
  

 

 

WTC KEITRAPPERS – NIEUWSBRIEF 1 – JAAR 2021 

 

Beste leden,  

 

Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:  

▪ Algemene Leden Vergadering 

▪ Van het bestuur 

▪ Van de toertochtcommissie 

▪ MTB-clinic voor beginners 

▪ Van de kledingcommissie 

▪ Overige mededelingen 

▪ Ingezonden verhalen 

▪ Jaarkalender 

▪ Keitrappers Monster Challenge 

 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING: 

 

Het is alweer even geleden, maar op woensdag 24 maart hebben we de algemene leden-

vergadering gehouden met totaal ongeveer 40 deelnemers. In verband met de Corona-

maatregelen hebben we niet bij Café Hogenkamp gezeten, maar is deze vergadering digitaal 

gegaan met Zoom. Op zich een prima oplossing en het verliep goed, maar hopelijk wel een 

eenmalige oplossing. Voor degenen die niet aanwezig waren wordt verwezen naar het 

verslag dat wordt verspreid. 

 

Tijdens deze vergadering hebben we afscheid genomen van Wilbert Veerbeek en Lidwien 

Reukers. We hebben hen welverdiend in het zonnetje gezet en bedankt voor hun jarenlange 

inzet voor de vereniging.  

 

 



  

 

 

Op diezelfde avond is Hugo te Brake voorgesteld als voorzitter. Iedereen van aanwezigen 

stemde in met de benoeming en dus heten we Hugo van harte welkom in het bestuur en we 

wensen hem veel succes en plezier! Op de foto hieronder neemt hij de bestuurshamer in 

ontvangst, waarbij de kop van de hamer de vorm van een bidon heeft. 

 

 
 

VAN HET BESTUUR: 

 

Nieuw bestuurslid: 

 

Zoals jullie weten willen we dat het bestuur uit 5 leden bestaat. Na de ledenvergadering heeft 

een lid zich gemeld voor de vacante functie van Lidwien. Hij heeft een bestuursvergadering 

meegedraaid en daarna is hij toegetreden tot het bestuur in de functie van algemeen 

bestuurslid. Deze functie hoeft volgens de statuten van de vereniging niet te worden 

benoemd door de algemene ledenvergadering; dat geldt alleen voor de functies voorzitter, 

penningmeester en secretaris. Zijn naam is Edwin Maalderink en hij stelt zich hieronder even 

aan jullie voor. Met de komst van Edwin hebben we de bezetting van het bestuur weer op 

orde en we wensen hem heel veel plezier en succes! 

 

“Sinds kort heb ik me aangesloten als bestuurslid van de fietsclub en hierbij wil ik me kort 

voorstellen. Mijn naam is Edwin Maalderink, getrouwd met Anne Marie en de trotse vader 

van 3 kinderen. Ik werk als customer service- en market development manager voor een 

grote producent van roestvrijstaal. Normaal ben ik regelmatig voor het werk in het buitenland 

onderweg maar door de Coronacrisis ben ik al sinds maart 2020 vanuit huis aan het werk.  

 

Hierdoor is mijn grote hobby, mountainbiken, net als wandelen nog belangrijker geworden.  

Lekker bewegen in de buitenlucht.  Ik vind het een sport om elke keer weer nieuwe paadjes 

te vinden. Ook mag ik graag “prutsen” aan mijn fiets en een gezellig biertje drinken met 

vrienden en familie.  

 

Ik vind het erg leuk om betrokken te zijn bij de Keitrappers, het bestuur en hoop hiermee mijn 

steentje te kunnen bijdragen.”  



  

 

 

WBTR: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: 

 

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt vanaf 1 juli 2021 in werking. 

Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen 

te verbeteren. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk 

financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten 

(tegenstrijdige belangen) verenigingen en stichtingen schaden. Veel zaken die volgens de 

nieuwe wet als verplichting zijn vastgesteld, zijn gelukkig nu al vaak gangbaar in de praktijk. 

De gevolgen vallen dus best mee, vooral voor lokale verenigingen. 

 

Het bestuur vindt het belangrijk dat we voldoen aan deze wetgeving. We gaan daarom het 

stappenplan van NTFU doorlopen om ervoor te zorgen dat het bestuur en toezicht goed is 

geregeld voor onze vereniging. Later in dit jaar komen we hierop bij jullie terug hoe dat gaat. 

 

VAN DE TOERTOCHTCOMMISSIE: 

 

Hamalandhal Challenge: 

 

Als alternatief voor de afgelaste toertochten en om contact te houden met onze achterban 

hebben we meegewerkt aan de Hamaland Challenge. Wekelijks hebben we hier in de 

periode februari-mei 2 tochten aangeboden: 1 race en 1 MTB/Gravel. De routes werden 

gemaakt door onze leden: Laurens Klein Falckenborg (Race), Edwin Maalderink (Gravel) en 

Joost Eggink (MTB). 

 

Organisatie en doelgroep waren enthousiast, de Hamalandhal appgroep groeide in deze 

periode naar >100 leden, maar werkelijke deelname viel ons tegen. Misschien hebben we de 

lat te hoog gelegd, of was de motivatie er gewoon niet bij de beoogde deelnemers, veelal 

zaalsporters die een alternatief zochten. Voor de liefhebbers zijn deze routes nog te 

downloaden via de website: 

 

Hamalandhal Strava Challenge | Wielerclub Keitrappers Lichtenvoorde 

 

Keitrappers Monster Challenge: 

 

In plaats van de Voorjaarstoertocht hebben we in de periode van 14 t/m 27 april de 

Keitrappers Monsterchallenge aangeboden. Een persoonlijk verslag van 2 deelnemers vindt 

U elders in deze nieuwsbrief. In een periode van 14 dagen hebben we 9 tochten-3 disiplines-

365 km aan routes aangeboden. De deelname was boven verwachting goed en wordt 

ingeschat op >400 totaal. Bovendien mocht onze penningmeester via vrijwillige bijdrage een 

leuk bedrag bijschrijven op de clubrekening. 

 

Onderaan deze nieuwsbrief staat het stuk dat in weekblad Elna heeft gestaan: echt de 

moeite waard om te lezen! 

 

 

https://keitrappers.nl/hamalandhal-strava-challenge/


  

 

 

MTB-CLINIC VOOR BEGINNERS: 

 

Als vervolg op de in alle opzichten zeer geslaagde Challenge, is het initiatief ontstaan voor 

een MTB-clinic. We willen beginnende en / of potentiële MTB-ers de kans geven kennis te 

maken met de MTB-sport door in de maand juni 3 clinics/trainingen aan te bieden op de 

woensdagavonden 16, 23 en 30 juni. 

 

De organisatie hiervan is in handen van Niels Teunissen, Peter Wessels en Joost Eggink. 

Mocht U potentiele deelnemers voor deze clinic weten of meer info hierover willen hebben , 

neem dan contact op met Peter Wessels op telefoonnummer 06-52305498 of mail naar 

ttc@keitrappers.nl. 

 

Meer informatie over deze Clinic via onze website en Facebook. 

 

VAN DE KLEDINGCOMMISSIE: 

 

Binnen enkele weken is er een vergadering gepland met de kledingcommissie en de 

leverancier van de kleding. Daarin worden alle zaken besproken die van belang zijn en 

samen met de leverancier gaat de kledingcommissie net als altijd zijn uiterste best doen voor 

haar leden. Een onderdeel is het eerstvolgende bestelmoment. Zodra hierover meer bekend 

is dan worden jullie hierover geïnformeerd. 

 

OVERIGE MEDEDELINGEN:  

 

• Kascommissie: we hebben Arno te Brake bereid gevonden om zitting te nemen in 

de kascommissie. Samen met Nando Spexgoor zal hij de controle van de 

jaarrekening 2021 doen en tijdens de algemene ledenvergadering van maart 2022 

wordt jullie geïnformeerd over hun bevindingen. 

 

• Sponsorcommissie: helaas hebben zich nog geen leden gemeld om het stokje over 

te nemen van de huidige sponsorcommissie. Bij deze doen we dus nogmaals een 

beroep aan de leden om zich hiervoor aan te melden. De leden van de huidige 

commissie zorgen voor een warme overdracht in de persoon van Martin Boonders. 

Dus lijkt het je leuk om onze vereniging te helpen om de bestaande contracten te 

verlengen en samen met de andere commissies een sponsorplan op te stellen voor 

de komende jaren, meld je dan nu aan bij info@keitrappers.nl. Uiteraard kunnen we 

je vooraf informeren over de opzet en de bedoeling. 

 

• MARKT500: op zaterdag 19 juni gaat Tjerk Spexgoor een Win-Win(-Win!)-rit fietsen 

van maar liefst 500 kilometer op één dag! Hij probeert elke kilometer van deze lange 

fietstocht te verkopen voor € 5,- per kilometer. Zodoende hoopt hij geld op te halen 

om zo veel mogelijk koffie- & gebaksbonnen van Markt 5 te kopen. Het plan is om 

deze bonnen vervolgens te overhandigen aan de bewoners van verzorgingscentrum 

Antoniushove.  

mailto:info@keitrappers.nl


  

 

 

• Hiermee steunt hij op de eerste plaats de strijd tegen eenzaamheid onder ouderen. 

Een nobel en sociaal streven! Daarnaast geeft hij een welkome extra stimulans aan 

Markt 5 na een zwaar coronajaar. Om de steunactie in goede banen te leiden, is de 

website www.geef.nl/nl/actie/markt500 aangemaakt. Hier kan men in een veilige 

omgeving ‘een kilometer kopen’. Uiterlijk begin juli zal het eindbedrag bekend 

gemaakt en overhandigd worden. We wensen Tjerk alvast veel succes! 

 

INGEZONDEN VERHALEN:  

 

Heb je een mooie rit gefietst, aan een leuk evenement deelgenomen, op een bijzondere 

locatie gefietst of wil jij jouw unieke vakantierit delen met de leden, schrijf dan een mooi 

stukje en mail deze naar info@keitrappers.nl. Dan wordt deze in de eerstvolgende 

nieuwsbrief geplaatst. 

 

JAARKALENDER: 

 

Een hele lange tijd was plannen maken niet mogelijk. Gezien de daling van het aantal 

besmettingen, het tempo van vaccineren en de maatregelen die telkens minder worden, 

hopen we in het najaar een aantal tochten te kunnen organiseren. Vandaar dat hieronder 

enkele belangrijke datums staan (uiteraard is alles onder voorbehoud), noteer deze alvast in 

je agenda. 

 

• Zondag 3 oktober Lichtenvoorde:  

Triatlon met o.a. Gravelride routes van 20 en 40 km. 

 

• Zondag 24 oktober Beltrum: 

Fietssport - Porskamp Installatietechniek Graveltocht, zondag 24 oktober 2021 

Fietssport - Porskamp Installatietechniek Lus van Beltrum MTB, zondag 24 oktober 2021 

 

• Zondag 14 november Lichtenvoorde: 

Fietssport - Vishandel Bomers Gravelride, zondag 14 november 2021 

Fietssport - Vishandel Bomers Lus om Lievelde MTB, zondag 14 november 2021 

 

ONZE SPONSOREN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geef.nl/nl/actie/markt500 
mailto:info@keitrappers.nl
https://www.fietssport.nl/toertochten/51038
https://www.fietssport.nl/toertochten/50366
https://www.fietssport.nl/toertochten/50365
https://www.fietssport.nl/toertochten/49766


  

 

 


