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Jaarverslag 2016 van de Wielersportvereniging ETP Zutphen
0. Vereniging.
De Wielersportvereniging ETP Zutphen is ontstaan uit een samenvoeging van drie verenigingen
namelijk de Toerclub ETP, de Wielervereniging ETP en de Wieler- en Toervereniging ETP Zutphen.
De oprichting van de Wielersportvereniging ETP heeft op 28 december 2015 plaats gevonden door
het ondertekenen van de oprichtingsakte door vijf bestuursleden van de drie verenigingen.
De vereniging ETP heeft zich ten doel gesteld het bevorderen en (doen) beoefenen van diverse
takken van wielersport. De vereniging ETP is aangegaan voor onbepaalde tijd en het
verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Op zaterdagavond 23 januari 2016 zijn door het Bestuur alle leden uitgenodigd om de
samenvoeging van de drie verenigingen tot Wielersportvereniging ETP Zutphen te vieren
in Fort Bronsbergen te Zutphen.
1. Bestuur
Het Bestuur van ETP bestaat volgens de Statuten uit tenminste 5 leden.
De oprichtingsakte is ondertekend door S.J.C.M. Hompe, J.M. van Santen, E. Roelofs, H.J.
Bruntink en C.A.F.J. Tjassens Keiser.
Jan Bruntink heeft nadien aangegeven wegens persoonlijke omstandigheden zich niet ten volle te
kunnen inzetten in het Bestuur van ETP. Vervolgens heeft de heer P.G.W. Woertman heeft zich
bereid verklaard aan het Bestuur van ETP deel te nemen.
De taakverdeling van het Bestuur is als volgt: Stan Hompe voorzitter; Jannes van Santen
secretaris; Eddy Roelofs penningmeester; Freek Tjassens Keiser coördinator Terrein en Philip
Woertman coördinator Weg. De ledenadministratie van de vereniging ETP wordt verzorgd door
Marjan van Dienst en Kees Scholl.
Vergaderingen
Op 18 april 2016 heeft het Bestuur de eerste Algemene Vergadering van de Wielersportvereniging
ETP uitgeschreven. In deze eerste Algemene Vergadering heeft het Bestuur de
organisatiestructuur van de vereniging ETP gepresenteerd en de door het Bestuur ingestelde
commissies en bemensing.
Het Bestuur vergaderde dit jaar 9 keer.
Verder neemt het Bestuur deel aan de overlegvergaderingen van Sportpark Zuidveen.
Er is vergaderd over de bereikbaarheid en de uitstraling van het park.
Door goed overleg werd het mogelijk om elkaars accommodaties te gebruiken.
Vrijwilligers
In 2016 heeft de Vereniging zelf veel wielersportevenementen en wielersportgerelateerde
evenementen georganiseerd of was daar anderszins nauw bij betrokken.
Om deze evenementen te organiseren is door het Bestuur beroep gedaan op vrijwilligers uit onze
Vereniging. Het Bestuur is van mening dat er voor de organisatie van evenementen te vaak een
beroep moet worden gedaan op dezelfde vrijwilligers. Hierin wil het Bestuur verandering brengen
en zal daartoe in de eerstkomende AV voorstellen indienen.
Op 2 december 2016 heeft het Bestuur alle vrijwilligers uitgenodigd voor de jaarlijkse
Vrijwilligersavond en de vrijwilligers bedankt voor hun inzet.
2. Commissies
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Het Bestuur werd afgelopen jaar ondersteund door zes commissies. De taakverdeling van het
Bestuur in de commissies is als volgt.
- Communicatie, ICT & PR; Freek Tjassens Keiser;
- Sponsoring/Kleding; Philip Woertman
- Facilitair; Jannes van Santen
- Evenementen/Wedstrijd; Stan Hompe
- (Leden)Administratie; Eddy Roelofs
- Technische Commissie/(Hoofd)trainers Freek Tjassens Keiser.
Het Bestuur heeft regelmatig overleg gehad met deze commissies.
3. KNWU en NTFU
De Wielersportvereniging ETP is aangesloten bij de KNWU en NTFU.
Regio 7 van de NTFU heeft een tweetal keer vergaderd in ons clubgebouw.
4. Contributie
De hoogte van de ETP-contributie voor een gewoon lid is met ingang van 2016 vastgesteld op €
35,00. Deze contributie wordt verhoogd met de contributie van de NTFU respectievelijk KNWU,
afhankelijk bij welke sportbond het lid ingeschreven wenst te worden.
Het lid kan ervoor kiezen om bij beide sportbonden te worden ingeschreven.
Bij de NTFU dient het lid ook nog de premie voor de Fietsschadeverzekering te voldoen.
Onderstaand treft u het overzicht aan.
2016

Contributie ETP-NTFUlid

Contributie ETPKNWU-lid

Contributie ETP-NTFUKNWU-lid

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

Contributie NTFU

€ 19,16

geen

€ 19,16

Premie fietsverzekering
NTFU

€ 15,75

geen

€ 15,75

Contributie KNWU

geen

€ 10,00

€ 10,00

Totale contributie ETP
gewoon lid

€ 69,91

€ 45,00

€ 79,91

Contributie ETP gewoon lid

De afdelingen.
5. Afdeling Toerfietsen (Philip Woertman).
Er is meer en beter gereden in kleine groepen. Wat wij hoorden is dat veel leden positief zijn over
het rijden in kleinere groepen.
Er wordt wisselend gedacht over de nieuw geïntroduceerde rondjes. Het vraagt tijd en energie om
alle leden te laten wennen aan nieuwe routes. Voor 2017 is getracht een nog betere balans te
vinden voor alle clubritten. Wij willen vragen om de diverse routes te bekijken op de site. Alle
routes staan in pdf en in gps op de website http://www.etp-zutphen.nl/toerfietsen/clubritten/.
In 2016 is duidelijk geworden dat er nog toerleiders extra bij kunnen komen om het rijden in kleine
groepen ( nog) beter te begeleiden. Als jij ervoor voelt om je in te zetten tijdens een clubrit dan
horen wij dat graag!
In 2016 hebben wij een NTFU training gevolgd over veiligheid. Omdat deze dag later in 2016
gevolgd is hebben wij besloten om pas dit jaar het speerpunt veiligheid vorm te geven. De training
heeft een aantal zaken opgeleverd die wij gefaseerd in de komende jaren willen invoeren.
6. Afdeling Wielrennen (Philip Woertman)

Voor het eerst hebben we een wedstrijd georganiseerd voor de jeugd en nieuwelingen op de Mars
in Zutphen, in het kader van de oostelijke wielercompetitie. Een laagdrempelige opstart wedstrijd
voor renners en rensters die willen kennismaken met de wedstrijdsport.
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Het jeugdfietsen zit extreem in de lift, in maart begonnen we met vier renners en eind september
zaten we op groepen van 12 tot 20 renners. Dit is een mooie ontwikkeling.
Vele renners zijn actief in verschillende categorieën: sportklasse, amateur, master, elite, belofte,
nieuwelingen, en junioren, er zijn in 2016 mooie resultaten behaald. Het noemen waard zijn de
prestaties van: Yannick Vrielink, hij werd tweede tijdens districtkampioenschap weg wielrennen in
Ootmarsum en tweede tijdens Ronde Van Zutphen. Noemens waardig zijn ook de prestaties van
Atty Duyn, onze 71 jarige tijdrijder welke nog steeds zeer actief is en afgelopen zomer mooie
resultaten boekte in verschillende tijdritten. En momenteel in training voor het werelduurrecord
baanwielrennen, menig renner kan hier een voorbeeld aan nemen.
Onze wielervereniging heeft met succes in 2016 naast de Ronde van Zutphen ook de SIJC en de
veteranenwedstrijd georganiseerd.
7. Afdeling Veldrijden (Freek Tjassens Keiser)
2016 was een succesvol seizoen voor het veldrijden. De populariteit voor het veldrijden is
stijgende gezien het feit dat op de vrije dinsdagavondtraining steeds meer veldrijders komen
trainen. Ook veldrijders van andere, omringende verenigingen.
Vooral in de categorie nieuwelingen en junioren boeken onze veldrijders in stijgende lijn goede
resultaten bij de GOW- competitie en bij nationale wedstrijden.
In oktober 2016 is de eerste wedstrijd van de GOW-competitie op ons parcours gehouden met een
record aantal deelnemers. ETP heeft de voorinschrijvingen geregeld voor de competitie, zodat de
wachtrijen bij de inschrijvingen tot een minimum worden beperkt. Vanuit het GOW bestuur heeft
ETP complimenten gekregen voor de goede organisatie.
In januari en december 2016 zijn er op ons veldritterrein clubkampioenschappen gehouden
tezamen met RTV Vierakker-Wichmond en de Zwaluwen uit Deventer.
In december 2016 is onze Vereniging een samenwerkingsverband aangegaan met het Verge
Masters Cylcing Team.
8. Afdeling MTB (Freek Tjassens Keiser)
De afdeling MTB heeft een sterke groei meegemaakt voor wat betreft jeugd en volwassenen.
Vooral aan de technische trainingen op de woensdagavond wordt veel deel genomen.
De begeleiding van de gemaakt wat zeer wordt gewaardeerd door de jeugdige en de volwassen
MTB-ers.
Het jeugdkamp was weer een enorm succes, veel jeugdleden vragen al naar de volgende kamp.
In januari en december zijn er op ons parkoers clubkampioenschappen gehouden tezamen met
RTV Vierakker Wichmond en de Zwaluwen uit Deventer
In november is de start van de Veluwse Wintercompetitie op ons parkoers gehouden. Weer een
enorme toename van het aantal renners en al met al weer een mooi gelopen en georganiseerd
evenement. ETP zit tevens in de organisatie van dit evenement en de populariteit van het
mountainbiken neemt enorm toe.
De MTB afdeling is in 2 jaar tijd verdubbeld qua aantal MTB-ers. Deze afdeling is dringend op zoek
naar begeleiders en trainers om aan het huigige aanbod van renners te kunnen blijven bedienen.
9. Afdeling Baanwielrennen
Afgelopen jaar is aan het Baanwielrennen weinig aandacht besteed. Dit heeft te maken met het
feit dat de wielerbaan van Omnisport in Apeldoorn gesloten was in verband met de renovatie van
de baan. Wel is er nu voor januari 2017 een baanclinic ingepland.
De commissies
10. Communicatie, ICT & PR. (Freek Tjassens Keiser)
Het afgelopen jaar is door de commissie Communicatie onze verenigingswebsite http://www.etpzutphen.nl verder vervolmaakt.
Deze internetpagina is inmiddels het communicatiemiddel voor onze Vereniging. Alle agenda’s
van onze Vereniging zijn op de internetpagina te vinden.
Er is voor alle evenementen een inschrijvingspagina actief https://inschrijven.etp-zutphen.nl. De
mailcommunicatie binnen de Vereniging is ook ingeregeld.
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Onze Vereniging heeft een Facebook-pagina geopend, die actueel gehouden wordt door de
commissie Communicatie.
Afgelopen jaar is het clubblad Sprint 4 keer verschenen.
11. Sponsoring/Kleding (Philip Woertman)
In 2016 heeft ETP nieuwe verenigingskleding voor de Wielerafdeling in gebruik genomen. Hiervoor
is gebruik gemaakt van een reeds bestaand ontwerp. Er zijn afspraken gemaakt met een nieuwe
kledingleverancier. Voor bestellen van kleding maakt ETP gebruik van de webshop op onze
internetpagina. Voor het passen en uitleveren van de verenigingskleding zijn zogenaamde
pasavonden georganiseerd. Deze werkwijze hanteert ETP ook in 2017
De wielerbroeken en -shirts van de Toerafdeling worden, nadat de voorraad op is, ook bij de
kledingleverancier voor de Wielerafdeling besteld omdat de huidige leverancier voor kleding van
de Toerafdeling ongunstiger leveringscondities kent.
In 2016 zijn er 5 (vernieuwde) samenwerkingscontracten met sponsoren gesloten.
De Sponsor- en kledingcommissie heeft activiteiten georganiseerd vanuit deze
samenwerkingscontracten.
12. Facilitair (Jannes van Santen)
In 2016 is op verzoek van de Vereniging met de gemeente Zutphen een opstalrecht gevestigd voor
opstallen op de gehuurde terreinen van de gemeente. Dit betreft het clubgebouw, de container en
opstallen op het veldritterrein.
Ook heeft de Vereniging met de gemeente Zutphen voor de gehuurde terreinen aan de Laan naar
Eme huurovereenkomsten afgesloten voor onbepaalde tijd.
Veldritterrein.
Sinds enkele jaren beschikt ETP over een goed geoutilleerd veldritterrein waarop een
aantrekkelijk parcours is aangelegd. Dit parcours is in 2016 verder uitgebreid met hindernissen.
Op de dinsdag- en donderdagavond in de wintermaanden kan er op het verlichte veldritterrein
door leden van de ETP getraind worden. Ook wordt het veldritterrein aan derden verhuurd.
Clubgebouw.
Elke 1e dinsdag van de maand wordt er door vrijwilligers in en aan het clubgebouw Wielerpark
onderhoud verricht. Het meubilair is inmiddels ook opgeknapt.
De geplaatste container achter het clubgebouw werd door een inbraak vernield waarbij een 10-tal
fietsen werden gestolen. Inmiddels zijn 7 fietsen terug gevonden. Ook zijn er extra voorzieningen
aangebracht te voorkomen.
Voor reiniging van de vloeren werd een schrobveegmachine aangeschaft, het kledingmagazijn van
schappen voorzien en de waterafvoer vervangen in verband met verstoppingen.
13. Evenementen/Wedstrijden. (Stan Hompe)
2016 kende een groot aantal evenementen waar ETP bij betrokken was en die met hulp van een
groot aantal leden tot een succes werd gebracht
Op 26 januari 2016 werden de Clubkampioenschappen Veldrijden verreden op ons veldritterrein
Met de Veluwe Wintercompetitie werd gestart op 30 januari 2016.
De Boerenkooltocht vond plaats op 28 februari 2016
Op het parcours aan de Loskade op het Industrieterrein in Zutphen werden op 19 en 20 maart
2016 de SIJC-wedstrijden verreden.
Helaas werd door gebrek aan support en deelname vanuit het Gelre-ziekenhuis op 30 april 2016 de
laatste de Gelre-tocht verreden.
Zondag 8 mei 2016 was Zutphen doorkomstplaats van de derde etappe van de Giro.
De vereniging ETP was betrokken bij de organisatie van de doorkomst.
Het jeugdkamp van ETP werd gehouden op 18 en 19 juni 2016
Eveneens op de Loskade werd door ETP de veteranenwedstrijd voor 50+ en 60+ georganiseerd.
Aan de Ronde van Zutphen nemen al jaren deelnemers uit het hele land deel.
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De Ronde van Zutphen vond dit jaar plaats op 3 augustus 2016
De Driedaagse van ETP werd dit jaar in het weekeinde van 19 tot en met 21 augustus 2016 naar
de plaats Laer in Duitsland verreden.
De vereniging ETP heeft ook dit jaar aan de Stichting Triatlon Zutphen hulp geboden bij de
organisatie van de triatlon op 18 september 2016.
Op 30 september 2016 was de vereniging ETP intensief betrokken bij de organisatie van Olympia’s
Tour door Nederland. In Zutphen vond zowel de aankomst als vertrek van een etappe plaats.
Op het veldritterrein van ETP werd de vervroegde GOW-wedstrijd op 8 oktober 2016 verreden
Met de snerttocht op 30 oktober 2016 nam de Toerafdeling van ETP afscheid van het
clubrittenseizoen. Op 2 december 2016 heeft de jaarlijkse Vrijwilligersavond plaats gevonden.
Het laatste evenement van 2016 waar ETP bij betrokken is, is het jaarlijks carbidschieten op
oudejaarsdag op het veldritterrein.
14. (Leden)Administratie. (Eddy Roelofs, Kees Scholl, Marjan van Dienst)
Bij de start van de nieuwe vereniging ETP is de ledenadministratie, door Jeroen Vroegindeweij en
Freek Tjassens Keiser gemoderniseerd in het programma “Magento”
Marjan van Dienst, ledenbestand KNWU en Kees Scholl, ledenbestand NTFU zorgen dat het
ledenbestand van ETP zo actueel mogelijk blijft.
Ultimo december 2016 had ETP 400 leden en was het ledenbestand als volgt opgebouwd:
- 249 leden, die lid zijn van de NTFU,
- 168 leden, die lid zijn van de KNWU,
- 17 leden zijn zowel lid van de NTFU als van de KNWU.
Onder de 168 KNWU-leden bevinden zich:
- 65 volwassenen
- 103 jeugdigen, waaronder
* 66 jeugdleden
* 26 nieuwelingen
* 11 junioren.
ETP kent in totaal 7 Ere-leden en Leden van Verdienste.
Daarnaast heeft ETP 9 donateurs en 15 sponsors.
Tenslotte kent ETP 7 personen die, op grond van hun verdiensten in het verleden voor de club,
het clubblad toegestuurd krijgen.
In 2016 zijn er geen leden die een ETP-jubileum vieren.
15. Technische Commissie. (Freek Tjassens Keiser)
Doelstelling voor het afgelopen jaar was zoveel mogelijk trainers/wegkapiteins een opleiding te
laten volgen. Afgelopen jaar zijn 2 trainers geslaagd voor wielertrainer 3 (Marc Bloem en Andre
van Dienst), 4 trainers voor wielertrainer 2 (Ralf Vos, Andre Borkink, Ronald van Kempen Séket en
Tom Claassen) en 16 toerleiders zijn geslaagd voor de cursus wegkapitein (Kees Scholl, Ton
Roelofs, Ronald van der Meer, Dick Vriezekolk, Mark Disselhorst, Henk van Veen, Wim Nijboer,
Jeroen Vroegindeweij, Bert Holtslag, Frank van Lieshout, Rob van der Zande, GertJan Bom, Dick
Schigt, Franka van Lieshout, Andre Kulman en Ronald Liefhebber).
Veelvuldig is gesproken om de kwaliteit van de trainingen/clinics te verhogen. Dit komt nog niet
goed tot zijn recht omdat er te weinig trainers zijn ten opzichte van het huidige aanbod van
trainingen en clinics.
16. Tot slot
Leden en Bestuur kunnen terugzien op een eerste, succesvol wielersportjaar 2016.
Het Bestuur wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan dit succesvol wielersportjaar.
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Met vriendelijke groet,
Jannes van Santen
Secretaris Wielersportvereniging ETP Zutphen.
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