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Notulen Algemene Vergadering Wielersportvereniging ETP Zutphen.
Notulen van de Algemene Vergadering (AV) van de Wielersportvereniging ETP Zutphen op
donderdag 11 juni 2018 om 20.00 h. in het clubhuis aan de Laan van Eme in Zutphen.
Aanwezig: 45 leden incl. voltallige bestuur.
Voorzitter Adrie Kemper, secretaris Wim Nijboer, penningmeester Andre Kulman, bestuurslid offroad Freek Tjassens Keiser en bestuurslid Weg Philip Woertman.
Afmeldingen: 5

Notulen
1.

2.

3.

Actie
Opening
De voorzitter heet allen welkom en stelt het bestuur voor aan de aanwezigen.
De opgestelde agenda is akkoord.
Bespreking en vaststelling AVG
Philip geeft aan de hand van een presentatie een toelichting over de AVG.
We volgen het stappenplan AVG en moeten op de website en in ons
huishoudelijk regelement aangeven hoe we omgaan met de privacy van onze
leden. Privacy beleid staat al op de website. Bij nieuwe leden vragen wij
toestemming i.h.k.v. de AVG. Bij jeugdleden moeten we toestemming hebben
van de ouders. Van de huidige leden hebben we geen toestemming
gevraagd, maar zij kunnen via Philip en Freek inzage krijgen in welke
persoonlijke gegevens de ETP beheerd en opdracht geven om foto’s etc. Van
de website te verwijderen. De ICT is doorgelicht en waar nodig zijn
aanpassingen doorgevoerd en rechten gewijzigd. Bestuursleden en o.a. de
ledenadministratie en webmaster moeten een geheimhoudingsverklaringen
ondertekenen. De ledenadministratie heeft deze nog niet ontvangen.
Het bestuur probeert het zo goed mogelijk te doen, echter kan niet zonder de
hulp van de leden. Alle leden worden uitgenodigd om het bestuur te helpen.
Ook met kritische vragen help je het bestuur hier een betere invulling aan te
geven.

huidige
leden

Philip

Nieuw kleding met ingang van 2019
Philip geeft a.d.h.v. een presentatie een toelichting. Samenwerkingscontracten
lopen af op 31-12-2018. Doorgaan in huidige vorm niet mogelijk, belangrijke
sponsor gaat niet verder. Vanaf 1-1-2019 willen we een vereniging zijn met
een uniform nieuw tenue. Er zijn 2 schetsontwerpen getoond.
Er zijn offertes opgevraagd bij huidige leverancier en andere 5
kledingleveranciers. Selectie voornamelijk op prijs (Vermarc, Agu en Santini)
Kosten basispakket zonder sponsoring zijn tussen € 115 en € 150.
Basispakket bestaat uit shirt, broek, jack, plus arm en beenstukken.
Door de leden wordt gevraagd om een alternatieve keuze te maken tussen
beenstukken of een lange broek.
Er wordt door de kledingcommissie aangevuld met de hoofdtrainers en een
ETP-dame en heer een keuze gemaakt tussen de verschillende leveranciers
op basis van de gewenste kwaliteit. Andere aspecten zoals: veiligheid
(reflectie), levertijd, wel/geen eigen voorraad, webshop, kosten bijbestellen
worden meegewogen. Voor 1 september wordt een keuze gemaakt.
Het bestuur stelt voor om te kiezen voor nieuwe kleding zonder sponsoring.
Het voordeel is dat de ETP niet hoeft voor te financieren en geen risico loopt
en niet hoeft bij te dragen als sponsors niet betalen of failliet gaan.
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De ETP kan dan ook zelf bepalen hoe lang de kledinglijn gebruikt wordt.
Afgesproken is dat we minimaal 3 jaar de gekozen lijn volgen. In principe is
het eindeloos te gebruiken zonder sponsoring. ETP komt ook uniform naar
buiten en is herkenbaar, door het gebruik van ons logo en naam op de
kledinglijn. Er kunnen ook meerdere attributen met ETP logo verkocht worden.
Voor de wedstrijden moet het ontwerp aangemeld worden bij de KNWU.
Zonder de sponsoring wordt de eigen bijdrage wel flink duurder. Voor een
soepele overgang zonder sponsoring, wil het bestuur eenmalig € 5000,beschikbaar stellen voor de aanschaf van het verplichte pakket voor leden die
lid zijn geworden voor 1-1-2019. Korting van € 10,- per basispakket
De verhoging kan bij een gezin met meerder leden voor financiële problemen
zorgen. Afgesproken is dat op de website duidelijk aangegeven wordt dat een
betalingsregeling mogelijk is bij de penningmeester.
Momenteel zijn er veel jeugdleden, welke snel uit de sets groeien. Een
kledingbeurs of 2e hands kleding aanbieden via Facebook is mogelijk, echter
het bestuur kan dit niet faciliteren.
Stemming;
1. Voorstel kleding zonder sponsoring; 41 voor en 4 tegen.
Aangenomen
2. Voorstel ontwerp; 39 voor zwart/wit en 6 voor de kleuren uitvoering
Zwart/Wit ontwerp is aangenomen
opmerking stijl staat vast, accenten kunnen veranderen
3. Voorstel bijdrage vereniging van € 10,-/basispakket;
44 voor en 1 tegen.
Aangenomen
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Andre
Jeugdleden
Ouders

Andre
4.

5.

Algemeen rookverbod op de accommodatie (clubgebouw en parcours)
Adrie geeft a.d.h.v. een presentatie een toelichting.
Vanaf 1 juli 2018 willen wij rookvrij zijn. Iedereen is en blijft welkom op onze
vereniging, ook rokers! We vragen rokers om buiten het zicht van kinderen en
buiten het terrein te roken. De entree en plekken binnen ons sportterrein en
het terras zijn rookvrij. Dit geld ook voor onze huurders, waar deze afspraken
nog mee gemaakt moeten worden.
Voor de handhaving hiervan vragen we de medewerking van de leden. Durf
elkaar aan te spreken. Mocht dit niet werken schakel het bestuur in.
Een alcoholverbod wordt niet haalbaar geacht. In de vergunning van de
kantine en in de regels m.b.t. de sociale hygiëne zijn een aantal bepalingen
opgenomen om het gebruik te beperken.
Stemming;
1. Voorstel rookverbod op de accommodatie; 45 voor en 0 tegen.
Aangenomen
2. Voorstel aanpassen Huishoudelijk regelement m.b.t. rookverbod;
45 voor en 0 tegen. Aangenomen
3. Voorstel aanpassen Huishoudelijk regelement AVG;
45 voor en 0 tegen. Aangenomen
Rondvraag en sluiting

Vraag 1;
Is er beleid of zijn er afspraken over het meerijden van jeugdleden met
de senioren? Antwoord: Er ligt niets vast, gaat in overleg met de trainer
Vraag 2;
Sommige leden houden zich niet aan gemaakte afspraken voor het

Wim

rijden in de groep en reageren niet bij het aanspreken hierop. Waar
liggen de regels vast? Antwoord; Er zijn basisregels voor veilig fietsen
in een groep, waarbij ook afspraken over snelheden horen. Gedrag is
echter niet goed vastgelegd. Philip evalueert de afspraken met de
tourleiders en maakt gedrag bespreekbaar.
Vraag 3;
Hoe vangen we nieuwe leden beter op en maken een goede
inschatting voor niveau? Antwoord; Bij de tour gaan de nieuwe leden
eerst mee met de coördinator of een langzame groep. Er zijn algemene
regels welke bij de ingang liggen. Deze meegeven met nieuwe leden
Vraag 4;
Vraag aan alle leden om een noodnummer mee te nemen en dit met de
groep te delen? Antwoord; Via de “Sprint en website” wordt er
nogmaals op gewezen.
Vraag 5;
Hoe zit het met de EHBO en reanimeren?
Antwoord; na de zomer willen we dit oppakken en eventueel
aanbieden. Er zijn leden welke hier in kunnen trainen.
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