
Notulen	  Algemene	  ledenvergadering	  WTC	  Keitrappers,	  21.03.2012	  
	  
Aanwezig	  
Harold	  Geboers,	  Laurens	  Klein	  Falckenborg,	  Wilbert	  Veerbeek,	  Jos	  Meulenbeek,	  Astrid	  Veerbeek,	  
Rene	  Peters,	  Theo	  Reinders,	  Ivo	  Nijbroek,	  Laurens	  Sprenkelder,	  Andre	  Sprenkelder,	  Clemens	  
Hummelink,	  Henny	  Eiting,	  Margriet	  Klein	  Falckenborg,	  Henny	  Beuting,	  Gerry	  Oonk,	  Peter	  Tankink,	  
Walter	  te	  Molder,	  Guus	  Snijders,	  Jos	  ten	  Have,	  Marcel	  Berendsen,	  Bennie	  Geerdink,	  Vincent	  Vloet,	  
Tonnie	  Klein	  Nijenhuis,	  Willie	  Schurink,	  Rene	  Harmelink,	  Herbert	  Arendsen,	  Ellie	  Halink,	  Lauke	  te	  
Brake,	  Hennie	  Spekschoor,	  Lidwien	  reukers,	  Ingrid	  te	  Veldhuis,	  Joop	  Radstake,	  Johan	  Smit,	  Angelo	  
Vos,	  Joost	  Eggink,	  Andre	  Brinke,	  Tonnie	  Schenk,	  Johan	  Smeulders,	  Huub	  Tuinte,	  Leo	  Hogenelst,	  Henk	  
Stevens,	  Roy	  Vreuls,	  Casper	  te	  Brake,	  Jos	  Dusseldorp,	  Bernadet	  Dusseldorp,	  Aloys	  Spekschoor,	  Leo	  
Oolthuis,	  Edo	  van	  den	  Berg,	  Simon	  Goede,	  Laurens	  Reukers,	  John	  Theissen,	  Vincent	  Krabbenborg,	  
Hans	  Mentink,	  Rene	  Boschker,	  Rick	  Schilderinck,	  Robin	  Reinders,	  Willie	  Ribbers,	  Albert	  Smeulders,	  
Henk	  Nijemeisland,	  Theo	  Wildenborg,	  Adri	  Graven,	  Henk	  Graven,	  Laurens	  Berendsen,	  Mark	  ter	  Bogt.	  
	  
Afwezig	  met	  kennisgeving	  
Carel	  ten	  Have,	  Marc	  Vredegoor,	  Pier	  Hettema,	  Anton	  van	  Dijk,	  Jos	  Pillen,	  Theo	  ten	  Have,	  Tjerk	  
Plaggenburg,	  Andre	  ten	  Have,	  	  Wim	  Halink,	  Frank	  Rensen,	  Andre	  Kuipers,	  Mark	  Hunt,	  Willem	  
Hinkamp,	  	  Daan	  Boekelder,	  Peter	  Domhof,	  Hugo	  te	  Brake,	  Onno	  Wessels,	  George	  Plaggenburg,	  
Laurens	  Wopereis,	  Ricardo	  Klein	  Nijenhuis,	  Ron	  Nijhis,	  Andre	  te	  Welscher,	  Koert	  Maas,	  Jos	  Pillen,	  
Anton	  Helmes,	  Freek	  te	  Brake,	  Aloys	  Papen,	  Henrie	  te	  Molder,	  
	  

1. 	  	  Opening	  
Wilbert	  Veerbeek	  heet	  iedereen	  namens	  het	  bestuur	  van	  harte	  welkom.	  
	  

2. 	  	  Notulen	  Algemene	  Ledenvergadering	  2011	  
De	  notulen	  van	  de	  algemene	  ledenvergadering	  2011	  worden	  goedgekeurd.	  
	  

3. 	  	  Mededelingen	  en	  diversen	  bestuur	  
-‐Iedereen	  a.u.b.	  de	  presentielijst	  tekenen.	  
-‐Koffie	  /	  thee	  is	  voor	  rekening	  van	  de	  vereniging.	  Overige	  consumpties	  zijn	  voor	  eigen	  rekening.	  
-‐Stilte	  voor	  overleden	  leden	  aan	  het	  begin	  van	  de	  algemene	  ledenvergadering	  gebeurt	  alleen	  nog,	  
wanneer	  ook	  daadwerkelijk	  een	  van	  de	  leden	  in	  het	  jaar	  is	  overleden.	  
-‐Samenwerking	  met	  de	  Swite	  is	  in	  goed	  overleg	  beëindigd.	  Start	  van	  de	  trainingen	  vooralsnog	  wel	  bij	  
de	  Swite.	  
-‐In	  de	  clinic	  van	  Henk	  Lubberding	  voor	  de	  begeleiders	  zijn	  een	  aantal	  tips	  m.b.t.	  techniek	  besproken.	  
De	  begeleiders	  zullen	  daar	  in	  het	  begin	  van	  het	  seizoen	  in	  de	  groepen	  aandacht	  aan	  besteden.	  
-‐Ledenpasjes	  en	  toerboeken	  kunnen	  in	  de	  pauze	  worden	  opgehaald.	  Er	  is	  een	  extra	  gelegenheid	  om	  
ze	  op	  zaterdagmorgen,	  31	  maart	  op	  te	  halen	  bij	  Theissen.	  
-‐Zondag,	  25	  maart	  a.s.	  openingstocht.	  
-‐Dinsdag,	  27	  maart	  a.s.	  start	  avondtrainingen.	  
-‐	  I.v.m.	  wijzigingen	  in	  de	  productielijn	  bij	  de	  fabrikant,	  vinden	  er	  kleine	  wijzigingen	  plaats	  in	  de	  
kleding.	  De	  lopende	  bestelling	  duurt	  hierdoor	  in	  ieder	  geval	  nog	  acht	  weken.	  
	  

4. 	  	  Jaarverslag	  2011	  
Het	  jaarverslag	  2011	  wordt	  goedgekeurd.	  
	  

5. 	  	  Financieel	  verslag	  2011	  
Laurens	  Klein	  Falckenborg	  geeft	  uitleg	  over	  het	  financieel	  verslag	  van	  2011	  en	  de	  begroting	  voor	  
2012.	  
Op	  de	  vraag	  wat	  er	  met	  de	  gespaarde	  gelden	  gebeurt,	  legt	  Laurens	  uit,	  dat	  dit	  spaargeld	  bedoeld	  is,	  
voor	  de	  aanschaf	  van	  nieuwe	  kleding	  aan	  het	  eind	  van	  de	  sponsorperiode.	  



	  
6. 	  	  Verslag	  kascontrolecommissie	  

Henny	  Eiting	  doet	  verslag	  vanuit	  de	  kascontrolecommissie.	  
-‐De	  administratie	  zag	  er	  overzichtelijk	  en	  zeer	  verzorgt	  uit.	  
-‐De	  kas-‐	  en	  banksaldi	  waren	  in	  overeenstemming	  met	  de	  gevoerde	  administratie.	  
-‐Op	  grond	  van	  de	  bevindingen	  stelt	  zij	  de	  vergadering	  voor	  om	  de	  penningmeester	  cq	  het	  bestuur	  
decharge	  te	  verlenen	  voor	  de	  gevoerde	  administratie	  over	  2011.	  
	  

7. 	  	  Zomerprogramma	  
Simon	  neemt	  het	  zomerprogramma	  door.	  Het	  programma	  staat	  inmiddels	  op	  de	  website.	  
	  

8. Speerpunten	  beleid	  2012	  –	  2015	  
Jos	  Meulenbeek	  bespreekt	  de	  speerpunten	  van	  het	  beleid.	  Zie	  PowerPoint	  presentatie	  op	  website	  
	  

9. 	  	  Aankondiging	  bestuursverkiezing	  
Aftredend	  en	  niet	  herkiesbaar:	  Jos	  Meulenbeek	  
Voordracht	  bestuur:	  Herbert	  Arendsen	  (secretaris).	   	  
	  

10. 	  	  Bestuursverkiezing	  
Herbert	  Arendsen	  wordt	  gekozen	  als	  secretaris.	  
Op	  verzoek	  van	  het	  bestuur	  blijft	  Jos	  Meulenbeek	  nog	  een	  jaar	  beschikbaar	  voor	  hand	  en	  
spandiensten.	  
	  

11. 	  	  Verkiezing	  kascontrolecommissie	  
Henny	  Eiting	  is	  aftredend.	  Vincent	  Vloet	  blijft	  aan.	  
Casper	  te	  Brake	  neemt	  plaats	  in	  de	  kascontrolecommissie.	  
	  

12. Wielerronde:	  de	  grote	  prijs	  van	  Lichtenvoorde	  
Lidwien	  Reukers	  bespreekt	  het	  voornemen	  om	  namens	  de	  Keitrappers	  deel	  te	  nemen	  als	  
verkeersbrigadiers	  bij	  de	  wielerronde	  (1	  juli	  2012).	  We	  hebben	  ongeveer	  70	  vrijwilligers	  nodig.	  De	  
vergoedingen	  die	  de	  vrijwilligers	  ontvangen	  worden	  in	  de	  kas	  gestort.	  
	  

13. 	  	  Rondvraag	  
Peter	  Tankink	  
-‐Merkt	  op,	  dat	  toerboeken	  en	  ledenpasjes	  dit	  jaar	  erg	  laat	  uitgereikt	  zijn.	  Hierdoor	  was	  het	  moeilijk	  
om	  het	  zomerprogramma	  op	  tijd	  klaar	  te	  hebben.	  Bovendien	  zijn	  er	  al	  tochten	  geweest,	  waar	  de	  
ledenpas	  voor	  nodig	  was.	  
-‐Vraagt	  zich	  af,	  of	  de	  afdracht	  aan	  de	  NTFU	  nog	  in	  verhouding	  staat	  met	  wat	  we	  er	  als	  vereniging	  
voor	  terug	  krijgen.	  
-‐Merkt	  op,	  dat	  de	  spinning	  erg	  lang	  duurt	  in	  de	  winterperiode.	  Wellicht	  is	  er	  een	  andere	  activiteit	  te	  
bedenken.	  
-‐Als	  de	  Keitrappers	  willen	  deelnemen	  aan	  de	  Bart	  Brentjens	  classic,	  dan	  is	  het	  belangrijk	  om	  tijdig	  
met	  de	  organisatie	  te	  beginnen.	  
-‐Dringt	  er	  op	  aan,	  dat	  de	  afspraken,	  die	  gemaakt	  zijn	  tijdens	  de	  Henk	  Lubberdink	  clinic	  beter	  
afgestemd	  worden	  met	  begeleiders	  en	  leden.	  
Henny	  Eiting	  
-‐Vraagt,	  n.a.v.	  een	  vervelende	  ervaring,	  om	  een	  zorgvuldige	  omgang	  met	  vrijwilligers	  tijdens	  
activiteiten.	  
Tonnie	  Klein	  Nijenhuis	  
-‐Vraagt	  of	  er	  interesse	  is	  voor	  een	  herhaling	  van	  de	  baanclinic	  in	  Apeldoorn.	  
Joost	  Eggink	  
-‐Vraagt	  of	  spinning	  op	  donderdag	  kan	  i.p.v.	  dinsdag.	  



-‐Vraagt	  of	  er	  bij	  de	  openingstocht	  en	  sluitingstocht	  vroeger	  vertrokken	  kan	  worden.	  
-‐Vraagt	  of	  we	  met	  het	  Keitrappersweekend	  later	  kunnen	  vertrekken.	  
-‐Merkt	  op,	  dat	  het	  belangrijk	  is,	  om	  voorafgaand	  aan	  een	  activiteit	  altijd	  even	  op	  de	  website	  te	  
kijken.	  
-‐Merkt	  op,	  dat	  er	  over	  het	  indelen	  van	  de	  begeleiders	  voor	  de	  zondagmorgen	  ATB	  III	  groep,	  niet	  goed	  
gecommuniceerd	  is.	  De	  activiteit	  was	  overigens	  een	  groot	  succes.	  	  
Leo	  Oolthuis	  
-‐Heeft	  folders	  voor	  belangstellenden	  over	  de	  Tristan	  Hofman	  challenge.	  
-‐Doet	  een	  oproep	  voor	  leden,	  die	  op	  donderdag	  willen	  fietsen	  (zie	  website).	  
Laurens	  Klein	  falckenborg	  
-‐Attendeert	  iedereen	  op	  een	  foto	  met	  Keitrappers	  op	  de	  website	  van	  Estinea	  (2de	  Paasdag,	  
Romienentocht).	  
Joop	  Radstake	  en	  Wim	  Halink	  
-‐Stellen	  voor	  om	  de	  sluitingstocht	  gemengd	  te	  doen.	  Afwisselend	  wegen	  en	  paden.	  Ze	  gaan	  er	  hierbij	  
van	  uit,	  dat	  alle	  wegfietsers	  wel	  een	  ATB	  of	  een	  crossfiets	  hebben.	  De	  sluitingstocht	  zou	  dan	  gezien	  
kunnen	  worden	  als	  de	  openingstocht	  van	  het	  winterseizoen.	  
	  
Alle	  vragen	  en	  opmerkingen	  worden	  meegenomen	  en	  besproken	  binnen	  het	  bestuur.	  
	  

14. 	  	  Sluiting	  
Wilbert	  Veerbeek	  sluit,	  de	  vergadering	  en	  wenst	  iedereen	  nog	  veel	  plezier	  bij	  de	  verkeersquiz	  met	  
Jos	  Dusseldorp.	  
	  
Aansluitend	  op	  de	  vergadering	  onderwerpt	  Jos	  Dusseldorp	  ons	  aan	  40	  verkeersvragen.	  
	  
Jos	  Meulenbeek	  


