
Jaarverslag WTC Keitrappers 2014 

In dit jaarverslag worden kort de belangrijkste onderwerpen en activiteiten van 2014 beschreven. Al 
deze activiteiten zijn mogelijk gemaakt door de inzet van een groot aantal Keitrappers. Waarvoor 
hartelijk dank. 
 
2014 is het jubileumjaar waarin de vereniging 30 jaar bestaat. 
In het kader hiervan zijn er een aantal extra activiteiten georganiseerd.. 
 
Bestuur 
Wilbert Veerbeek en Lidwien Reukers zijn aftredend en herkiesbaar en worden beide in de algemene 
ledenvergadering herkozen en blijven dus in bestuur. 
 
Huidige samenstelling: 
Wilbert Veerbeek: voorzitter 
Herbert Arendsen: secretaris  
Rene Peters: penningmeester 
Andre te Have: bestuurslid / 2e penningmeester 
Lidwien Reukers: bestuurslid 
 
Begeleiders 
Ook dit jaar was er weer de jaarlijkse begeleidersdag op 2 maart 2014. Dit jaar bestond de dag uit 
een bezoek aan S.M.C. Papendal voor een Clinic over trainingsopbouw verzorgt door sportarts Tjeerd 
de Vries en fysiotherapeut Casper Helling 
  
Veldtoertochtencommissie 
De veldtoertochtencommissie organiseert jaarlijks een viertal toertochten.  
 
Kader 
Het kaderoverleg bestaat uit bestuur, begeleiders en commissie veldtoertochten. De groep komt 
jaarlijks bij elkaar om belangrijke onderwerpen, die spelen binnen de vereniging te bespreken. 
 
PTC (Promotie toertochten commissie) 
3 leden promoten bijzondere toertochten en regelen inschrijvingen, gezamenlijk vervoer e.d. 
 
Website 
In maart 2014 wordt een geheel vernieuwde website geïntroduceerd.  Facebook en Twitter wordt 
inmiddels goed gevolgd. 
 
Sponsoren 
Aloys Roemaat Transport 
Jan Roemaat Koel en Vrieshuizen 
John Theissen Tweewielers 
Rabobank 
 
Ledenaantal 
Ledenaantal start seizoen 2014: 174 
Ledenaantal start seizoen 2015: 184 
 
  



Activiteiten 2014 
 
Nieuwjaarsborrel, 12 januari 
Ongeveer 35 deelnemers. Interessante rondleiding op de boerderij van Toon Hulshof. Daarna 
gezellige middag bij Reijerink in Lievelde waar gezellig wordt na gepraat onder het genot van een 
hapje en een drankje. 
 
Veldtoertocht Lichtenvoorde, 2 februari 
596 deelnemers waarvan 47 Keitrappers. Het was die dag uitzonderlijk mooi weer. 
 
Feestmiddag en avond i.v.m. jubileum 30 jaar WTC Keitrappers, 8 februari 
’s middags wielercafe met 4 bekende prominenten. 
’s Avond gezellige avond met “open podium” voor en door de leden. 
 
Begeleidersdag, 2 maart 
Dit jaar bestond de dag voor leiders uit een bezoek aan S.M.C. Papendal voor een Clinic over 
trainingsopbouw  
 
Algemene Ledenvergadering, 19 maart 
Ongeveer 58 Keitrappers bezoeken de algemene ledenvergadering. 
 
ATB clinic door Henk Lubberding, zaterdag 22 maart 
23 deelnemers gaan naar de clinic in Beekbergen  
 
Openingstocht, 24 maart 2014 
Ongeveer 43 deelnemers. Tocht ging naar Gaststätte Schwering Vreden (Duitsland) 
 
RACE clinic door Henk Lubberding zaterdag 5 april 2014 
15 deelnemers gaan naar de clinic in Voorst (Gld) 
 
Keitrappersweekend, vrijdag 06-06-2014 t/m maandag 09-06-2014 (Pinkster weekend) 
69 deelnemers. (Keitrappers en partners) Heel  leuk weekend in Luxemburg (Youth Hostel Manager 
Lachorette 45 te Larochette – Beaufort 
Hele mooie omgeving, steile klimmetjes, gezellig, fijn onderkomen, mooi weer. 
 
Avondetappe vrijdag 27 juni 2014 

153 deelnemers waarvan 33 Keitrappers 
 
Keitrappers zomer toertocht, 31 augustus 2014 
417 deelnemers waarvan 74 Keitrappers  
 
Triathlon 5 oktober 
2 bestuursleden helpen deze dag bij de organisatie. 
 
Sluitingstocht, 29 september 2013  
36 deelnemers. 7 dorpentocht met pauzeplek bij “Beneman” in Vragender. 
 
Huldiging jubilarissen. 29 september 2014 
Na afloop van de sluitingstocht werden de jubilarissen welke 25 t/m 29 jaar lid zijn gehuldigd in cafe 
Hogenkamp. 
 
Veldtoertocht Lichtenvoorde, 26 oktober 2014  
665 deelnemers waarvan 75 Keitrappers 
 
Veldtoertocht Beltrum, 09 november 2014 
723 deelnemers waarvan 61 Keitrappers 



Spinning bij Keifit winter 2014/2015 
34 Keitrappers starten begin oktober met spinning op de donderdagavond 
 
Wetenswaardigheden 
 
WTC Keitrappers zijn ook actief op: 
Internet: www.keitrappers.nl 
Facebook: www.facebook.com/keitrappers 
Twitter: www.twitter.com/keitrappers 
 
Voor mededelingen: www.twitter.com/keitrappersmdd 
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