
Notulen Algemene ledenvergadering WTC Keitrappers, 26.03.2009

Aanwezig
Lidwien Reukers, Joop Radstake, Aloys Spekschoor, Ingrid te Veldhuis, Mirjam Somsen,
Eddie Goossens, Johan Smit, Jan de Valk, Angelo Vos, Peter Domhof, Guus Snijders,
Laurens Wopereis, Clemens Hummelink, Raymond Wopereis, Peter Spekschoor, Bernadet
Dusseldorp, Willie Pierik, Theo Reinders, Anton Helmers, Willie Ribbers, André Brinke,
Theo ten Have, Tonnie Schenk, Leo Oolthuis, Henny Beuting, Berry Ikink, Peter Tankink,
René Beijer, Herbert Arendsen, Jos Langemaire, Jos ten Have, Pier Hettema, Tonnie Klein
Nijenhuis, André te Welscher, George Plaggenburg, Hubert Bomers, Edwin Goossens,
Laurens Berendsen, René Harmelink, Henk Nyemeisland, Jan Scholten, Henny Mellink,
Laurens Reukers, Marijke ten Have, Willy Schurink, Laurie ten Have, Margriet Klein
Falckenborg, Ellie Halink, Astrid Veerbeek, Wilbert Veerbeek, Willem Pieruk, Laurens Klein
Falckenborg, Harold Geboers, Simon Goede, Jos Meulenbeek.

Afwezig met kennisgeving
Theo Wildenborg, André ten Have, Carel ten Have, Ben Boekeleder, Geert Willem Huis in
het Veld, Albert Smeulders, Peter Wieggers, Henny Eiting, Marcel Berendsen, Jos Pillen,
Adri Graven, Aloys Papen, Tjerk Plaggenburg, Wim Halink, Johan Smeulders, Henk Graven.

1. Opening
Harold Geboers opent de vergadering en heet iedereen namens het bestuur van harte welkom.
Hij spreekt zijn waardering uit voor de goede opkomst.
Er wordt een moment stilte gehouden ter nagedachtenis aan de overleden leden van de
vereniging.

2. Notulen ALV 2008
De notulen van de algemene ledenvergadering 2008 worden goedgekeurd.

3. Mededelingen en diversen bestuur
> Koffie en thee tijdens deze vergadering zijn voor rekening van de vereniging.
> De lijst met afmeldingen wordt voorgelezen.
> Extra agenda punt (11a) eigen home.
> De nieuwe website is in de lucht. Hij is gebruiksvriendelijker dan de vorige. Iedereen wordt
opgeroepen zich te registreren.
> Bijna alle e-mailadressen zijn inmiddels bekend. Communicatie zal vanaf nu gaan via de
mail en de website. Op verzoek kan een papieren nieuwsbrief verzonden worden.
> Volgens jaar is de vereniging aan nieuwe kleding toe. Het proces (gesprekken met
mogelijke sponsoren en kledingcommissie) is opgestart. Oude kleding (voorraad) kan gekocht
worden voor € 10,00 per kledingstuk.

4. Jaarverslag 2008
Het jaarverslag 2008 wordt goedgekeurd.

5. Financieel verslag 2008
Laurens Klein Falckenborg geeft uitleg over het financieel verslag 2008 en de begroting voor
2009.

6. Verslag kascontrolecommissie
Peter Spekschoor meldt vanuit de kascontrolecommissie dat de zaak perfect voor elkaar is.



7. Zomerprogramma
Simon Goede geeft een korte toelichting op het zomerprogramma (!!!zie website!!!).
Het programma is in februari door de begeleiders opgesteld. Inmiddels zijn er enkele
aanpassingen geweest m.b.t. de afstanden. De openingstocht (29 maart) is wat korter i.v.m.
jubileumreceptie die middag. Simon adviseert eenieder goed te trainen voor het
Sauerlandweekend.

8. Aankondiging bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Wilbert Veerbeek en Jos meulenbeek.

9. Bestuursverkiezing
Er hebben zich geen kandidaten voor een bestuursfunctie gemeld. Wilbert Veerbeek en Jos
meulenbeek worden herkozen.

10. Verkiezing kascontrolecommissie
Aftredend: Johan Smit (einde termijn 2 jaar). Peter Spekschoor blijft in de commissie.
Willy Schurink versterkt de commissie.

11. Jubileumactiviteiten
Willem Pierik doet verslag van de geplande jubileumactiviteiten

- 29 maart openingstocht + reunie
- 15 – 17 mei Keitrappersweekend Sauerland
- 28 juni Sponsor Spektakel Toer
- 23 augustus jubileumtoertocht
- 19 – 20 september sluitingsweekend

o Zaterdag, gezinsmiddag + avondfeest
o Zondag, sluitingstocht

11a. Eigen Home
De mogelijkheden van de Swite en Litac worden naast elkaar gelegd. De voorkeur van het
bestuur om met de Swite in zee gegaan wordt door de ALV overgenomen. Na afloop van de
trainingstochten kan in de Swite wat gedronken worden. De trainingstochten en toertochten
zullen vanuit de Swite plaatsvinden. De start van de ATB-trianing op donderdagavond blijft
in de Schans. Activiteiten zoals de jaarvergadering zulle in de Swite gehouden worden.
Vooralsnog gaan we een jaar met de Swite in zee. Dan volgt er een evaluatie.

12. Rondvraag
Jos ten Have kaart het begeleidersprobleem bij de ATBers aan. Er zijn te weinig begeleiders.
Het probleem wordt onderkend, maar eventuele begeleiders moeten uit de eigen groepen
komen. Als groep I en II samen gaan zijn er behoorlijke niveauverschillen. Dat vraagt om
aanpassing van de sterkere renners, maar ook van de minder sterkere. Aanwijzingen van de
begeleiders dienen opgevolgd te worden. Het kan niet zo zijn dat de groep rekening houdt met
renners die niet of nauwelijks trainen.

Willie Pierik wil nog toevoegen aan zijn presentatie over de jubileumactiviteiten, dat er
tijdens het sponsorspektakel een aardigheidje is voor de renner die de meeste rondjes rijd in
zijn klasse en voor de renner die de meeste sponsorgelden binnen brengt.

Peter Tankink heeft in een brief aan het bestuur aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen in
groep II van de wegrenners. Op dit moment vindt er bij een grote opkomst van groep II een



splitsing plaats tussen de snellere renners en de minder snelle renners. Bovendien zijn de
afstanden voor de minder snelle renners wat aangepast. Hij vreest dat straks, wanneer de
opkomst weer wat lager is en er niet meer gesplitst wordt, de niveauverschillen te groot
geworden zijn om nog goed samen te kunnen fietsen.
Er volgt een discussie over de voordelen en nadelen van splitsen, de verschillende groepen, de
verschillende snelheden, de verschillende afstanden, de trainingsopbouw, de rol van de
begeleider en het al dan niet rekening met elkaar houden.

Ingrid te Veldhuis attendeert de vergadering op een veldtoertocht van het Romienendal op 2de

Paasdag. De opbrengst van de tocht gaat naar het goede doel ESTINEA.

Willie Ribbers geeft aan dat hij zich terug trekt als coördinator van de veldtoertochten in
Beltrum. Hij blijft wel beschikbaar om te helpen. Hij wordt bedankt voor zijn jarenlange
inzet.

Peter Spekschoor maakt van de vergadering gebruik om de jubileumcommissie te
complimenteren voor haar inzet en wil daarnaast iedereen attenderen op het project van het
SKB waarbij de Stelvio beklommen wordt. Een grote groep Keitrappers neemt hieraan deel.
Het project heeft zich evenals het sponsorspektakel van de Keitrappers verbonden aan het
goede doel ‘Spieren voor Spieren’. De beide activiteiten versterken elkaar. Hij tovert tenslotte
een doos vol met fietsverlichting te voorschijn en stelt iedereen in de gelegenheid ze te kopen.
De opbrengst gaat naar het goede doel

13. Sluiting
Met dank aan ieders komst en bijdrage aan de vergadering sluit Harold Geboers de
vergadering.


