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

Nieuwsbrief nummer 7 (februari 2008)

Hierbij de zevende editie van de “Keitrappers-nieuwsbrief”.
Ook hebben we weer geprobeerd in deze nieuwsbrief de meest relevante informatie op te nemen voor
leden van onze fietsclub.
We willen jullie wederom erop wijzen voor de meest actuele zaken te surfen naar onze website:
www.keitrappers.nl.
We wensen u allen een zeer sportief fietsjaar toe. Het is door de inzet van een aantal enthousiaste
clubleden weer gelukt om een goed en leuk jaarprogramma samen te stellen. Waarvoor dank!

MEDEDELINGEN BESTUUR

Hierbij nodigt het bestuur van WTC Keitrappers u uit voor
de algemene ledenvergadering.

Algemene ledenvergadering
Woensdag: 26 maart 2008
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: café Hogenkamp

Aaltenseweg 33
Lichtenvoorde

Agenda:
1. Opening
2. Notulen algemene ledenvergadering 2007 (zie nieuwsbrief nummer 6 – september 2007)
3. Mededelingen en diversen bestuur
4. Jaarverslag 2007 (zie deze nieuwsbrief)
5. Financieel verslag 2007
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Zomerprogramma
8. Aankondiging bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Harold Geboers
Eventuele kandidaten kunnen zich melden tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering

Pauze
9. Bestuursverkiezing
10. Verkiezing kascontrolecommissie:

Aftredend en niet herkiesbaar: George Plaggenburg, Johan Smit blijft in de kascommissie.
11. Stand van zaken Keitrappers-enquête
12. Rondvraag
13. Sluiting
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Jaarverslag 2007 WTC Keitrappers

In dit jaarverslag zijn in het kort de belangrijkste onderwerpen en activiteiten van 2007 beschreven.
Ook in 2007 hebben een groot aantal Keitrappers een steentje bijgedragen om de verschillende
activiteiten vorm te geven. Waarvoor hartelijk dank.

Bestuur
In 2007 is afgetreden Mark Vredegoor (penningmeester). Simon Goede is toegetreden tot het bestuur.
Hij heeft de functie van toercoördinator overgenomen van Laurens Klein Falckenborg, die op zijn beurt
de functie van penningmeester op zich heeft genomen. Het bestuur heeft in 2007 zeven keer
vergaderd.

Begeleiders
In de jaarlijkse begeleidersvergadering is aandacht besteed aan het reilen en zeilen binnen de
verschillende groepen. Opvallend is, dat voor bijna alle groepen geldt, dat na een goede start de
deelname terug loopt. Voor groep III race blijft het tekort aan begeleiders een probleem.

Keitrappers-enquête
In 2007 is de eind 2006 gehouden enquête uitgewerkt.
Belangrijke aanbevelingen uit de enquête waren:

1. Onderzoeken van een draagvlak om iets op te zetten voor de jeugd.
2. Aandacht voor opvang en begeleiding van nieuwe leden.
3. Houden aan regels en afspraken.
4. Onderzoeken eigen home.
5. Onder de loep nemen van bestaande activiteiten.
6. Ontwikkelen nieuwe activiteiten.
7. Zorgvuldige kledingkeuze volgende keer.

Ten aanzien van verschillende punten wordt een voorzichtige ontwikkeling zichtbaar.

Website
Het webmasterschap is overgegaan van Rob Scharenborg naar Ramon Kolstee. De website is in een
nieuw jasje gestoken.

Nieuwsbrief
Ook in 2007 is er twee keer een nieuwsbrief uitgebracht.

Activiteiten 2007

14 februari
Nieuwjaarsreceptie
Onder het genot van een hapje en een drankje storten ongeveer 60 Keitrappers zich op het
portrettekenen en het schetsen met houtskool.

4 februari
Veldtoertocht Lichtenvoorde
Vanaf de sporthal vertrekken 702 deelnemers voor een afstand van 25 km of 45 km. Het is prachtig
weer en er wordt gesproken van een mooie route.

Clubkampioenschappen
11 maart
Tijdrit cross: 26 deelnemers (winnaar: Eddie Goossens)
Cross: 26 deelnemers (winnaar: Peter Tankink)
24 april
Tijdrit weg: 24 deelnemers (winnaar: Carel ten Have)
20 mei
Sur place: 11 deelnemers (winnaar: Pim Adema, Arno Boschker)
Estafette: 11 deelnemers (winnaars: koppel Laurens Klein Falckenborg / Pim Adema)



Nieuwsbriefnr[7] www.keitrappers.nl pagina 3 van 4

34 Keitrappers namen deel aan één of meerdere onderdelen. 9 Keitrappers namen deel aan alle 5
onderdelen.
Einduitslag: 1. Pim Adema

2. Ingrid te Veldhuis
3. Peter Spekschoor

28 maart
Algemene ledenvergadering: 48 bezoekers

1 april
Openingstocht: 45 deelnemers

9 en 10 juni
Keitrappersweekend
18 deelnemers.
12 weg en 6 ATB
Biezenmortel. Oud klooster
Afstand op de weg onderschat. Fietsen 400 km in twee dagen.
ATBers worden overvallen door zeer slecht weer.
Desondanks gezellig

26 augustus
Toertocht Lichtenvoorde
537 deelnemers
Weg: 100 km
ATB: 25 km en 45 km

23 september
Sluitingstocht: 40 deelnemers

28 oktober
Veldtoertocht Lichtenvoorde, 956 deelnemers.
Prachtig weer

11 november
Veldtoertocht Beltrum: 256 deelnemers lus van
Uitermate slecht weer

12 december
Clinic Bert Boom: 30 bezoekers

Jos Meulenbeek

Mutaties ledenbestand september 2007 – februari 2008

Afmeldingen
Fons Huitink, Esstraat 49, Lichtenvoorde
Peter Griess, Groenling 31, Lichtenvoorde
Mike Griess, Groenling 31, Lichtenvoorde
Nander Weijmans, Evert Heusinkveldstraat 10, Lichtenvoorde
Jan Delsink, De Veste 47, Doesburg
Coen Scharenborg, Buitenschans 33, Groenlo
Bonnie Leemreize, Schuurmansweg 6, Beltrum
Ellen Wopereis, Pluto 8, Lichtenvoorde
Willy Schenk, Boterbloem 16, Eibergen
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Aanmeldingen
Peter Domhof, Franse Schans 20, Lievelde
Erik Elsschot, Boschlaan 2a, Lichtenvoorde
Henri Otink, Wentholtstraat 105, Lichtenvoorde

CLUBKAMPIOENSCHAP 2008
Zie: www.keitrappers.nl

VERZEKERING
Als lid van de Keitrappers ben je via de NTFU verzekerd tegen aansprakelijkheid en ongevallen. Ook
hier geldt wel zelf verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid.

De volledige voorwaarden (polis) m.b.t. de verzekering vinden jullie op de website van de NTFU –
www.ntfu.nl . In het ToerfietsEvenementenProgramma 2007 staan een aantal zaken over de
verzekering (meest gestelde vragen). Wanneer er sprake is van schade kan bij de NTFU (tel. 0315-
581300 en/of info@ntfu.nl) een schadeformulier worden aangevraagd.

KEITRAPPERSWEEKEND d.d. 14 + 15 juni 2008

Op 14 en 15 juni vindt het Keitrappers weekend weer plaats.
Dit jaar is gekozen voor de plaats Simpelveld, wat net even ten zuiden van Geleen ligt.
Het overnachtingadres is Huize Damiaan, Pater Damiaanstraat 38 te Simpelveld.
De entourage is vergelijkbaar met vorig jaar. Ook hier eveneens een voormalig klooster.
Naast overnachting wordt ook gezorgd voor diner, ontbijt en lunchpakket. Het betekent dus alleen
brood etc. voor de eerste dag meenemen.
Voor de ATB rijders zijn er 6 routes waarvan de komende weken bekeken gaat worden welke we
precies gaan rijden. In ieder geval wordt het een heel mooi ritten programma en bij voldoende
deelname kan in verschillende niveau groepen gereden worden. In verband met het klimmend
karakter van de mountainbike routes is enige getraindheid wel gewenst.
Voor de fietsers op de weg mag genoegzaam het geaccidenteerd zijn van het landschap wel bekend
zijn. Ook hier worden twee dagritten voor gemaakt, waar we vanuit gaan dat ze maximaal 100-120 km
zullen bedragen. Ook hier voor geldt dus, zorg dat je de meters in de benen hebt.
In huize Damiaan hebben we een eigen soort klein café, zodat het sociale aspect van het weekend
goed tot zijn recht kan komen.
Ik zou iedereen willen uitnodigen hier aan mee te doen. Dan maken we er een mooi weekend van.
Met vriendelijke groeten namens de organisatie.

Simon Goede


