
Notulen algemene ledenvergadering WTC Keitrappers woensdag 20 Maart 2013 
 
Aanwezig: 
Herbert Arendsen, Rene Beijer, Laurens Berendsen, Marcel Berendsen, Hennie Beuting, Casper 
te Brake, Lauke te Brake, Hugo te Brake, Andre Brinke, Peter Domhof, Jos Dusseldorp, Joost 
Eggink, Marja Eggink, Harold Geboers, Bennie Geerdink, Simon Goede, Adri Graven-Leneman, 
Wim Halink, Ellie Halink-Ballast, Andre ten Have, Jos ten Have, Marijke ten Have-Halleriet, Anton 
Helmers, Leo Hogenelst, Clemens Hummelink, Berry Ikink, Laurens Klein Falckenborg, Margriet 
Klein Falckenborg-Arink, Tonnie Klein Nijenhuis, Henny Mellink, Jos Meulenbeek, Walter te 
Molder, Henrie 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, Nik Reukers, Lidwien Reukers-Spijkers, Willie Ribbers, Tonnie Schenk, Willy Schurink, 
Johan Smeulders, Johan Smit, Guus Snijders, Mirjam Somsen, Peter Spekschoor, Spekschoor, 
Andre Sprenkelder, Laurens Sprenkelder, Henk Stevens, Peter Tankink, Huub Tuinte, Jan de Valk, 
Wilbert Veerbeek, Astrid Veerbeek, Angelo Vos, Andre te Welscher. 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Daan Boekelder, Bernadet Dusseldorp, Anton van Dijk, Henny Eiting, Henk Graven, Rene 
Harmelink, Theo ten Have, Pier Hettema, Ron Nijhuis,  Aloys Pape, Tjerk Plaggenburg, Robin 
Reinders, Laurens Reukers, Rick Schilderink,  John Theissen, Ingrid te Veldhuis, René Wellink,  
Theo Wildenborg, Laurens Wopereis. 
 

1. Opening en mededelingen: 

- Wilbert Veerbeek heet iedereen van harte welkom. 
- We houden een moment stilte ter nagedachtenis aan leden die het afgelopen jaar ons zijn 

ontvallen 
 
2. Notulen vorige vergadering: 

- De notulen van de algemene ledenvergadering 2012 worden goedgekeurd. 
  
3. Mededelingen en diversen bestuur: 

- huishoudelijk mededeling:  

• presentielijst graag invullen. 

• Koffie en thee is voor de vereniging, overige dranken voor eigen rekening. 
- Tijdens de begeleidersdag is een bezoek gebracht aan MC, een fantastische fietsfabrikant in 

Ulft. Daarna is met de begeleiders het volgende afgesproken: 

• intervaltrainingen wordt op dezelfde wijze voortgezet als vorig jaar. In principe 10 weken op 
de dinsdag en in overleg langer. 

• verschil in snelheden valt ook ter verantwoording van de leden en niet alleen voor de 
begeleider. Wat vooral geld in groep 1 en 2, leden dienen de trainingen wel te blijven 
volgen om aansluiting te houden. 

• leden moeten ook aangeven aan de begeleider wat zij willen. 
- Zomerprogramma ATB en Race staan op de site. 
- Nieuw: Toercommissie die aangegeven toertochten actief promoot. Leden werven en de 

benodigde activiteiten organiseren (vervoer, accommodatie). 
Dit jaar zullen er 2 toertochten voor op de weg en 2 toertochten ATB worden gepromoot. 

- Tegenwoordig beschikt de vereniging over een eigen Facebook pagina. 
- Aandachtspunt > vrijwilligers gevraagd voor de Wielerronde op 7 juli. Het brengt behoorlijk veel 

geld op voor de club. 
- 2014 wordt een jubileumjaar, 30 jaar bestaan. Hier gaan wij aankomende tijd over 

brainstormen hoe dit op een leuke en creatieve manier in te vullen, ideeën zijn natuurlijk 
welkom. 

- Spinning > ja mits…. Alternatief wordt voorgesteld gymmen door een professionele begeleider. 
- NTFU gaat het district Gelderland opdelen in ca 5 regio’s. Zij hopen door de kleinschaligheid 

meer aansluiting te krijgen bij de verenigingen.  
- NTFU boek en Tep pas zijn hier af te halen. 



- Vorig jaar is er een vraag gesteld over de verhouding NTFU contributie ten opzichte wat de 
club er voor terug krijgt. De contributie is € 34,- waarvan € 15,- verzekeringsgeld, blijft er € 19,- 
over voor de NTFU. Wij hebben ook gekeken naar een alternatief m.b.t. verzekeren.  
Er is bij 3 verzekerings maatschappijen prijzen opgevraagd. De prijzen liggen ruim 100% hoger 
als bij de NTFU. Conclusie, lid blijven van NTFU ook al vanwege de kalender. 

- Kleding > (door Lidwien) 
Kleding leverancier Ultima is failliet. Kleding wordt nu bij Bio racer besteld. Vanaf maart 2015 
(nieuwe sponsor periode en dus e.v.t. nieuwe kleding) kan er dan e.v.t. weer voor een ander 
merk gekozen worden als blijkt dat Bio racer niet bevalt. 

- Openingstocht zondag 24 maart start om 10:00 uur  
- Start dinsdag en donderdag avondtrainingen starten vanaf 2 april. 
 

4. Jaarverslag: 

- Verslag is aan iedereen verzonden per mail. 
- Niemand heeft op of aanmerkingen. 
- Dank aan de secretaris. 

 
5. Financieel verslag 2012 en begroting 2013: 

- Laurens klein Falkenborg doet verslag met behulp van een PowerPoint presentatie. 
Er wordt na afloop van de uitleg applaus gegeven en er zijn geen opmerkingen.  

 
6. Verslag kascontrole commissie: 

- Casper te Brake doet verslag 

• Alles ziet er overzichtelijk en goed verzorgd uit. 

• Vragen kunnen goed beantwoordt worden 

• Bankafschriften kloppen 

• Geen fouten geconstateerd en zeer overzichtelijk. 
Advies: 

• Voor lopende rekening 2e persoon machtigen en voor spaarrekening 2e persoon aanstellen 
voor authorisatie. 

• Beleid ontwikkelen voor afmeldingen keitrappersweekend. 
  

7. Keitrappersweekend: 
- Simon: 

• 48 personen aangemeld. 40 ATB + 8 WEG 

• Routes worden globaal besproken. 

• 8:30 uur verzamelen en om 09:00 uur vertrekken 

• Beddengoed is aanwezig, handdoeken zelf meenemen. 
-  

9. 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. 
Enerzijds door meer commissies te vormen en anderzijds door andere leden te betrekken 
bij vrijwilligerswerk. Hier zit wel één maar aan; vrijwilligers die niet meer gevraagd worden 
kunnen zich gepasseerd voelen, dit is absoluut niet de bedoeling. 

• Faciliteit > Stand van zaken eigen Home. Er komt voorlopig geen eigen home. 
Aankomende 3 jaar blijft de startlocatie de stenen gymzaal. Parkeren wordt in 
samenwerking met de gemeente opgelost. 

• Trainingen / Tochten > Aan de trainingen en tochten wordt voordurend aandacht 
geschonken. Met betrekking tot een instapgroep voor de weg, hier is nog geen actie in 
ondernomen. 

• Professionalisering  
Bestuur > diverse commissies zijn reeds gevormd of in oprichting waarin een 
bestuurslid deel neemt. 



Begeleiders > m.b.t. aandacht geven aan de kennis en vaardigheden 
trainingsopbouw, deze worden jaarlijks weer op de agenda gezet en geëvalueerd en 
waarnodig bijgesteld. 

• Nieuw: Activiteitencommissie > deze commissie gaat activiteiten zoals  openigstocht, 
sluitingstocht, nieuwjaarsreceptie en nieuwe ideeën uitwerken. 
 

10. Aankondiging bestuursverkiezing: 
- Aftredend en niet herkiesbaar: Simon Goede en Laurens Klein Falckenborg 

Eventuele kandidaten kunnen zich melden tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering. 
Het bestuur draagt voor: Andre ten Have (bestuurlid) en Rene Peters (penningmeester) 

 
Pauze 
 

11.  Bestuursverkiezing: 
- Er zijn geen aanmeldingen of bezwaren dus zijn Andre en Rene bij deze aangenomen als 

bestuurlid en penningmeester 
Wilbert bedankt Laurens, Simon en Jos 

• Laurens is begonnen als toercoördinator in 1986 tot 2006. Waarbij hij dit deed vanaf 2001 
uit hoofde als bestuurslid. Hij heeft daarna 2 termijnen de functie penningmeester op zich 
genomen. Beide functies heeft hij zeer professioneel en met veel enthousiasme uitgevoerd 
waarvoor wij hem bedanken. Laurens blijft overigens de toertochten op de weg 
coördineren. 

• Simon, onze stille kracht van de vereniging. Simon is toegetreden in 2007 en heeft 2 
termijnen gediend. Simon heeft ons al heel wat mooie routes, landschappen en 
verrassingen laten zien, fellow me is zijn motto. daarvoor onze dank. Simon blijft overigens 
de routes uitzetten voor de atb tochten en betrokken bij de toercommissie. 

• Jos; als inspirator en persoonlijk coach van het bestuur, heeft hij zich het laatste jaar 
langzaam verwijdert van het bestuur, het was een soort overgangsjaar, niet zozeer voor 
ons, maar meer voor hem zelf. Daarvoor onze dank. 
 

12.  Verkiezing kascommissie: 
- Aftredend en niet herkiesbaar: Vincent Vloet, Casper te Brake blijft in de kascommissie. 

George Plaggenburg meld zich aan om in 2014 Vincent Vloet op te volgen. 
-  

13.  Rondvraag: 
- Hennie Beuting: GPS download vanaf de website wil niet. 
- Casper te Brake: Wellicht andere plek zoeken voor training in de winter op de dinsdagavond op 

het industrieterrein i.v.m. bijna ongelukken. (Let op.. dit is geen activiteit/initiatief van de 
Keitrappers maar van de leden zelf.) 

- Peter Tankink: Er is soms verwarring over de te rijden tocht. Op de kalender staat bijvoorbeeld 
en tocht x. Tegelijkertijd wordt er via het mededelingenvakje een alternatief aangeboden. 
Leden weten zo niet meer welke tocht er in verenigingsverband gereden wordt. 

- Johan Smulders: Activiteiten commissie zou moeten uitzoeken of er animo is voor een andere 
sport activiteit zoals: Sporten in de zaal, wandelen, hardlopen e.d. Iedereen graag ideeën 
inbrengen. 

- Henk Nijemansland: Zijn er wel meer sponsoren nodig? E.v.t. dezelfde sponsoren en kleding 
houden afhankelijk van wat de bestaande sponsoren willen natuurlijk. 
 

- Bovenstaande punten worden door het bestuur bekeken en indien nodig wordt er actie 
ondernomen. 
 
14.  Sluiting: 

- Wilbert bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 
 
15.  Presentatie door Joost Eggink 

- Joost geeft een mooie presentatie/sketch over het wel en wee van de Keitrappers. 
 
Herbert Arendsen 


