
Notulen algemene ledenvergadering WTC Keitrappers woensdag 19 Maart 2014 
 
Aanwezig: 
Herbert Arendsen, Rene Beijer, Laurens Berendsen, Marcel Berendsen, Hennie Beuting, Rene 
Boschker, Casper te Brake, Lauke te Brake, Hugo te Brake, Andre Brinke, Marco Buil, Anton van 
Dijk, Peter Domhof, Bernadet Dusseldorp-Weenink, Joost Eggink, Harold Geboers, Bennie 
Geerdink, Wim Halink, Rene Harmelink, Theo ten Have, Andre ten Have, Jos ten Have, Lucas 
Heezen, Leo Hogenelst, Clemens Hummelink, Berry Ikink, Laurens Klein Falckenborg, Margriet 
Klein Falckenborg-Arink, Tonnie Klein Nijenhuis, Jos Meulenbeek, Walter te Molder, Ivo Nijbroek, 
Rob te Nijenhuis, Henk Nyemeisland, Leo Oolthuis, Gerry Oonk, Rene Peters, Willem Pierik, Jos 
Pillen, George Plaggenburg, Joop Radstake, Theo Reinders, Lidwien Reukers-Spijkers, Tonnie 
Schenk, Willy Schurink, Johan Smeulders, H. Spekschoor, Nando Spekschoor, Andre 
Sprenkelder, Laurens Sprenkelder, Peter Tankink, Niels Teunissen, Huub Tuinte, Wilbert 
Veerbeek, Astrid Veerbeek, Angelo Vos, Rene Wellink, Andre te Welscher. 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Daan Boekelder,  Marja Eggink, Henny Eiting, Henk Graven, Adri Graven, Elly Halink, Carel ten 
Have, Anton Helmers, Pier Hettema, Jeroen Kamphuis, Henrie te Molder, Dennis Mombarg, 
Ricardo klein nijenhuis, Tjerk Plaggenburg, Laurens Reukers, Willy Ribbers, Johan Smit, Guus 
Snijders, Ingrid te Veldhuis,  Theo Wildenborg, Laurens Wopereis. 
 

1. Opening en mededelingen: 

- Wilbert Veerbeek heet iedereen van harte welkom. 
- Er wordt een moment stilte gehouden ter nagedachtenis aan een lid die ons het afgelopen jaar  

is ontvallen 
 
2. Notulen vorige vergadering: 

- De notulen van de algemene ledenvergadering 2013 worden goedgekeurd. 
  
3. Mededelingen en diversen bestuur: 

- Huishoudelijk mededeling:  

 presentielijst graag invullen. 

 Koffie, thee en “Lichtenvoords Keitje” is voor de vereniging, overige dranken voor eigen 
rekening. 
 

-  Tijdens het kaderoverleg zijn de volgende zaken besproken: 

 Afgesproken met de leiders is dat de intervaltrainingen met name op de weg 10 weken 
duren, uiteraard in overleg per groep kan dit langer. I.v.m. het bezoek aan Luxemburg is 
intervaltrainingen erg belangrijk. 

 Groep 1 race, leiders ongewijzigd, alleen zal in de groep een nieuwe leider gezocht worden. 

 Groep 2 race heeft 2 nieuwe leiders gecontracteerd. Huub Tuinte en vanaf 2015 Clemens 
Hummelink. Laurens Reukers is gestopt en Guus Snijders is tijdelijk gestopt als leider. 
Laurens wordt bedankt voor zijn inzet als leider van de afgelopen jaren. 

 Simon stopt waarschijnlijk als leider aankomende winter, zijn opvolgers zoekt hij zelf in zijn 
groep. 

 Overige groepen zijn ongewijzigd voor wat betreft de leiders. 

 Snelheid binnen een groep > hou rekening met een ander. Dit geld met name voor de 
sterkeren die waarschijnlijk in een groep te laag fietsen omdat ze in de groep waar ze 
eigenlijk thuishoren net niet meer mee kunnen komen. 

 Luisteren naar de leider !! 

 Er is een WEG groep aan het ontstaan die op de woensdag middag op pad gaat onder 
leiding van Jos ten Have. 

 Er is een senioren groep die donderdagmiddag op pad gaat op de weg. 



 
- Tijdens de begeleidersdag is een bezoek gebracht aan sportmedisch centrum Papendal in 

Arnhem. Lidwien geeft een duidelijke uitleg over wat hier allemaal besproken is. De nadruk lag 
duidelijk op gezond sporten waarbij weer duidelijk naar voren kwam dat de juiste opbouw aan 
de hand van een hartslagmeter het allerbelangrijkste is. Het trainings schema wat hier 
besproken is zal op de website geplaatst worden. 
 

- Zomerprogramma ATB en Race: 

 Agenda staat op de website. 

 Promotie toertochten commissie (PTC) gaat de tochten waar PTC achter staat actief 
promoten. Hou de website in de gaten. 

 Joost Eggink geeft uitleg over de opgestelde kalender en de groepen indeling 
 

- Jubileumjaar: 

 feestmiddag / het wielercafe is goed bezocht. 

 feestavond werd door +/- 120 mensen bezocht. Met dank aan de feestcommissie: Joost, 
Rob, Astrid en Andre 

 Henk Lubberding Clinic ATB 22 maart, 22 deelnemers 

 Henk Lubberding Clinic race 5 april, 17 deelnemers. 

 Weekend van 6 t/m 9 juni > wordt in punt 7 nader behandeld 

 Jubilarissen willen wij nog huldigen op een ander moment dit jaar. Maar wij willen er eerst 
zeker van zijn dat wij alle jubilarissen in beeld hebben, dit vergt nog enig uitzoek werk. 
 

- Spinning: 

 Andre geeft een terugkijk op een geslaagd spinning seizoen. Hoe het volgend seizoen 
verder gaat is nog niet duidelijk. 
 

- Zomeravond toertocht: 

 Er zijn een beperkt aantal datums beschikbaar. Er wordt echter wel aan gewerkt, en als er 
meer bekend is wordt dit via de diverse media bekend gemaakt. 

 
- NTFU: 

 De huidige indeling in regio’s werkt goed. We zitten nu met omliggende fietsverenigingen 
aan tafel. Er wordt constructief vergadert waarbij verenigingen elkaar wijzen op 
gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld het niet aanvragen van een vergunning / toestemming 
tijdens een toertocht. 

 NTFU pasjes welke niet bij Theissen opgehaald zijn, liggen hier en kunnen in de pauze of 
nadien worden afgehaald. 
 

-  Wielerronde: 

 Wilbert Veerbeek is uit het bestuur van de wielerronde gestapt na 3 jaar verdienstelijk te zijn 
geweest. Nu ligt er een vraag of iemand van de keitrappers hem wil opvolgen.` 

 Een tweede vraag is, wie er weer als vrijwilliger wil deelnemen? Hierover komt nog een 
mailing. Jos Meulenbeek geeft zich spontaan op als vrijwilliger. 
 

- Kleding: 

 Lidwien geeft uitleg over het feit dat het kleding beheer weer volledig in eigen handen is 
genomen. John Theissen wordt bedankt voor de afgelopen periode. 

 Het kledingmerk wat wordt aangehouden is Vitesse.(voorheen Ultima)  

 Voorraadbeheer wordt gedaan door Astrid Veerbeek. 

 Kleding wordt 2 keer per jaar besteld bij de leverancier. 

 Er wordt i.v.m. de hoge kosten geprobeerd om een zo klein mogelijke voorraad aan te 
houden. 



 
- Openingstocht: 

 zondag 30 maart start om 09:30 uur.   

 Voorstel is om volgend jaar de openingstocht een week eerder te houden i.v.m. toertochten 
die in de regio worden gehouden. Hiertegen heeft  tijdens de vergadering geen enkel lid 
bezwaar en voorstel is dus bij deze aangenomen. 

 Joop en Wim hebben met dit jaar erbij 5 jaar achtereen de openings en sluitingstocht 
georganiseerd, Zij worden daar bij deze alvast hartelijk voor bedankt. (Applaus vanuit de 
zaal volgt)  

 Als er leden zich geroepen voelen deze taak over te nemen dan kunnen die zich bij het 
bestuur melden. 
 

-  Start dinsdag en donderdag avondtrainingen vanaf 2 april. 
 
-  Er wordt gevraagd aandacht te schenken aan de petitie “Red de buitenritten”  
 http://reddebuitenrit.petities.nl/ 
 
 

4. Jaarverslag 2013: 

 Verslag is aan iedereen verzonden per e-mail. 

 Niemand heeft op of aanmerkingen. 

 Dank aan de secretaris. 
 
5. Financieel verslag 2013 en begroting 2014: 

 de aanbevelingen van vorig jaar door de kascontrolecommissie (een 2e penningmeester ) 
zijn ingevoerd. Andre ten Have is 2e penningmeester geworden. Tevens moet hij een 
autorisatie geven voor het overmaken van grotere bedragen. Daar is nog aan toegevoegd 
dat de penningmeester elke bestuursvergadering de bankafschriften meeneemt, deze 
worden door de 2e penningmeester gecontroleerd en indien akkoord geparafeerd. 

 Rene geeft een presentatie over het financieel verslag 2013 en de begroting 2014 middels 
power point) 
 

6. Verslag kascontrole commissie: 

- George Plaggenburg doet verslag 

 Alles ziet er overzichtelijk en goed verzorgd uit. 

 Vragen kunnen goed beantwoordt worden 

 Geen fouten geconstateerd en goed overzichtelijk. 
 

7. Keitrappersweekend: 
 

- Andre te Have en Wilbert Veerbeek geven uitleg: 

 Programma voor alle 4 dagen 

 Vervoer met 2 bussen + aanhangers 

 Begeleiding / gidsen voor de ATB zaterdag en zondag 

 Thuiskomst voorstel is 20:00 uur zodat er ’s maandags morgens nog een activiteit gepland 
kan worden. aangemeld. De vergadering is akkoord. 

 Nadere informatie volgt later. 

http://reddebuitenrit.petities.nl/


  
8. Beleidsnota 2012 – 2017 
 

- Vorig jaar is de beleidsnota 2012-2017 gepresenteerd door de toenmalige secretaris. 

 Leden > het betrekken van meer leden bij activiteiten is reeds in gang gezet. 
Zo zijn er meer vrijwilligers ingezet voor bijvoorbeeld catering en een groep futters die 
actief flyert. 

 Trainingen / Tochten > Aan de trainingen en tochten wordt voordurend aandacht 
geschonken 

 Professionalisering: 
- Scan&Go is geïntroduceerd. 
- Recentelijk is er een clinic voor de begeleiders met betrekking op gezond fietsen 

georganiseerd. 

 Activiteitencommissie > De commissie is voor onbepaalde tijd uitgesteld. We hebben in de 
aanloop naar het jubileum jaar er voor gekozen voor speciale activiteiten een vrijwilliger te 
zoeken, bijvoorbeeld met de feestdag. Hiervoor is in dit geval Joost gevraagd, Joost heeft 
zelf een groep samengesteld, het resultaat daarvan hebben we kunnen ervaren. 
 

9. Aankondiging bestuursverkiezing: 
 

- Aftredend en herkiesbaar: Wilbert Veerbeek en Lidwien Reukers 
Eventuele kandidaten kunnen zich melden in de pauze 

 
Pauze 
 

10.  Bestuursverkiezing: 
- Er zijn geen aanmeldingen of bezwaren dus zijn Wilbert en Lidwien bij deze aangenomen als 

voorzitter en bestuurslid 
 

11.  Verkiezing kascontrolecommissie: 
- Aftredend en niet herkiesbaar: Casper te Brake. George Plaggenburg blijft in de kascommissie. 

Bernadet Dusseldorp meld zich aan om in 2015 Casper te Brake op te volgen. 
-  

12.  Rondvraag: 
 

- Laurens klein Falkenborg: 

 Is het niet verstandig om de contributie te verhogen? > Er zit +/- € 40000,-- in kas dus 
volgens het bestuur is dit niet nodig. Sponsoren moeten nog wel gevraagd worden. 
Jubileumjaar is wel een hoge kostenpost, Er is gekozen om de deelname kosten laag te 
houden om de drempel voor iedereen laag te houden. 
 

- Peter Tankink: 

 Is de PTC wel bij alle leden bekend? > Hier willen we meer bekendheid aan geven.  

 Als er op de kalender een ATB tocht gepland staat waarom zijn er dan opeens ’s morgens 
wel een aantal WEG fietsers bij de Swite? > Dit voorval is ontstaan omdat dit pas op 
zaterdag avond spontaan bedacht is en het toen te laat was om actie te ondernemen 
richting de website. Kalender is leidraad maar geen verplichting! 

 
- George Plaggenburg: 

 Hoe laat is het vertrek naar de Henk Lubberding clinic? > 10:30 uur 
 

- Joost Eggink: 

 In de periode 2 februari t/m 30 maart is er in de regio geen enkele veldtoertocht. Misschien 
is het voor verenigingen welke geen datum kunnen vinden in de periode oktober/november 
wel een idee om in deze periode een VTT te organiseren? > Dit zal meegenomen worden 
naar vergadering NTFU. 

- Clemens Hummelink: 



 Ophalen van pijlen na afloop van toertocht augustus moet in 2 ploegen gebeuren omdat er 
anders veel te veel tijd in gaat zitten. > deze problemen zijn bij het bestuur bekend en hier 
zal zeker rekening mee worden gehouden tijdens de volgende toertocht. 
 

- Rene Wellink: 

 Verkeers regelaars t.b.v. de wielerronde moeten vanaf nu online de cursus volgen. Dit kan 
voor sommige personen voor problemen gaan zorgen. Clemens bied aan om hier mee te 
helpen / assisteren 

  
13.  Sluiting: 
 

- Wilbert bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 
 
14.  Presentatie door Herbert Arendsen 
 

- Er worden chocolade brokken met muisjes uitgedeeld i.v.m. de geboorte van de nieuwe 
website van de keitrappers. www.keitrappers.nl 

- Herbert geeft een presentatie over de nieuwe website van de Keitrappers. 
- Opmerkingen vanuit het publiek: 

 Is / komt er ook een app beschikbaar? 

 Is het mogelijk om de agenda aan de eigen agenda te koppelen? 

 Worden de mededelingen ook rechtstreeks op facebook geplaatst? 
- Bovenstaande punten zullen in overweging worden genomen. 

  
Herbert Arendsen 

http://www.keitrappers.nl/

