
 

 

Bankreknr NL47RABO0308299256 Pagina 1 van 1  KvK nr 64927865 
 
 

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 
zondag 24 februari 2019 van ca. 11:45 – 12:00 uur in het clubhuis Wielerpark aan de Laan naar 
Eme 95 te Zutphen.  
 
De vergadering vindt plaats na de fietstocht en voor de boerenkoolmaaltijd van de Boerenkooltocht.  
 
Aanwezig: 40 leden incl. bestuur. 
Voorzitter Adrie Kemper, secretaris Wim Nijboer, bestuurslid off-road Freek Tjassens Keiser. 
Afmeldingen: 15 

 

Notulen  Actie 

   

1. Opening 
De voorzitter opent de mogelijk kortste vergadering van onze historie. 

 
 

2. Voorstel voor invulling vacature en bestuursverkiezing van 
penningmeester. 
Het bestuur stelt voor om Rob Hoijtink te benoemen als penningmeester van 
de Wielersportvereniging ETP-Zutphen. Volgens ons huishoudelijk regelement 
moet de penningmeester gekozen worden door de Algemene vergadering. 
Alle aanwezigen stemden hiermee in. Er waren geen tegen stemmen. 
Rob Hoijtink is hiermee benoemd tot onze nieuwe penningmeester en werd 
gefeliciteerd door de aanwezigen. 

 

3. Amendement.  
Een door Stan Hompe ingediend amendement is door het bestuur ingebracht 
als een nieuw agendapunt. De voorzitter heeft het amendement voorgelezen 
en in stemming gebracht. Alle aanwezigen stemden hiermee in. Er waren 
geen tegenstemmen. Het zittende bestuur krijgt hiermee de volmacht om een 
5e bestuurslid te verkrijgen met de toezegging deze te laten bevestigen in de 
jaarlijkse Algemene Vergadering in 2020.  

 

4. Bedanken 
De voorzitter verontschuldigd zich, hij heeft namelijk bij de jaarvergadering in 
Januari een fout gemaakt. In de vergadering is aangegeven dat de ETP stopt 
met de Sprint in de huidige vorm, zonder Bert Holtslag te bedanken. Bert werd 
alsnog in het zonnetje gezet met bloemen.  
Ook werd mevr. Kerkdijk bedankt met bloemen voor de inzet voor de 
boerenkooltocht.  

 

5. Sluiting en aanvang boerenkool maaltijd.   

  


