mailadres hebben, je doet ons er een GROOOOOOT plezier mee.

Wij wensen jou veel lees en fietsplezier.

Notulen Algemene Ledenvergadering 23-03-2006

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

2. Notulen algemene ledenvergadering 2005
Geen op- of aanmerkingen.

3. Mededelingen en diversen bestuur
 Koffie is voor rekening van de vereniging, overige consumpties is voor eigen rekening.
 Restant oude clubkleding: er is geen andere organisatie gevonden voor afnemen van oude

kleding, inmiddels is de oude kleding vernietigd.
 Nieuwe kleding: van de bestelde clubkleding (februari 2005) die nog niet opgehaald is, is de

actieprijs vervallen. Deze kleding wordt toegevoegd aan de voorraad en voor de actuele prijs
verkocht, eventueel met aftrek van de reeds betaalde € 25.

 Sokken: er zijn nog sokken over van het kerstpresente 2005. Deze kunnen na afloop van de
vergadering gekocht worden voor € 6 per paar.

 De NTFU viert dit jaar een 50-jarig jubileum. Op 30 september is er een manifestatie met veel
activiteiten, dit is in te zien op hun website. Op onze website attenderen we onze leden op het
jubileum en de activiteiten.

 Harold geeft nog een attentie uit aan de redactieleden van het oude clubblad, als dank voor
hun inzet. Het betreft Margriet Klein Falckenborg en Elly Halink. Helaas is Elly niet aanwezig.

 Er is een ingezonden stuk van Profile Wesselink.
 Tonnie Schenk stopt als begeleider van de ATB-groep.
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 Johan biedt excuses aan namens de redactie voor het te laat bezorgen van de nieuwsbrief, de
oorzaak was onderlinge miscommunicatie.

 De leden krijgen inmiddels een automatische melding bij updaten van de website. Stuur dus je
emailadres door aan de redactie.

4. Verslag secretaris
Geen op- of aanmerkingen.

5. Verslag penningmeester
Automatische elektronische incasso kan maar 1x per jaar. Bij leden die hiervoor machtiging
hebben gegeven, zijn de contributie en kleding in één keer geïnd.

 Mark licht het Financieel Verslag van 2005 toe. Er zijn geen vragen.
 Mark licht de conceptbegroting van 2006 toe. Er zijn geen vragen

6. Verslag kascontrolecommissie
Hennie Mellink en Wim Halink hebben de clubkas gecontroleerd en akkoord bevonden. Mark
wordt bedankt en krijgt een applaus.

7. Evaluatie nieuwe clubkleding
Dit punt is op de agenda gezet omdat er in het veld vele wisselende geluiden te horen waren
en de kleding vaak niet gedragen wordt. Volgens het reglement moet iedereen in clubkleding
fietsen.
 Evaluatie clubkleding in de begeleidersvergadering (1 december 2005):

- Stof gaat pillen
- Niet goed schoon, minder geschikt in de winter
- Lange broek kruipt op
- Koersbroek goede pasvorm

Harold vermeldt nog eens dat de leden zijn betrokken in het ontwerp en de kleur van de
kleding. Agu was de enige fabrikant die garant stond voor deze kleur en kwaliteit.
 De reacties van aanwezige leden samengevat:

- Kleur niet mooi, is niet helemaal dezelfde kleur zoals deze gepresenteerd is in de
vorige ALV. Het groen leek toen donkerder en het geel meer crème.

- Kleding is minder goed schoon te houden.
- Zweetplekken zijn goed zichtbaar, vooral in het kruis vindt men dat storend.
- De lichte kleur schijnt door.
- Kwaliteit is minder.
- Rits bij verdikking zomerjack sluit niet goed.

Met deze klachten gaat het bestuur naar Agu, het vervolg wordt naar de leden teruggekoppeld via
de nieuwsbrief.

8. Zomerprogramma
Laurens presenteert het zomerprogramma.
Er is een trainingsschema voor de ATB opgesteld speciaal als voorbereiding op het Pieterpad.
Voor het Pieterpad kunnen leden zich vanavond opgeven, dit kan nog tot uiterlijk 15 April.
Tijdens het weekend kunnen we het tijdstip van het eten zelf bepalen, dus er zal gewacht
worden op elkaar om gezamenlijk te eten. De eigen bijdrage zal + €160 bedragen. Bij opgave
wordt een aanbetaling van €50 gevraagd.
Een opmerking uit de ATB-groep is dat de ATB-begeleiders niet zijn betrokken bij het
opstellen van het zomer kalenderprogramma. De volgende keer worden ze uitgenodigd op de
kalendervergadering. Binnen de ATB-ers hebben zich inmiddels 2 groepen gevormd. Ook
groep 2 heeft vaste begeleiders, waardoor er meer ATB-begeleiders zijn. Deze mensen waren
op de vergadering van 1 december 2005 niet uitgenodigd.
Ze worden vanaf vanavond als officiële begeleiders erkend en uitgenodigd voor de volgende
begeleidersvergadering. Het betreft de volgende personen:

- Jos ten Have
- Eddie Goossens
- Willem Pierik (nieuw)
- George Plaggenborg (nieuw)
- Henk Nijemeisland (nieuw)
- André te Welscher (nieuw)
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Deze leden zullen ook op de website vermeld worden als ATB-begeleiders.

9. Aankondiging bestuursverkeizing
Aftredend en niet herkiesbaar: Vice voorzitter Johan Smit

Secretaris Bernadet Dusseldorp
Aankondiging nieuwe bestuursleden: Vice voorzitter Wilbert Veerbeek

Secretaris Jos Meulenbeek

PAUZE

10. Bestuursverkiezingen
Wilbert Veerbeek wordt gekozen als vice-voorzitter.
Jos Meulenbeek wordt gekozen als secretaris (zijn jongensdroom is uitgekomen).
De heren worden met applaus ontvangen en we wensen hun veel succes de komende jaren.

11. Verkiezingen kascontrolecommissie
Aftredend en niet herkiesbaar: Wim Halink
George Plaggenburg wordt gekozen als lid van de kascontrolecommissie. Hennie Mellink blijft
in de kascontrolecommissie.

12. Rondvraag
 Johan Smit bedankt iedereen, hij zegt nog niet helemaal ‘verloren’ te zijn en blijft actief

voor andere activiteiten.
 Henk Nijemeisland:

- Waar kunnen we de foto’s van de kleding presentatie bezichtigen? Er is een
digitale kopie naar de redactie gestuurd om op de site te zetten.

- Is het nog verplicht een ATB-sticker te kopen voor ATB-routes op de Veluwe en
van Staatsbosbeheer? Laurens weet niet of het verplicht is, hier is een discussie
over geweest of nog gaande, misschien staat er info over op de NTFU site.

 Willem Pierik:
- Er is een mooi boekje in omloop waarin 58 prachtige routes staan van de

Veluwezoom.
- Laurens en Willem Pierik zullen het zomerprogramma 2006 en het

trainingsprogramma speciaal voor ATB koppelen. Ook zullen ze communiceren
voor opgave van deze tochten voor vervoer per auto naar de startplaats. Verzoek
aan de leden om tijdig op te geven voor vervoer per auto naar de routes van het
programma.

- In week 30 is er in Drenthe een ATB-vierdaagse, start vanuit Assen.
- Henk Nijemeisland mailt Laurens het ATB-programma en deze zal op de website

geplaatst worden.
 Peter Tankink:

- Wat is er van het beleidsplan terechtgekomen, hierin stond een ambitieus beleid
voor PR. Vooral naslag van activiteiten is weinig terug te vinden in de lokale
kranten. Hij zou wat meer promotie willen zien in de lokale bladen
Een idee is om weer een flyer te maken met informatie van de vereniging.
Reacties vanuit leden in de zaal: het bestuur moet voortouw nemen wat betreft
PR en hierin taken delegeren naar de leden toe. Extra aandacht voor meer
promotie wordt meegenomen door het bestuur.
Een suggestie voor promotie is om de programma’s in de lokale kranten te
plaatsen waardoor buitenstaanders meer inzicht hebben in de activiteiten van de
vereniging.

 Er schijnt zich een ATB-groep te vormen in Lichtenvoorde en deze groeit met veel
jeugdleden. De vraag is waarom deze geen lid worden van de Keitrappers. Het is een
groep ontstaan uit ex-handballers (70 – 80 %), dus een ons-kent-ons-groep, waarom
ze geen lid worden weten we niet.
Enkele leden zijn van mening dat eventuele potentiële leden zich niet opgeven omdat
ze opzien tegen de snelheid.

 De 2
e

groep ATB-ers moet openstaan voor nieuwe leden en hun snelheid aanpassen.
Voorwaarde is wel dat men regelmatig moet komen trainen, is een opmerking.



Nieuwsbriefnr[4] www.keitrappers.nl pagina 4 van 5

13. Sluiting
Harold sluit de vergadering om 22.30 uur en hoopt iedereen weer te zien tijdens de
openingstocht.

Aanwezigen:
Stijn Hulzebos
Adri Graven
Margriet Kl.Falckenborg
Laurens Berendsen
Marcel Berendsen
Henk Nijemeisland
Rene Boschker
André te Welscher
Theo Reinders
Tonnie klein Nijenhuis
George Plaggenburg
Wim Halink
Aloys Papen
Aloys Spekschoor
Peter Tankink
Ingrid te Veldhuis

Willem Pierik
Jan Scholten
Berry Ikink
Raymond Wopereis
Henny Beuting
Joop Radstake
Jan de Valk
Wilbert Veerbeek
Astrid Veerbeek
Jos Meulenbeek
André ten Have
Guus Snijders
Angelo Vos
Peter Spekschoor
Theo Spexoor
Jos ten Have
Joost Eggink

André Brinke
Albert Smeulders
Henny Spekschoor
Leo Oolthuis
Ellen Wopereis
Henny Mellink
Carel Kampshof
Karel Hubers

Bestuur:
Harold Geboers
Mark Vredegoor
Johan Smit
Laurens Kl. Falckenborg
Bernadet Dusseldorp

Afmeldingen:
Johan Smeulders
Theo ten Have
Wim Dekkers
Theo Wildenborg
Carel ten Have
Henk Graven
Tonnie Schenk
Anton Helmers
Jos Pillen
Fons ten Have
Willy Klein Gunnewiek
Laurens Reukers
Lidwien Reukers
Elly Halink
Hennie Eiting

Nieuwe leden

Marijke Ten Have-Halleriet, Lievelderweg 127, 7131 MV Lievelde
Laurie Ten Have-Hemmink, Bernardstraat 11, 7131XP Lichtenvoorde
Jos Haas, Bovenburgstraat 1-4, 6814 DP Arnhem
Henny van den Brink, Van Hoornlaan 56, 7207 JZ, Zutphen
Edith Nienhuis, Bontwerker 6, 7141 RC Groenlo

Sluitingstocht
Op zondag 24 september wordt het wegseizoen weer afgesloten met de jaarlijkse sluitingstocht. We
starten om 10.00 uur bij de sporthal

Theissen Tweewielers

Menigeen krijgt wel eens de vraag van een bekende of hij of zij mee mogen fietsen bij de keitrappers.
Alleen de betreffende persoon heeft nog geen fiets en evenmin kleding. Even een fiets en kleding
aanschaffen voor iets wat je nog niet weet of het leuk is, is een kostbare investering. De kleding is
vaak wel eenvoudig op te lossen, maar een fiets!!

De vereniging wil graag dat nieuwelingen de gelegenheid geven mee te kunnen fietsen. Om dit te
kunnen bewerkstelligen heeft het bestuur gemeend het probleem van de fiets te moeten oplossen. Het
bestuur is in overleg met John Theissen tot een volgende oplossing gekomen. Voor nieuwelingen die
geen fiets hebben kunnen bij John Theissen terecht. Bij John Theissen kan voor een schappelijke prijs
een fiets met helm worden gehuurd. John Theissen zal hiervoor diverse maten fietsen en helmen
aanschaffen.

Mocht de betreffende persoon na de oefenperiode zo enthousiast zijn geworden dat hij of zij een fiets
wil aanschaffen, dan kan deze persoon bij John Theissen terecht. Bij aankoop van een fiets wordt dan
de huurprijs in mindering gebracht.
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SPINNING 2006/2007

Zoals de meeste leden weten, zijn we vorig jaar bij L.A. Sports gaan spinnen.
Dit is zeer naar wens van alle deelnemers gegaan, zodat de meeste mensen op de laatste avond
hebben laten weten terug te komen mits Lucie de instructrice is.
Zij deed het namelijk zeer goed en professioneel.
Ook dit jaar wil zij ons wel weer begeleiden maar dat kan alleen op de donderdag avond van 21.00
uur tot 22.00 uur. Tijdsduur hetzelfde als vorig jaar. Maximaal 20 deelnemers.
Op de dinsdag kan Lucie niet door verplichtingen elders.
Vorig jaar hebben ook een aantal deelnemers te kennen gegeven eventueel 2x te willen spinnen.
Deze mogelijkheid is er nu op de dinsdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur. Als je donderdag
verhindert bent, kun je je natuurlijk ook alleen voor de dinsdag opgeven. De donderdag blijft de eerste
dag, we gaan dus niet met z’n allen naar de dinsdag als daar meer animo voor mocht zijn.
Er moeten zich minimaal 15 personen per avond opgeven anders gaat het niet door omdat het anders
te duur voor de Keitrappers wordt; wij betalen een vast bedrag per avond (20 personen).
De instructeur op de dinsdagavond zal dan William zijn. William is opgeleid door Lucie en volgens
haar een goeie.
L.A. Sports ligt aan de Johannes Vermeerstraat 75.
De kosten per maand voor eenmaal per week spinnen 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.
Wil je twee avonden per week spinnen, zullen de kosten € 32,-- ( € 4,-- per les) zijn. Hiervan neemt de
club € 2,50 per maand voor haar rekening zodat € 29,50 per persoon per maand betaald moet
worden.
De betaling hiervan zal in 2 termijnen geschieden: de eerste termijn moet contant betaald worden op
de eerste spinavond in oktober en de tweede termijn op de eerste spinavond in januari.
Zonder tegenbericht word je verwacht op 5 oktober voor diegenen die zich voor de donderdag
opgeven. De leden die dinsdag willen spinnen krijgen een berichtje over hoe en wat.
De laatste avond zal zijn op dinsdag 29 maart 2007.

Elders in deze nieuwsbrief zit een opgaveformulier voor het spinnen. Inschrijving vindt plaats vanaf 7
september 0.00 uur tot en met 17 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

De nieuwjaarsborrel is inmiddels gepland op zondag 7 januari 2007.

Clubkampioenschap 2007

De datum voor het onderdeel cross is zondag 4 maart 2007.

Bijlagen:

 Opgaveformulier spinning
 Winterprogramma


