
Notulen	  Algemene	  ledenvergadering	  WTC	  Keitrappers,	  10.03.2010	  

Aanwezig	  
Harold	  Geboers,	  Wilbert	  Veerbeek,	  Laurens	  Klein	  Falckenborg,	  Jos	  Meulenbeek,	  George	  
Plaggenburg,	  Paul	  Hoenderboom,	  Laurens	  Sprenkelder,	  Andre	  Sprenkelder,	  Herbert	  
Arendsen,	  Rene	  Harmelink,	  Hubert	  Bomers,	  Andre	  te	  Welscher,	  Henk	  Nijemeisland,	  Mirjam	  
Somsen,	  Andries	  Boschker,	  Tonnie	  Schenk,	  Willem	  Pierik,	  Theo	  Wildenborg,	  Joop	  Radstake,	  
Ellie	  Halink,	  Margriet	  Klein	  Falckenborg,	  Astrid	  Veerbeek,	  Hans	  Mentink,	  Carel	  ten	  Have,	  
Henny	  Beuting,	  Willem	  Ribbers,	  Anton	  Helmers,	  Alwies	  Papen,	  Theo	  Reinders,	  Jos	  Pillen,	  
Joost	  Eggink,	  Willy	  Schurink,	  Tonnie	  Klein	  Nijenhuis,	  Walter	  te	  Molder,	  Hennie	  Spekschoor,	  
Ronnie	  Harmelink,	  Ramon	  Kolstee,	  Marcel	  Berendsen,	  Peter	  Domhof,	  Raymond	  Wopereis,	  
Jaap	  Hermanns,	  Berry	  Ikink,	  Peter	  Spekschoor,	  Joost	  Eggink,	  Angelo	  Vos,	  Guus	  Snijders,	  
Laurens	  Berendsen,	  Peter	  Tankink,	  Ingrid	  te	  Veldhuis,	  Albert	  Smeulders,	  Rene	  Peters,	  Henny	  
Eiting,	  Eddy	  Goossens,	  John	  Theissen,	  Laurens	  Reukers,	  Lidwien	  Reukers,	  Laurens	  Wopereis,	  
Leo	  Oolthuis	  
	  
Afwezig	  met	  kennisgeving	  
Laurie	  ten	  Have,	  Theo	  ten	  Have,	  Simon	  Goede,	  Anton	  van	  Dijk,	  Mark	  Hund,	  Andre	  Brinke,	  
Henny	  Mellink,	  Anita	  Huijtink,	  Pier	  Hettema,	  Jos	  ten	  Have,	  Marijke	  ten	  Have,	  Johan	  
Smeulders,	  Clemens	  Hummelink,	  Henk	  Graven,	  Adri	  Graven,	  Bernadet	  Dusseldorp,	  Andre	  ten	  
Have,	  Jos	  Langemaire,	  Henri	  te	  Molder,	  Tjerk	  Plaggenburg,	  Marja	  Eggink	  
	  

1. Opening	  
Harold	  Geboers	  heet	  iedereen	  namens	  het	  bestuur	  van	  harte	  welkom.	  
Er	  wordt	  een	  moment	  stilte	  gehouden	  ter	  nagedachtenis	  aan	  de	  overleden	  leden	  van	  de	  
vereniging.	  
	  

2. Notulen	  ALV	  2009	  
De	  algemene	  ledenvergadering	  wordt	  niet	  in	  de	  Swite	  gehouden,	  omdat	  er	  in	  maart	  geen	  
ruimte	  in	  de	  Swite	  beschikbaar	  was.	  De	  notulen	  worden	  goedgekeurd.	  
	  

3. Mededelingen	  en	  diversen	  bestuur	  
-‐Koffie	  en	  thee	  is	  voor	  rekening	  van	  de	  vereniging.	  Overige	  consumpties	  zijn	  voor	  eigen	  
rekening.	  
-‐Tijdens	  officiële	  trainingen	  en	  toertochten	  is	  het	  verplicht	  om	  in	  Keitrapperskleding	  te	  
fietsen	  (art.	  6	  huishoudelijk	  reglement).	  	  
-‐Er	  zijn	  nieuwe	  sponsorafspraken	  gemaakt	  (5	  jaar)	  met:	  
	   Aloys	  Roemaat	  transport	  
	   Rabobank	  
	   Roemaat	  vrieshuis	  
	   John	  Theissen	  tweewielers	  
-‐Het	  bestuur	  heeft	  de	  verschillende	  verzekeringen	  tegen	  het	  licht	  gehouden.	  Er	  was	  sprake	  
van	  oververzekering.	  Er	  resteren	  straks	  twee	  verzekeringen.	  De	  basisverzekering	  van	  de	  
NTFU	  en	  de	  vrijwilligersverzekering	  van	  de	  gemeente	  Oost	  Gelre.	  Er	  wordt	  gewezen	  op	  het	  
huishoudelijk	  reglement,	  art.8	  slotbepalingen	  lid	  a.	  (passage	  over	  de	  persoonlijke	  
aansprakelijkheid	  van	  leden).	  Voor	  dat	  een	  en	  ander	  wordt	  geëffectueerd,	  wordt	  nog	  
bekeken	  hoe	  het	  binnen	  deze	  verzekeringen	  met	  de	  rechtsbijstand	  is	  geregeld.	  



-‐De	  vereniging	  heeft	  een	  nieuwe	  aanhanger	  met	  huif	  (en	  Keitrapperslogo)	  aangeschaft	  t.b.v.	  
materiaaltransport	  voor	  verenigingsactiviteiten.	  De	  aanhanger	  wordt	  niet	  uitgeleend.	  
-‐Een	  passage	  uit	  een	  brief	  van	  de	  MACL	  over	  gebruik	  van	  de	  Schans	  wordt	  besproken.	  Het	  
komt	  er	  in	  het	  kort	  op	  neer,	  dat	  iedereen	  welkom	  is	  in	  de	  Schans,	  maar	  dat	  verwacht	  wordt	  
dat	  iedereen	  zich	  aan	  de	  regels	  houdt	  (zie	  onlangs	  ontvangen	  mail).	  
	  

4. Jaarverslag	  2009	  
Nogmaals	  spreekt	  het	  bestuur	  haar	  waardering	  uit	  voor	  de	  grote	  inzet	  van	  velen	  tijdens	  dit	  
jubileumjaar.	  Het	  jaarverslag	  2009	  wordt	  goedgekeurd.	  
	  

5. Financieel	  verslag	  2009	  
Laurens	  Klein	  Falckenborg	  geeft	  uitleg	  over	  het	  financieel	  verslag	  van	  2009	  en	  de	  begroting	  
van	  2010.	  Met	  de	  nieuwe	  leden,	  die	  op	  een	  goedkope	  wijze	  kleding	  hebben	  kunnen	  
aanschaffen	  zijn	  goede	  afspraken	  gemaakt	  over	  een	  langer	  durend	  lidmaatschap.	  
	  

6. Kleding	  
De	  nieuwe	  kleding	  wordt	  getoond.	  Het	  is	  een	  intensief	  proces	  geweest,	  waar	  de	  nodige	  
discussies	  met	  de	  leverancier	  zijn	  gevoerd	  over	  kleur	  en	  kwaliteit.	  De	  verwachting	  is,	  dat	  de	  
kleding	  in	  de	  laatste	  week	  van	  april	  wordt	  geleverd.	  
	  

7. Verslag	  Kascontrolecommissie	  
Willy	  Schurink	  doet	  verslag	  van	  de	  kascontrolecommissie.	  Alles	  zag	  er	  keurig	  uit	  en	  er	  zijn	  
geen	  onregelmatigheden	  aangetroffen.	  
	  

8. Zomerprogramma	  
Bij	  afwezigheid	  van	  Simon	  Goede	  geeft	  Laurens	  Klein	  Falckenborg	  uitleg	  over	  het	  
jaarprogramma.	  Bijzonderheden	  zijn	  het	  intensieve	  trainingsprogramma	  voor	  de	  Marmotte-‐	  
gangers.	  Leden	  worden	  aangemoedigd	  zich	  aan	  te	  melden	  voor	  Luik	  Bastenaken	  Luik.	  Op	  de	  
website	  staat	  een	  mededelingenhoekje,	  waarop	  wijzigingen	  voor	  activiteiten	  kunnen	  worden	  
aangegeven	  tot	  uiterlijk	  een	  uur	  voor	  de	  activiteit.	  Kijk	  dus	  vooral	  bij	  slecht	  weer	  vooraf	  op	  
de	  website.	  De	  ATBers	  van	  Lichtenvoorde	  en	  Beltrum	  doen	  aan	  een	  maandelijkse	  
uitwisseling.	  Op	  die	  manier	  komen	  de	  Lichtenvoordenaren	  nog	  eens	  op	  de	  Lochemse	  berg	  en	  
de	  Beltrummers	  in	  de	  Lichtenvoordse	  Schans.	  Er	  is	  een	  nieuwe	  ATB-‐groep	  III	  op	  de	  
dinsdagavond.	  Trainingsavond	  racegroep	  III	  (alleen)	  op	  donderdag.	  Er	  zijn	  wat	  ideeën	  voor	  
een	  clubkampioenschap,	  maar	  deze	  zijn	  niet	  concreet.	  Gemeld	  wordt	  nog,	  dat	  op	  de	  eerste	  
zondagochtendtraining	  geen	  begeleider	  van	  ATB-‐groep	  II	  aanwezig	  was.	  Later	  in	  de	  
vergadering	  wordt	  gemeld,	  dat	  het	  met	  de	  betrokkenen	  in	  de	  pauze	  besproken	  is.	  
	  

9. Aankondiging	  bestuursverkiezing	  
Laurens	  Klein	  Falckenborg	  en	  Simon	  Goede	  zijn	  aftredend	  en	  herkiesbaar.	  
	  

10. Bestuursverkiezing	  
Laurens	  	  Klein	  Falckenborg	  en	  Simon	  Goede	  blijven	  zitting	  houden	  in	  het	  bestuur	  (periode	  3	  
jaar).	  
	  
	  
	  



11. Fietsregels	  
Peter	  Tankink	  heeft	  een	  aantal	  fietsregels	  bij	  elkaar	  gebracht.	  Omdat	  hij	  plotseling	  is	  
weggeroepen	  voor	  zijn	  werk	  neemt	  Harold	  Geboers	  ze	  door.	  Op	  korte	  termijn	  worden	  ze	  op	  
de	  website	  geplaatst.	  De	  huidige	  Keitrappersregels	  zijn	  aangevuld	  met	  een	  aantal	  
gedragsregels	  van	  de	  NTFU.	  Het	  is	  van	  belang	  dat	  iedereen	  zich	  realiseert,	  dat	  de	  veiligheid	  
van	  het	  allergrootste	  belang	  is.	  Let	  dus	  goed	  op,	  hou	  je	  aan	  de	  verkeersregels,	  realiseer	  je,	  
dat	  je	  in	  een	  groep	  fietst	  en	  volg	  de	  aanwijzingen	  van	  de	  begeleider	  op.	  
	  

12. Verkiezing	  kascontrolecommissie	  
Peter	  Spekschoor	  verlaat	  de	  kascontrolecommissie.	  Willie	  Schurink	  blijft.	  De	  
kascontrolecommissie	  wordt	  aangevuld	  met	  Henny	  Eiting.	  
	  

13. Rondvraag	  
Willem	  Pierik	  vraagt	  naar	  de	  bedoelingen	  van	  de	  Swite.	  De	  Swite	  als	  vertrekpunt	  tijdens	  
trainingen	  en	  tochten	  werkt	  prima.	  Ook	  als	  uitvalsbasis	  tijdens	  toertochten	  voldoet	  de	  
locatie	  aan	  onze	  eisen.	  De	  functie	  als	  thuisbasis	  na	  de	  trainingen	  is	  niet	  van	  de	  grond	  
gekomen.	  Er	  werd	  nauwelijks	  gebruik	  van	  gemaakt.	  Daarop	  heeft	  de	  Swite	  besloten	  op	  die	  
avonden	  geen	  extra	  mensen	  in	  te	  zetten	  om	  de	  kantine	  open	  te	  houden.	  Iedereen	  blijft	  
welkom	  als	  de	  Swite	  toch	  open	  is	  op	  een	  trainingsavond.	  

	  
Guus	  Snijders	  attendeert	  de	  aanwezigen	  op	  een	  wijziging	  in	  het	  trainingsbeleid	  (afgesproken	  
in	  de	  begeleidersvergadering).	  De	  dinsdagavond	  zal	  meer	  het	  karakter	  van	  intervaltraining	  
krijgen.	  Op	  donderdag	  kilometers	  maken	  en	  in	  het	  weekend	  de	  duurtraining.	  Begeleiders	  
geven	  voorafgaand	  aan	  de	  training	  aan	  hoe	  de	  training	  er	  uit	  zal	  gaan	  zien.	  

	  
Henny	  Eiting	  vertelt	  dat	  Jan	  Scholten	  opgenomen	  is	  in	  het	  ziekenhuis.	  Namens	  het	  bestuur	  
heeft	  Ellie	  Halink	  inmiddels	  een	  bos	  bloemen	  gebracht.	  	  
Henny	  wijst	  verder	  nog	  op	  een	  misverstand	  tussen	  hem	  en	  het	  bestuur,	  waardoor	  de	  TEP’s	  
wat	  langer	  op	  zich	  hebben	  laten	  wachten.	  	  
Tenslotte	  is	  Henny	  door	  een	  misverstand	  m.b.t.	  zijn	  e-‐mailadres	  de	  afgelopen	  periode	  niet	  
geïnformeerd	  over	  Keitrappersnieuws.	  Hierdoor	  heeft	  hij	  geen	  gebruik	  kunnen	  maken	  van	  
de	  voordelige	  aanschaf	  van	  een	  fietsshirtje.	  Het	  heeft	  er	  alle	  schijn	  van	  dat	  dit	  opgelost	  kan	  
worden.	  

	  
Angelo	  Vos	  vertelt	  over	  de	  brainstormsessie	  met	  enkele	  bestuursleden	  en	  een	  groepje	  
Keitrappers.	  Het	  bestuur	  heeft	  besloten	  om	  twee	  keer	  per	  jaar	  met	  een	  wisselende	  groep	  
een	  soort	  van	  huiskamerbijeenkomst	  te	  organiseren	  waar,	  zonder	  dat	  er	  besluiten	  genomen	  
worden,	  verschillende	  thema’s	  van	  de	  vereniging	  besproken	  kunnen	  worden.	  
Daarnaast	  vertelt	  Angelo	  dat	  hij	  voor	  het	  uitzetten	  van	  de	  toertochten	  regelmatig	  
verschillende	  mensen	  benadert.	  Hij	  benadrukt	  dat	  iedereen	  in	  principe	  welkom	  is	  tijdens	  de	  
verkenningstochten	  e.d.	  
	  

14. Sluiting	  
Met	  dank	  aan	  iedereen	  voor	  komst	  en	  bijdrage	  aan	  de	  vergadering	  sluit	  Harold	  Geboers	  de	  
vergadering.	  


