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Notulen Algemene Vergadering Wielersportvereniging ETP Zutphen.
 
Notulen van de Algemene Vergadering (AV) van de Wielersportvereniging ETP Zutphen op 
donderdag 11 januari 2018 om 20.00 h. in het clubhuis Wielerpark  
 
Aanwezig: 45 leden en voltallige bestuur. 
Voorzitter Stan Hompe, secretaris Jannes van Santen, penningmeester Eddy Roelofs en de 
bestuursleden Freek Tjassens Keiser en Philip Woertman. 
Afmeldingen: 5 
 
Notulen. 
1.  Opening  

De voorzitter heet allen welkom. 
Vervolgens geeft hij een overzicht van de vereniging.  
- de administratie en ledenadministratie is geautomatiseerd. Hiertoe zijn diverse protocollen 
opgesteld. 
- ook de aanmelding voor activiteiten in en voor onze vereniging geschiedt via de 
internetpagina. 
-in de vereniging wordt een aantal kampioenschappen gehouden. De huldigingen van de 
kampioenen vinden direct na afloop plaats. 
- het bestuur heeft besloten na advies van NTFU en KNWU om de vereniging aan te melden 
voor de regeling VOG (verklaring omtrent gedrag) bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. 
- het bestuur/de voorzitter neemt regelmatig deel aan het voorzittersoverleg van de 
sportverenigingen op het sportpark Zuidveen. 
- in de nacht van 3 op 4 oktober 2017 werd ingebroken in ons clubgebouw. De schade 
afhandeling heeft naar tevredenheid plaats gevonden. 
- de verzekering van de NTFU verdient nogmaals bijzondere aandacht. Door lid te worden van 
de NTFU ook in combinatie met het lidmaatschap van de KNWU is een lid van de vereniging 
voor een redelijk bedrag goed verzekerd.  

2. Bespreking en vaststelling notulen van de AV op 16 januari 2017. 
 De notulen van de AV 2017 zijn gepubliceerd op de internetpagina en worden ongewijzigd 
 vastgesteld. 
3. Jaarverslag van de secretaris 2017. 
 Het Jaarverslag van de secretaris 2017 is gepubliceerd op de internetpagina.  
 In hoofdstuk 4 Contributie moet de “Contributie ETP-KNWU-lid” gewijzigd worden in € 56,50.   
 Hierna wordt het Jaarverslag vastgesteld. 
4.  Behandeling en vaststelling van de financiële jaarstukken verenigingsjaar 2017. 

De financiële jaarstukken lagen een half uur voor aanvang van de AV ter inzage en zijn 
toegelicht door de penningmeester 

5.  Verslag Kascontrolecommissie. 
Bert Stok heeft een aantal kritische vragen gesteld, welke naar tevredenheid werden 
beantwoord en verleend de penningmeester decharge.  

6. Benoeming leden Kascontrolecommissie. 
Voor 2018 bestaat de Kascontrolecommissie uit Bert Stok en Jan Schippers. Reserve is? 

 
 
 



7.  Vaststelling contributies 2018. 

De contributies voor 2018 zien er als volgt uit.  

2018  

 

Contributie  

ETP-NTFU-lid 

Contributie ETP-

KNWU-lid 

Contributie ETP-

NTFU- KNWU-

lid 

Contributie ETP 

gewoon lid 

€ 45,00 € 45,00 € 45,00  

Contributie NTFU € 34,96 Geen € 34,96 

Contributie KNWU Geen € 11,50 € 11,50  

Totale contributie  € 79,96  € 56,50  € 91,46  

De AV gaat akkoord met de contributies 2018.  
8.  Vaststelling Begroting 2018. 

De door de penningmeester opgestelde begroting voor 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld 

9. Vaststelling vergoedingen. 

- De kilometervergoeding wordt vastgesteld op € 0,30 per km. 

- Cursussen worden vergoed met de restrictie dat degene die de cursus volgt zich voor een 

drietal jaren aan de Vereniging verbindt.  
10.  Voorziening in eventuele vacatures: bestuursverkiezing. 

De nieuwe bestuursleden, Adrie Kemper, Wim Nijboer en Andre Kulman hebben zich 
voorgesteld en werden verkozen voor respectievelijk functie van Voorzitter, Secretaris en 
Penningmeester. 
De vertrekkende bestuursleden Stan Hompe, Janus van Santen en Eddy Roelofs, werden in 
het zonnetje gezet door ’t Spult met een aubade en toegesproken en bedankt voor hun inzet 
(o.a. met een enveloppe) door Philip Woertman. De vergadering werd hierna afgesloten met 
een drankje van de vereniging. 

11.  Plan van Aanpak Vrijwilligers. 
In 2016 is dit besloten. In 2017 is een inventarisatie uitgevoerd per mail. 
Nu uitzoeken of bemensing past in de nieuwe structuur van commissies. 

12. Presentaties “Activiteiten 2018” van commissies. 
Er is een activiteitenkalender 2018, welke gepubliceerd wordt op de website van de ETP onder 
alle agenda’s. 

13. Rondvraag. 
Bijdrage voor de voorbereiding van de 3-daagse a ca. € 150,-? 
In principe zijn de activiteiten kostenneutraal. Op dit moment hebben we nog niet het financiële 
inzicht of dit ook zo is. In 2018 gaat het nieuwe bestuur in gesprek met de 3-daagse 
commissie 

14. Sluiting. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Jannes van Santen en Wim Nijboer. 
Secretaris. 
 
 


