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

Nieuwsbrief nummer 6 (september 2007)

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.

Wij wensen jou veel lees en fietsplezier.

Notulen Algemene ledenvergadering WTC Keitrappers, 28.03.07

Aanwezig:
Astrid Veerbeek, Henny Mellink, Henk Woeltjes, Ramon Kolstee, Theo Reinders, Willie Ribbers, Aloys
Spekschoor, Aloys Papen, Henny Eiting, Theo Spexgoor, Margriet Klein Falckenborg, Adri Graven,
Johan Smit, Joop Radstake, George Plaggenburg, Jan de Valk, Hans Mentink, Vincent Vloet,
Raymond Wopereis, Simon Goede, Peter Tankink, Marcel Berendsen, Hubert Bomers, Peter
Spekschoor, Guus Snijders, Angelo Vos, André ten Have, Hemmie Spekschoor, Henk Nijemeisland,
André te Welscher, Laurens Berendsen, Laurens Wopereis, Henk Stevens, Willem Pierik, Henny
Beuting, Eddie Goossens, Willy Schurink, Bernadet Dusseldorp, Carel ten Have, Tonnie Schenk,
Berry Ikink, Jan Scholten, Ingrid te Veldhuis
Bestuur: Harold Geboers, Laurens Klein Falckenborg, Wilbert Veerbeek, Mark Vredegoor, Jos
Meulenbeek
Afwezig met kennisgeving:
Jos ten Have, Marijke ten Have, Laurens Reukers, Lidwien Reukers, Theo Wildenborg, Rob
Scharenborg, Johan Smeulders, John Theissen, Joost Eggink

1. Opening
Harold Geboers opent de vergadering en heet iedereen namens het bestuur van harte welkom.

2. Notulen Algemene ledenvergadering 2006
De notulen van de algemene ledenvergadering 2006 worden goedgekeurd met dank aan Bernadet
Dusseldorp.

3. Mededelingen en diversen bestuur
Consumpties
Koffie is voor rekening van de vereniging. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Toegevoeging agenda
Als punt 6a wordt aan de agenda toegevoegd: contributieverhoging.
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Brief VIOS Beltrum
Voorgelezen wordt een brief van VIOS Beltrum met een bijzonder woord van dank aan de Beltrumse
vrijwilligers m.b.t. hun inspanningen tijdens de veldtoertocht in Beltrum.

Stand van zaken m.b.t. de begeleiders van de verschillende groepen
Weggroep I: Harold Gebroers, Peter Tankink, Martin Hoitink.
Weggroep II: Laurens Klein Falckenborg, Henny Beuting, Guus Snijders, Laurens Reukers.
Weggroep III: Jan Scholten, Aloys Spekschoor, Frans Harbers (hulpleider)
ATBgroep I: Eddie Goossens, Jos ten Have.
ATBgroep II: André te Welscher, Henk Nijemeisland, Willem Pierik, George Plaggenburg.
Zondagmorgengroep: De Zondagmorgengroep kent geen officiële begeleiders, maar het volgende
viertal is bereid om bij aanwezigheid de begeleiding op zich te nemen: Willy Schurink, Hans Mentink,
Frans Harbers, Berry Ikink.

Wijziging trainingsschema
Op donderdagavond fietsen weggroep I en II samen op het niveau van weggroep II. Bij een grote
opkomst kan weggroep I alsnog besluiten apart te trainen.

Keitrappersweekend
Omdat de wegrenners in de afgelopen jaren wat in de verdrukking zijn geraakt is in eerste instantie
besloten om dit jaar een Keitrappersweekend voor de weg te organiseren. Opmerkingen hierover
vanuit de vereniging zijn voor het bestuur aanleiding geweest om dit besluit in heroverweging te
nemen. Het Keitrappersweekend zal dit jaar plaatsvinden op 9 en 10 juni voor wegrenners en ATBers.
Voor beide groepen wordt een route uitgezet. Er zal een gezamenlijke overnachting plaats vinden.
Waarschijnlijk zal het weekend ergens in Brabant plaats vinden. Johan Smit heeft de organisatie in
handen. Volgend jaar zullen er waarschijnlijk twee weekenden worden georganiseerd. Een weekend
voor de zomervakantie en een weekend na de zomervakantie. Een weekend voor wegrenners en een
weekend voor ATBers.

Openingstocht
Zondag, 1 april vindt de openingstocht plaats. De organisatie is in handen van Aloys Spekschoor. Er
zal vooraf een clubfoto worden gemaakt.

Inzet leden bij activiteiten
Om de betrokkenheid van de leden bij de vereniging te vergroten zullen dit jaar meer en vaker leden
benaderd worden om te helpen bij de verschillende activiteiten.

Webmaster
Rob Scharenborg is op zoek naar een vervanger. Ramon Kolstee geeft aan interesse te hebben.
Vanuit het bestuur zal hierover contact met hem opgenomen worden.

4. Jaarverslag 2006
Het jaarverslag 2006 wordt goedgekeurd met dank aan Jos Meulenbeek.

5. Financieel verslag 2006
Mark Vredegoor geeft tekst en uitleg over het financieel verslag van 2006 en de concept begroting van
2007. Na toelichting op enkele vragen worden het financieel verslag 2006 en de concept begroting
2007 met dank aan Mark goedgekeurd.

6. Kascontrolecommissie
Henny Mellink en George Plaggenburg vormen de kascontrolecommissie. De zaak is perfect voor
elkaar, aldus de commissie. De commissie wordt bedank voor haar werkzaamheden.

6a. Contributieverhoging
Het bestuur stelt een contributieverhoging van € 15.00 voor ingaande het seizoen 2008.
De contributie wordt daarmee € 50.00 per jaar. Argumenten voor deze verhoging zijn:

>Over drie jaar, einde sponsorcontracten, moeten we nadenken over een nieuwe kledinglijn.
>Over drie jaar viert de vereniging haar 25jarig jubileum.
>Subsidiestop van de gemeente Oost Gelre.
>Verhoging jaarlijkse afdracht aan NTFU.
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Contributies 1-oktoberleden en ondersteunende (zijn niet fietsende leden / geen afdracht NTFU)
leden, worden in verhouding aangepast.
De algemene ledenvergadering gaat akkoord.

7. Stand van zaken beleidsplan 2005 – 2010
Harold Geboers presenteert het volgende overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de
realisatie van de in het beleidsplan 2005 -2010 gestelde doelen:

>Promotie van evenementen in alle regionale kranten.
>Posters met aankondiging evenementen.
>Sponsorcontracten voor 5 jaar.
>Er is overleg met ‘buur’-verenigingen.
>Begeleiding is uitgebreid en er vindt regelmatig overleg plaats.
>Veldtoertocht in februari en augustus.
>Betere kwaliteit tochten (meer afstanden en betere startlocatie).
>Mogelijkheid tot lenen/uitproberen van fiets voor nieuwe leden.

Opmerkingen naar aanleiding van de presentatie:
>Er had voor de openingstocht al promotie gemaakt kunnen worden.
>Als er gebruik gemaakt wordt van leenfietsen bij Theissen is het belangrijk om aandacht te
hebben voor de juiste afstelling van de fiets.
>In vergelijking met andere sporten presenteert de vereniging zich weinig in de ELNA.
>Artikelen in bladen zouden van een foto vergezeld kunnen worden.

8. Zomerprogramma
Laurens Klein Falckenborg presenteert het zomerprogramma. De programma’s van weg en ATB zijn
te vinden op de website. Als ‘grote’ activiteit is ‘Limburgs Mooiste’ in het programma opgenomen.

9. Aankondiging bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Mark Vredegoor
Aftredend en herkiesbaar: Laurens Klein Falckenborg
Harold dankt Mark voor zijn inzet voor de Keitrappers in de afgelopen jaren. Naast applaus neemt
Mark een fotografide ets met de afdruk van een dood vogeltje in ontvangst. Harold benadrukt het
thema door nog eens te benadrukken, dat het leven er uit gaat, als je uit het bestuur stapt.

10. Bestuursverkiezing
Laurens Falckenborg wordt herkozen. Hij zal de functie van penningmeester op zich nemen.
Simon de Goede wordt als nieuw bestuurslid gekozen.

11. Verkiezing kascommissie
Hennie Mellink treedt af en is niet herkiesbaar. George Plaggenburg blijft in de kascommissie. Johan
Smit treedt toe tot de kascommissie.

12. Stand van zaken Keitrappersenquête
Jos Meulenbeek vertelt namens de enquêtecommissie iets over de aanleiding tot de enquête en
presenteert de uitkomsten. Onderstaande aanbevelingen zijn door de enquêtecommissie
geformuleerd. De aanbevelingen zullen door het bestuur worden meegenomen.

>Onderzoeken van draagvlak om iets op te zetten voor de jeugd.
>Aandacht voor opvang en begeleiding van nieuwe leden.
>Houden aan regels en afspraken.
>Onderzoeken eigen home.
>Onder de loep nemen van bestaande activiteiten.
>Ontwikkelen nieuwe activiteiten.
>Zorgvuldige kledingkeuze volgende keer.

13. Rondvraag
>Harold Geboers vraagt iedereen om de e-mailadressen door te geven.
>Namens Johan Smeulders wordt gevraagd of bij verhindering op een alternatief tijdstip
gespind kan worden. Het bestuur bespreekt met LA-sports of het structureel geregeld kan
worden.

>Tonnie Schenk vraagt zich af of je wel verzekerd bent als je niet in de juiste clubkleding
fietst. Het bestuur zoekt het uit. Waarschijnlijk bestaat er geen relatie.
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>Henny Eitink merkt op dat tijdens de Keitrappers 100 kilometertocht de geldkist veel te
laat door het bestuur werd opgehaald. Het probleem wordt erkend.

>Aloys Spekschoor vraagt zich af, waarom de vergadering vandaag niet gestart is met een
moment stilte ter nagedachtenis van de overleden leden van de vereniging. Alsnog
wordt besloten de vergadering daar vandaag mee af te sluiten.

>Willem Pierik oppert de mogelijkheid om Longa, eventueel in samenhang met een eigen
home bij Longa, als vaste startplaats te kiezen. Opgemerkt wordt om terughoudend te
zijn met een vertrek bij de sporthal, waar we jaren lang goed samen gewerkt hebben.

>Peter Tankink vraagt of er eventueel belangstelling is om voor de Stichting
Bloemencorso loten te verkopen. Er blijkt geen belangstelling te zijn.

14. Sluiting
Harold sluit de vergadering met een moment stilte ter nagedachtenis van de overleden leden van de
vereniging.

Jos Meulenbeek

Mutaties ledenbestand

Afmeldingen
Ronnie Nijland, Niessinkkamp 37, Eibergen
Marijn Schreurs, Walienseweg 16, Winterswijk
Bennie Schenk, Mercurius 26, Lichtenvoorde

Aanmeldingen
Gijs Klein Falckenborg, Martin Lelieveldstraat 77, Lichtenvoorde
Willem Hinkamp, Schatbergstraat 98, Lichtenvoorde
Irma Beskers, Herman Olijslagerstraat 17, Lichtenvoorde
Gerard Bluiminck, Potgieterstraat 26, Lichtenvoorde
Herbert Arendsen, Nieuwe Maat 36, Lichtenvoorde
Henrie te Molder, Franse Schans 26, Lievelde
René Beijer, Lievelderweg 95, Lievelde

Sluitingstocht

Op zondag 23 september wordt het wegseizoen weer afgesloten met de jaarlijkse sluitingstocht. We
starten om 10.00 uur bij de sporthal

SPINNING 2007/2008

Zoals de meeste leden weten, hebben we vorig jaar bij L.A. Sports gespind.
Dit is zeer naar wens van alle deelnemers gegaan, zodat de meeste mensen wederom op de laatste
avond hebben laten weten terug te komen mits Lucie de instructrice is.
Zij deed het weer zeer goed en professioneel.
Ook dit jaar wil zij ons wel weer begeleiden op de donderdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur.
Maximaal 20 deelnemers per avond.
Er moeten zich minimaal 15 personen opgeven, anders gaat het niet door. De Keitrappers betalen een
vast bedrag per avond (20 personen).
L.A. Sports ligt aan de Johannes Vermeerstraat 75.
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De kosten voor eenmaal per week spinnen is € 4,20. Hiervan neemt de club € 0,50 per keer voor haar
rekening zodat € 3,70 per persoon per week betaald moet worden.
De betaling hiervan zal d.m.v. automatische incasso geschieden. Deze zal medio december
plaatsvinden. Op het inschrijfformulier zal hiervoor een handtekening gezet moeten worden.
Zonder tegenbericht word je verwacht op 4 oktober.
De laatste spinavond zal zijn op donderdag 27 maart 2008.

Elders in deze nieuwsbrief zit een opgaveformulier voor het spinnen. Inschrijving vindt plaats vanaf 19
september 0.00 uur tot en met 29 september, zodat ook diegene die eventueel later de nieuwsbrief
ontvangt gelijke kansen heeft. Vanaf 19 september is het dus: Wie het eerst komt het eerst maalt.

Laurens Klein Falckenborg

Nieuwjaarsborrel
De nieuwjaarsborrel is inmiddels gepland op zondag 6 januari 2008.

Clubkampioenschap 2008

De datum voor het onderdeel cross is zondag XX maart 2008.

Bijlagen:

 Opgaveformulier spinning
 Winterprogramma


