
Jaarverslag WTC Keitrappers 2013 

In dit jaarverslag worden kort de belangrijkste onderwerpen en activiteiten van 2013 beschreven. Al 

deze activiteiten zijn mogelijk gemaakt door de inzet van een groot aantal Keitrappers. Waarvoor 

hartelijk dank. 

 

Bestuur 

Laurens Klein Falckenborg treedt af als penningmeester. Hij heeft 6 jaar in het bestuur gezeten als 

bestuurslid en daarna ook 6 jaar als penningmeester. Rene Peters wordt in de algemene 

ledenvergadering gekozen en treedt toe tot het bestuur. 

Simon Goede treedt af als bestuurslid. Hij heeft 6 jaar in het bestuur gezeten als bestuurslid. Andre 

ten Have wordt in de algemene ledenvergadering gekozen en treedt toe tot het bestuur. 

Huidige samenstelling: 

Wilbert Veerbeek: voorzitter 

Herbert Arendsen: secretaris  

Rene Peters: penningmeester 

Andre te Have: bestuurslid / 2
e
 penningmeester 

Lidwien Reukers: bestuurslid 

 

Begeleiders 

Ook dit jaar was er weer de jaarlijkse begeleidersdag op 23 februari 2013. Dit jaar bestond de dag uit 

een bezoek aan “Multi Cycle” in Ulft voor een interessante rondleiding. Daarna is de begeleidersdag 

voorgezet bij Meijer in Lichtenvoorde voor een goede lunch en daarna de begeleiders vergadering. 

  

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. 

  

Met de benen op tafel bijeenkomst 

Onder het genot van een drankje werd er 30 januari 2013 met een 15 leden uit de verschillende 

groepen van gedachten gewisseld over allerlei onderwerpen in de vereniging.  

 

Website 

De website wordt regelmatig voorzien van de nodige informatie voor de leden. Facebook en Twitter 

is ook geïntroduceerd en wordt inmiddels goed gevolgd. 

 

Sponsoren 

Aloys Roemaat Transport 

Jan Roemaat Koel en Vrieshuizen 

John Theissen Tweewielers 

Rabobank 

 

Ledenaantal 

Ledenaantal start seizoen 2013: 174 

Ledenaantal start seizoen 2014: 174 

 



 

Activiteiten 2013 

 

Nieuwjaarsborrel, 13 januari 2013  

Ongeveer 37 deelnemers. Wandelen vanaf kaasboerderij Weenink naar Crash museum. Dit was leuk 

en erg indrukwekkend. Daarna terugwandelen naar Kaasboerderij Weenink waar gezellig wordt na 

gepraat onder het genot van een hapje en een drankje. 

 

Benen op tafel bijeenkomst, 30 januari 2013 

Er is gesproken over zeer verschillende onderwerpen zoals, trainingen, leiders, activiteiten en social 

media. 

 

Veldtoertocht Lichtenvoorde, 3 februari 2013 

442 deelnemers. Parkeren mocht niet op het “Swite terrein” 

 

Begeleidersdag, 23 februari 2013 

Rondleiding bij “Multi Cycle” en aansluitend begeleiders vergadering. 

 

Algemene Ledenvergadering, 20 maart 2013   

Ongeveer 65 Keitrappers bezoeken de algemene ledenvergadering. 

 

Openingstocht, 24 maart 2013 

Ongeveer 22 deelnemers. Tocht ging via pauzeplek Cafe “Smoks” in Zelhem. 

 

Keitrappersweekend, 31-05-2013 + 1/2-06-2013 

Ongeveer 44 deelnemers. Leuk weekend in Nutterden Duitsland ( Jugendtagungsstatte  Wolfsberg 

E.V)  Sleutelwoorden: fietsen, heuvels, mooie omgeving, gezellig, veel kilometers. 

 

Wielerronde, 07-juli-2013 

62 leden + 4 vrienden hebben deze dag meegeholpen als verkeersregelaar. 

 

Keitrappers toertochten, 25 augustus 2013  

441 deelnemers. Weinig deelnemers veroorzaakt door het wat slechtere weer. 

Introductie van “Scan & Go” bij de Keitrappers 

 

Bestuursuitje, 31 augustus 2013 

Gezellige middag met tevens afscheid van oud bestuursleden bij “Marveld” in Groenlo 

Pitch & Putt Golf met na afloop BBQ 

 

Sluitingstocht, 29 september 2013  

31 deelnemers. Tocht ging via pauzeplek Brusse, Brussendijk 4 in De Heurne  

 

Veldtoertocht Lichtenvoorde, 27 oktober 2013  

485 deelnemers. 

 

Veldtoertocht Beltrum, 10 november 2013 

515 deelnemers. 

 

Wetenswaardigheden 

Ook deze winter was er weer de zondagmorgen ATB III groep voor Keitrappers die niet alle 

georganiseerde tochten in de omgeving willen fietsen. Wekelijks wordt er in de omgeving door  

begeleider Simon Goede en George Plaggenburg in de omgeving van Lichtenvoorde gefietst. 

 


