Wielersportvereniging ETP
Zutphen

Laan naar Eme 95
7204 LZ Zutphen
Postadres:
Margrietlaan 13
7231 HM Warnsveld
info@etp-zutphen.nl
www.etp-zutphen.nl
Notulen Algemene Vergadering Wielersportvereniging ETP Zutphen.
Notulen van de Algemene Vergadering (AV) van de Wielersportvereniging ETP Zutphen op
donderdag 23 januari 2020 om 19.30 h. in het clubhuis aan de Laan van Eme in Zutphen.
Aanwezig: 45 leden incl. bestuursleden.
Voorzitter Adrie Kemper, secretaris Wim Nijboer, bestuurslid off-road Freek Tjassens Keiser.
Afwezig: penningmeester Rob Hoijtink is herstellende van een operatie
Notulen
1.

2.

3.

4.

Actie
Opening
De voorzitter heet iedereen welkom, schets de ontwikkelingen van het
afgelopen jaar en wenst iedereen een sportief en gezond 2020 toe.
Bij het begin van de vergadering werden de overleden leden Wilfred Kone,
Henk Michielsen, Herman Witvoet, Geert van den Berg en Tonnie van den
Berg herdacht in een moment van stilte.
Het afgelopen jaar is tijdens de vrijwilligersavond stilgestaan bij de 40-jarige
jubilarissen Jan Arends, Henk Zomer en Arie Drenten. De vereniging is
opgericht in 1957 en zal over 2 jaar een 65-jarig lustrum vieren.
De opgestelde agenda werd met een PowerPoint gepresenteerd en
aangepast. Behandeling van het verslag van 17 januari en 24 februari 2019
worden toegevoegd. Zie verslag hieronder.
Notulen van de Algemene Vergaderingen op 17 januari en 24 februari
2019
De notulen van de Algemene Vergaderingen 2019 zijn gepubliceerd op de
internetpagina. Aan het verslag van 17 januari 2019, werd toegevoegd, dat bij
agendapunt 10, de wijziging van het Huishoudelijk regelement is goedgekeurd.
Opgemerkt werd dat de leden niet op de hoogte gehouden zijn middels een
nieuwsbrief welke 4 keer per jaar uitkomt. Dit was de bedoeling, echter dit is
niet gelukt en de communicatie verloopt nu veelal via sociale media, de mail
en de website.
De notulen van 24 februari 2019 zijn ongewijzigd vastgesteld
Jaarverslag secretaris 2019
Het Jaarverslag van de secretaris 2019 is gepubliceerd op de internetpagina.
In het verslag is abusievelijk bij de afdeling Toerfietsen de vooruitblik voor
2020 opgenomen. Dit moet worden verwijderd. Op blz. 4 bij sponsoring en
kleding staat 2020, wat gewijzigd moet worden in 2019. Op blz. 5 wordt bij de
3-daagse naar hotel-restaurant Orsoyerhof te Rheinberg (D) het overlijden van
W. Kone opgenomen. Op blz. 6 wordt bij de vrijwilligersavond het 40-jarige
jubileum van Jan Arends, Henk Zomer en Arie Drenten opgenomen
Na deze correctie is het verslag akkoord.
Behandeling en vaststelling van de financiële jaarstukken
verenigingsjaar 2019.
De financiële jaarstukken lagen een half uur voor aanvang van de AV ter
inzage en zijn kort toegelicht door de voorzitter en André Kulman vanuit de
kascontrole commissie. Het grote verschil tussen 2018 en 2019 is een
correctie op de kleding. Er stond in 2018 nog een rekening open bij AGU.
Volgens André klopt het allemaal en wordt eraan gewerkt om het nog meer te
stroomlijnen. De jaarstukken worden akkoord bevonden door de
kascontrolecommissie. De penningmeester krijgt hiermee decharge over 2019.
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5.

6.

7.
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9.

Kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit André Kulman en Ronald
Liefhebber, met als reserve Wenzel Frankemolle.
Voor volgend jaar bestaat de kascontrolecommissie uit Ronald Liefhebber en
Wenzel Frankemolle, met als reserve Michelle Visser
Jubilarissen.
Het afgelopen jaar is het ledenbestand geactualiseerd m.b.t. de data van het
lidmaatschap (in dienst). Hierdoor is een actueel beeld ontstaan m.b.t. de
jubilarissen. Het is het bestuur echter niet gelukt om de jubilarissen tijdig uit te
nodigen voor deze vergadering. Ook zijn een aantal jubilarissen de afgelopen
periode gemist door onvolkomenheden in de administratie.
Dit jaar zijn de volgende leden, Jannes van Santen, Huub Hoppe en Ton
Roelofs 25 jaar lid van onze mooie vereniging. De aanwezige Jannes werd in
het zonnetje gezet en getrakteerd op een bierpakket.
Samenstelling Bestuur/Verkiezingen.
a. Nieuw en verkiesbaar; Martin Eillebrecht bestuurslid off road en Henk
Sieben Penningmeester.
Algemeen bestuurslid Jeugd: Eva van Jaarsveld.
Henk Sieben is niet aanwezig, in verband met een reeds geplande
fietsvakantie. Martin en Eva zijn gaan staan om zich kenbaar te maken.
Er zijn geen andere kandidaten en er zijn geen bezwaren tegen deze
kandidaten. De kandidaten worden onder luid applaus gekozen.
b. Aftredend en niet herkiesbaar; Freek Tjassens Keiser en Rob Hoijtink
Rob is herstellende van een operatie en kan er vanavond niet bij zijn.
Freek werd uitgebreid bedankt voor alle inzet van de afgelopen jaren.
Gelukkig blijft hij nog heel veel doen binnen onze vereniging, echter niet
meer aan de bestuurstafel. Freek werd bedankt voor zijn inzet met een
bierpakket en een bon.
De aanwezige Kees Scholl van de ledenadministratie werd in het zonnetje
gezet en getrakteerd op een bierpakket. Marjan van Dienst van de
ledenadministratie was ziek en zal nog in het zonnetje gezet worden.
Kleding en sponsoring
Adrie geeft een verslag van het dramatisch verlopen jaar m.b.t. de kleding van
AGU. Dit lag zeker niet aan de inzet van de kleding- en sponsorcommissie.
Door het handelen van AGU en de stroeve communicatie stond het bestuur en
de commissie soms tegenover elkaar. In de zomer hebben we het vertrouwen
in AGU opgezegd en er een dikke streep onder gezet. Door de inzet van
Jeroen, Andre en Gerald hebben we nu een nieuwe kledingleverancier
Biemme en kan de kleding besteld worden. Biemme komt de afspraken wel
na.
Nu we geen kledingsponsor meer hebben wordt de commissie opgesplitst in
een kledingcommissie en een sponsorcommissie.
Toelichting plannen en commissies 2020 en stand van zaken Beleidsvisie
Wielersportvereniging ETP Zutphen 2018-2022.
Michelle Visser van de evenementencommissie geeft een presentatie van de
geplande evenementen van 2020. Er zijn veel evenementen gepland, waarbij
veel vrijwilligers nodig zijn. Michelle doet dan ook een oproep aan alle leden
om zich beschikbaar te stellen voor minimaal 1 evenement om te helpen als
vrijwilliger.
Annemiek van Campen van de vrijwilligerscommissie vult aan dat er een
mailing is geweest voor vrijwilligers. Er waren weinig reacties, terwijl het zo
leuk kan zijn om met andere ETP leden samen de klus te klaren.
Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat conform het huishoudelijk
regelement de leden verplicht kunnen worden om mee te werken aan de
evenementen. Het verplichte karakter kan averechts werken, echter wordt
door de vergadering omarmd en er wordt mee ingestemd. Annemiek en
Michelle maken samen een plan de campagne en kijken of inroosteren van de
leden ons kan helpen.
André van Dienst legt de vergadering een aantal vragen voor en zorgt dat de
leden in de benen komen. Wie fietst? Wie zit op de MTB? Wie is op het
parcours geweest? Wie heeft les gehad of gegeven?
De fundering voor het MTB-rijden is er binnen de vereniging. Nu moet dit nog
verder uitgedragen worden. Met plezier en passie gaan de prestaties omhoog.
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Een oproep aan iedereen, kom lekker fietsen. Het komende jaar gaat André
Cyclo cross oppakken. Er zijn veel routes. Desgevraagd wordt er alleen op
openbare routes gereden.
Ronald van der Meer geeft als coördinator van de Tour aan wat de plannen
zijn voor 2020. In 2020 proberen we duidelijkheid te creëren hoe de ETP wil
rijden. Hiervoor worden een aantal avonden georganiseerd. Er komen meer
wegkapiteins en valpartijen worden geregistreerd. Ook is aandacht voor de
veiligheid met de verlichting tijdens zonnige dagen en de schaduw op de
postbank. Een probleem blijft het vertrekken vanaf het clubhuis. Er staan altijd
veel mensen buiten welke niet meekrijgen wat erbinnen gecommuniceerd
wordt.
De stand van zaken omtrent de beleidsvisie van de Wielersportvereniging
ETP-Zutphen 2018-2022 wordt door de voorzitter toegelicht.
Vertrouwenspersoon.
Stan Hompe is de vertrouwenspersoon van Wielersportvereniging ETPZutphen. Stan licht in een presentatie toe wat dit inhoudt en waarvoor je de
vertrouwenspersoon kunt benaderen.
Eva vraagt waarom er gekozen is voor een mannelijke vertrouwenspersoon?
Het antwoord was simpel er was geen andere kandidaat. Vanuit de
vergadering komt de oproep om ook een vrouwelijke vertrouwenspersoon te
benoemen voor alle dames en jeugdleden van onze vereniging.
Aanpassing huishoudelijk regelement
Het voorstel voor wijziging van het huishoudelijk regelement staat op de
website. Er wordt voorgesteld op het aspect m.b.t. lief en leed aan te
scherpen. Ook wordt voorgesteld om Hoofdstuk 10 geheel te schrappen.
Bij agendapunt 2 is aangegeven dat de regel die hier nog stond niet goed is
uitgevoerd. Zie toelichting bij agendapunt 2. Met het clubblad is gestopt, i.v.m.
de hoge kosten en de geringe copy. De leden worden nu veelvuldig
geïnformeerd (veelal mail) over alle activiteiten etc. Er wordt voorgesteld om
sponsoren periodiek (kwartaal?) te informeren.
Rekening houdend met bovenstaande opmerkingen wordt ingestemd met de
wijzigingen.
Contributie 2020.
Het financiële resultaat van de ETP is vrij stabiel. Echter alle prijzen om ons
heen stijgen en beïnvloeden ons resultaat in de toekomst. Ook willen we
investeren in ons clubgebouw. Voor een eventueel lustrumfeestje in 2022
worden gelden gereserveerd.
Voorgesteld wordt om het ETP-deel van de contributies het komende jaar met
€ 10,- per lid te verhogen. De kosten voor de NTFU en KNWU, worden jaarlijks
door de bonden aangepast en overgenomen door de ETP. Henk Wolters stelt
voor om niet alleen nu te verhogen, maar ook jaarlijks te indexeren.
De aanwezige leden gaan, d.m.v. handopsteking, akkoord met een éénmalige
verhoging van € 10,-/lid voor dit jaar. De indexering wordt doorgeschoven naar
volgend jaar.
Rondvraag/mededelingen.
Gé Kerkdijk
23 februari is er een boerenkooltocht
21, 22 en 23 augustus is er een driedaagse.
Opgave via de website (wordt teruggekoppeld naar de organisator)
Jan Schippers
Vrouwelijke vertrouwenspersoon?
Kees Scholl
Wanneer is de ronde van Zutphen? 10 mei op moederdag.
Robert Bijen
De jeugd groeit snel uit de kleding. Is er een ruilbeurs?
Door de kledingcommissie wordt aangegeven dat er gedacht wordt aan een
soort marktplaats, maar dat dit niet door de commissie opgepakt wordt.
Voordeel is wel dat de kleding van Biemme goedkoper is dan AGU.
Martin Groot Roessink
Er wordt op zaterdagen gewerkt aan de MTB-routes. Hier worden nog
vrijwilligers voor gezocht. Kan een mooie “work out” zijn.
Arjan Jansen

14.

Op 11 april wordt er onderhoud uitgevoerd aan het parcours. Er worden nog
vrijwilligers gezocht.
Stan Hompe
Er zijn 41 leden voor de kantinediensten. Er worden nog meer vrijwilligers
gezocht voor de kantinediensten. Nu er elke zondag langere ritten zijn moeten
de vrijwilligers langere diensten draaien.
René van de Meer
Zijn er liefhebbers voor klimmen?
Michelle Visser
2 februari is er een Wielercafé. Kom gezellig samen.
Sluiting.
Om 21.30 uur sluit Adrie de vergadering.
Er is een consumptie van de vereniging aan de bar.

