
WTC Keitrappers – nieuwsbrief – oktober 2020 
 
Beste leden, 
 
Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen: 
 

 Algemene Leden Vergadering & bestuursopvolging 

 Evaluatie groepen & kaderoverleg 

 Rabobank Actie: Rabo ClubSupport 

 Nieuws van de toertochtcommissie 

 Nieuws van de kledingcommissie 

 Ingezonden verhaal: De monsterrit naar Volendam 
 
 
Algemene Leden Vergadering & bestuursopvolging: 

 
Helaas bepaalt het Corona-virus nog steeds een belangrijk deel van het dagelijks leven. We 
moeten met allerlei zaken rekening houden en met z’n allen proberen om dit virus eronder te 
krijgen. Veel activiteiten kunnen geen doorgang vinden en recent zijn de maatregelen 
aangescherpt. 
 
Voor wat betreft de Algemene Leden Vergadering staan er in de statuten van de vereniging 
een aantal richtlijnen opgesteld, ook voor eventueel uitstel van deze vergadering. Jullie 
begrijpen dat in de statuten niets staat vermeld als een situatie zoals deze zich voordoet. 
 
In verband met ieders gezondheid hebben we besloten om dit jaar géén ledenvergadering te 
organiseren. We vinden het niet verantwoord om in een grote groep bij elkaar te komen en 
willen bovendien niemand uitsluiten als de groep zoals nu beperkt wordt qua aantal. “Een 
geluk bij een ongeluk” is dat er op korte termijn geen grote beslissingen moeten worden 
genomen door de vereniging, dus ook wat dat betreft is het niet noodzakelijk om een 
vergadering te organiseren. We hopen op jullie begrip in deze. 
 
Het verschuiven heeft overigens een direct gevolg voor de bestuurstermijnen. Zoals jullie 
weten zijn Wilbert Veerbeek en Lidwien Reukers aftredend en niet herkiesbaar. Nieuwe 
bestuursleden (in het geval van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester) kunnen 
echter alleen benoemd worden tijdens de algemene ledenvergadering en dat kan nu dus 
niet. Vandaar dat we hebben besloten om alle termijnen van alle zittende bestuursleden met 
één jaar te verlengen. 
 

 Wilbert Veerbeek (voorzitter): maart 2021 (aftredend; niet herkiesbaar) 

 Lidwien Reukers (algemeen): maart 2021 (aftredend; niet herkiesbaar) 

 Herbert Arendsen (secretaris): maart 2022 

 Rob Scholten (penningmeester): maart 2022 

 André ten Have (algemeen):  maart 2023 
 
We hopen dat het virus snel onder controle is en dat we in maart 2021 weer een algemene 
ledenvergadering mogen organiseren. Tijdens die vergadering zullen Wilbert en Lidwien dan 
officieel aftreden. 
 
Oproep: we zijn nog steeds op zoek naar kandidaten voor een voltallig bestuur. Heb jij 

interesse of denk jij iemand te kennen die hiervoor een geschikte kandidaat is of wil je meer 
informatie ontvangen over de inhoud van de functies? Meld je dan bij een van de 
bestuursleden of via info@keitrappers.nl. 
 

mailto:info@keitrappers.nl


Evaluatie groepen & kaderoverleg:  
 
Vorig jaar hebben we de leiders van de groepen verzocht om, samen met de andere leiders 
van de groep en de leden, een formulier in te vullen waaruit de evaluatie van het afgelopen 
seizoen blijkt. Hierin wordt aandacht besteed aan zaken als opkomst, veiligheid, activiteiten 
en samenwerking met andere groepen. 
 
We vinden het als bestuur erg belangrijk om inzicht te hebben in hetgeen zich afspeelt in de 
groepen. Vandaar dat recent aan de leiders is verzocht om de evaluatie met de groepen in te 
plannen. Hiervoor kan een evaluatie worden ingepland met de groep bij Hogenkamp 
(uiteraard van tevoren reserveren).  
 
De uitkomsten van de evaluaties zijn het afgelopen jaar besproken tijdens het kaderoverleg. 
We hebben besloten om ook dit overleg momenteel nog niet in te plannen. Zodra het weer 
mogelijk is zullen we dat alsnog doen. 
 
 
Rabobank-actie: Rabo ClubSupport 2020: 
 

 
 
Ook dit jaar doen we mee met de Rabobank-actie met de naam Rabo ClubSupport 2020. 
Breng je stem uit op onze vereniging en twee andere verenigingen die jij een warm hart 
toedraagt. Dan kunnen we hopelijk weer een mooi bedrag voor de vereniging binnenhalen. 
 
!!! De stemperiode is inmiddels geopend en loop tot en met 25 oktober !!! 

 
Stemmen kan via: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/. Ook kun je via 
de app van Rabobank stemmen. Als je bent ingelogd kies je onderin het scherm voor Zelf 
regelen en Lidmaatschap. Daarna kun je bij ClubSupport je stemmen uitbrengen. Je moet 
eerst wel 3 of meer clubs kiezen voordat je jouw stemmen kunt verdelen. 
 
We staan genoemd onder de naam W.T.C. Keitrappers. Op de site kun je ook terugvinden 
wat we met het geld willen gaan doen. In de volgende link staat het doel van de actie 
benoemd, dat door één van onze leden is aangedragen. 
 
https://www.rabo-clubsupport.nl/deelnemers/details/115044-wtc-keitrappers?code=3002 
 
 
Nieuws van de toertochtcommissie: 

 
De afgelopen dagen zijn jullie door de toertochtcommissie geïnformeerd over de aanstaande 
toertochten die op de agenda staan en de komende tijd zullen zij dat blijven doen, zodat jullie 
weten wat de status is. 
 
 
 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/
https://www.rabo-clubsupport.nl/deelnemers/details/115044-wtc-keitrappers?code=3002


 
De toertochtcommissie is op de achtergrond druk bezig om alles geregeld te krijgen en jullie 
een mooie toertocht aan te kunnen bieden. Helaas zijn we afhankelijk van de, soms ook 
lokale, maatregelen die gelden. 
 
 
Nieuws van de kledingcommissie: 

 
De kledingcommissie is samen met de kledingleverancier druk bezig om de kleding van de 
laatste bestelling uit te leveren. De kledingcommissie heeft degenen die kleding hebben 
besteld geïnformeerd over de status en binnenkort zal de kledingcommissie een 
evaluatiemoment hebben met de kledingleverancier. 
 
De kledingcommissie is voornemens om het eerstvolgende bestelmoment in januari 2021 te 
plannen mits het mogelijk is i.v.m. Covid19. 
 
 
Ingezonden verhaal: De monsterrit naar Volendam: 

 
Begin september hebben 11 fanatieke Keitrappers een monsterrit gereden naar Volendam 
en weer terug. Aan het einde van de dag stond de teller op maar liefst 373 kilometer! Een 
fantastische ervaring en samen met de geweldige voorbereiding én begeleiding onderweg 
was het een onvergetelijke dag! 
 
Hiervan is een leuk verslag gemaakt dat echt de moeite waard is om te lezen op de site: 
https://keitrappers.nl/verhalen/  
 
Heb jij ook een leuk fietsverhaal en wil je dat delen met de leden? Stuur dan een mail naar 
info@keitrappers.nl en we zorgen ervoor dat jouw verhaald op de site wordt gezet. 
 
 
Afsluiting van de nieuwsbrief: 

 
We hopen dat iedereen gezond blijft en creatief is, zodat de nodige kilometers kunnen 
worden gemaakt! Als er iets is waarvan jullie de status willen weten, hebben jullie vragen en / 
of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. 
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