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

Nieuwsbrief nummer 8 (september 2008)

De kermis zit er weer op en zijn de meeste Keitrappers al weer klaar voor om te starten met het
winterprogramma.
Maar eerst is er weer op zondag 23 september de sluitingstocht waarbij wij natuurlijk weer rekenen op
een massale opkomst.

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.

Wij wensen jullie veel fietsplezier toe de komende winter.

Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 26-03-08

Aanwezig:
Laurens Klein Falckenborg, Harold Geboers, Wilbert Veerbeek, Simon Goede, Jos Meulenbeek, Wim
Halink, Aloys Spekschoor, Raymond Wopereis, George Plaggenburg, Adri Graven, Jan de Valk, Arno
Boschker, Theo Wildenborg, Marcel Berendsen, André te Welscher, Henk Nijemeisland, Theo
Reinders, Willie Ribbers, Aloys Pape, Peter Tankink, Gerard Bluiminck, Henny Eiting, Tonnie Klein
Nijenhuis, Hubert Bomers, Henk Woeltjes, Pier Hettema, Jan Scholten, Tonnie Schenk, Joost Eggink,
Jos ten Have, André ten Have, Peter Spekschoor, Peter Domhof, Guus Snijders, Hennie Spekschoor,
Eddie Goossens, Angelo Vos, Joop Radstake, Theo Spexgoor, Margriet Klein Falckenborg, Astrid
Veerbeek, Laurens Wopereis, René Boschker, Edwin Goossens, Laurens Reukers, Lidwien Reukers,
Henny Beuting, Bernadet Dusseldorp, Henny Mellink, Berry Ikink, Johan Smit, Laurie ten Have, Theo
ten Have, Hubert Arendsen, Ingrid te Veldhuis, Johan Smeulders.

Afwezig met kennisgeving:
Ellie Halink, Tjerk Plaggenburg, Mark Vredegoor, Irma Beskers

1. Opening
Harold Geboers heet iedereen van harte welkom.
Er wordt een moment stilte gehouden voor de overleden leden.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering
De notulen van de algemene ledenvergadering 2007 worden goedgekeurd.

3. Mededelingen en diversen bestuur
Consumpties
Koffie is voor rekening van de vereniging. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.
ATB-groep II
De vergadering stemt in met het verzoek van de begeleiders van ATB-groep II om de e-mailadressen
van de groep te krijgen. Hierdoor kunnen ze de groep sneller informeren over bijvoorbeeld wijzigingen
in het programma.
E-mailadressen
Er zal steeds vaker informatie per mail aan de leden verzonden worden. Leden die dat nog niet
hebben gedaan, worden verzocht hun e-mailadres door te geven aan het secretariaat
(info@keitrappers.nl).
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Begeleiding wegggroep III
Het bestuur is op zoek naar nieuwe begeleiders voor weggroep III. Er wordt overwogen om een GPS-
systeem aan te schaffen om het voor nieuwe begeleiders makkelijker te maken.
Begeleiding ATB-groep I
Eddy Goossens heeft aangegeven niet meer op donderdag te kunnen trainen/begeleiden. Samen met
Jos ten Have probeert hij naar een oplossing te zoeken.
Gezamenlijk vertrek wintertochten
Uit de begeleidersvergadering is de wens naar voren gekomen om gezamenlijk te vertrekken om
09.00 uur bij de wintertochten.
Promotieactiviteit
In het kader van het ontwikkelen van nieuwe activiteiten wordt er in de zomer van 2008 een atb-
evenement georganiseerd voor alle Lichtenvoordenaren. De organisatie is in handen van Eddie
Goossens, Willem Pierik, Wilbert Veerbeek en Harold Geboers. Leden zullen benaderd worden om
hieraan mee te werken. Suggesties zijn van harte welkom.
Commissie clubkampioenschappen
De nieuwe samenstelling van de commissie bestaat uit Arno Boschker, George Plaggenburg, André te
Welscher en Pier Hettema.

4. Jaarverslag 2007
Het jaarverslag 2007 wordt goedgekeurd.

5. Financieel verslag 2007
Laurens Klein Falckenborg geeft tekst en uitleg over het financieel verslag van 2007 en de begroting
voor 2008. Na toelichting op enkele vragen worden het financieel verslag 2007 en de begroting 2008
goedgekeurd.

6. Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaande uit George Plaggenburg en Johan Smit laat weten dat de zaak
voor elkaar is.

7. Zomerprogramma
>Simon Goede geeft uitleg over het zomerprogramma. Het programma is te vinden op de website.
>Omdat de clubkampioenschappen de afgelopen jaren te maken heeft gehad met een terugloop in
deelname, heeft de commissie clubkampioenschappen gekozen voor een andere opzet. Er is één dag
gepland op zondag, 29 juni, waar in teamverband allerlei onderdelen aan de orde komen.
Familieleden van Keitrappers kunnen ook meedoen. Teams (6 personen) kunnen zich aanmelden
voor 1 mei 2008. Om de clubkampioenschappen door te laten gaan, gaat de commissie
clubkampioenschappen uit van een minimale deelname van 36 deelnemers.
>Aloys Spekschoor wil graag een vaste datum oor de openingstocht. In principe wordt de
openingstocht gehouden voor de 1

ste
training en de sluitingstocht na de laatste training van het

seizoen.

8. Aankondiging bestuursverkiezing
Harold Geboers is aftredend en herkiesbaar.

9. Bestuursverkiezing
Er hebben zich geen kandidaten gemeld. Harold wordt herkozen.

10. Verkiezing kascontrolecommissie
George Plaggenburg treedt af. Peter Spekschoor neemt plaats in de commissie.

11. Stand van zaken Keitrappersenquête
>Opzetten jeugdafdeling: er is te weinig draagvlak voor de enorme inspanningen die hier mee
gepaard gaan.
>Opvang en begeleiding nieuwe leden: Door ledenadministratie en begeleiders wordt hier aandacht
aan besteed.
>Regels en afspraken: het houden aan regels en afspraken blijft een voortdurend aandachtspunt.
>Onderzoeken eigen home: er zijn voorzichtige contacten geweest met Switbertus over hun
clubgebouw de Swite. Daar zijn in ieder geval geen douches. Aansluiten bij een bestaande vereniging
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blijft een optie, maar is niet eenvoudig realiseerbaar. Er is in Lichtenvoorde veel beweging rondom de
sportverenigingen en hun sportlocaties. De duivenvereniging en Litac worden nog geopperd.
>Onder de loep nemen van bestaande activiteiten: de clubkampioenschappen zullen op een ander
manier georganiseerd worden. Er is een clinic georganiseerd met Bert Boom bij fietshandel Theissen.
Het bestuur heeft het voornemen om jaarlijks een dergelijke activiteit terug te laten keren.
>Zorgvuldige kledingkeuze: Andere kledingkeuze wordt in 2010 actueel als de sponsorcontracten
aflopen.

12. Rondvraag + nagekomen mededelingen
Nagekomen mededelingen
>M.b.t. de begeleiding van weggroep III is in de pauze afgesproken, dat Aloys Spekschor, Jan
Scholten, Theo Wildenborg en Wilbert Veerbeek het onderling met elkaar regelen.
>Op het opgaveformulier voor het Keitrappersweekend staan foute data vermeld. De juiste data zijn
14 en 15 juni. Graag vooraf aangeven of je op de weg of ATB meegaat.
>Op korte termijn zal er via de website informatie verspreid worden over het clubkampioenschap.
Rondvraag
>Wim Halink: Kan de kast bij de sporthal niet verwijderd worden? De kast wordt niet meer gebruikt en
ziet er verwaarloosd uit.
>Lidwien Reukers: Kan er naast promotie voor de ATB ook iets voor de weg gebeuren? In het
jaarprogramma staat voor weggroep III maar 2 keer iets gepland.
>Jos ten Have: Wil graag de posters voor de tochten op tijd. Naar aanleiding van zijn opmerking wordt
stil gestaan bij de promoties in de verschillende bladen. Opgemerkt wordt dat niet altijd het totale
artikel geplaatst wordt.
Willie Ribbers: Spreekt zijn ontevredenheid uit over de promotie van de veldtoertocht van Beltrum.
Henny Eiting: Moedigt de leden aan om niet alleen kritiek te hebben, maar ook zelf in de pen te
klimmen en een stukje voor de krant te schrijven.
Johan Smeulders: Vraagt waarom er geen klassieker op het programma staat. Daar is in de afgelopen
jaren te weinig animo voor geweest.
Johan Smit: Roept iedereen op zich op tijd op te geven voor het Keitrappersweekend.

13. Sluiting
Harold bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.

Jos Meulenbeek

Mutaties ledenbestand februari 2008 – september 2008

Afmeldingen
Geen!
Aanmeldingen
Mirjam Somsen, Leunkweg 2, Beltrum.

Sluitingstocht 2008

Op zondag, 21 september wordt het wegseizoen weer afgesloten met de jaarlijkse sluitingstocht. Er
wordt om 10.00 uur gestart bij de sporthal. Er is een tocht van ongeveer 50 kilometer uitgezet.
Halverwege de tocht wordt er gepauzeerd. Voor de pauze fietsen we in één groot peloton. Na de
pauze is er voor de wegrenners een route over landelijke weggetjes uitgezet. De ATBers fietsen terug
naar Lichtenvoorde door bossen en over landweggetjes. Na afloop is er nog gelegenheid voor een
afzakkertje.
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Nieuwjaarsreceptie 2009

!!!!! Zet al vast op de kalender !!!!!

De nieuwjaarsreceptie 2009 is gepland op zondag, 11 januari 2009.
Plaats en aanvangstijd worden t.z.t. bekend gemaakt via de website www.keitrapers.nl
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