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Jaarverslag 2017 van de Wielersportvereniging ETP Zutphen
0. Vereniging.
Wielersportvereniging ETP Zutphen is opgericht in december 2015 en kan met tevredenheid
terugkijken op het tweede jaar van haar bestaan.
De Vereniging heeft zich ten doel gesteld het bevorderen en (doen) beoefenen van diverse takken
van wielersport. Hierin zijn de afgelopen twee jaar goede resultaten bereikt. De vijf afdelingen van
de Vereniging ondersteund door de zes commissies hebben talrijke initiatieven ontwikkeld om het
beoefenen van diverse takken van wielersport te bevorderen.
1. Bestuur
Het Bestuur van ETP bestaat volgens de Statuten uit tenminste 5 leden.
De taakverdeling van het Bestuur in 2017 was 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
AV.
Op 16 januari 2017 heeft het Bestuur de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vereniging
uitgeschreven. In deze vergadering is de AV met name akkoord gegaan met de voorgestelde
contributieverhoging voor het lidmaatschap van ETP en zijn het Huishoudelijk Reglement en
Tuchtreglement vastgesteld.
Bestuur.
Het Bestuur vergaderde dit jaar 10 keer. In de bestuursvergaderingen komt een veelheid van te
bespreken punten voor. Het Bestuur is begonnen om daar verandering in aan te brengen en wil
naar de situatie dat afdelingen en commissies zelfstandiger gaan opereren door het opstellen van
plannen voor het komend jaar met daaraan gekoppeld een goedgekeurd budget.
Op bestuursniveau vindt regelmatig overleg plaats over relevante zaken met gemeente Zutphen.
Het Bestuur neemt in de persoon van de voorzitter deel aan de overlegvergaderingen van
Sportpark Zuidveen. Er is vergaderd over samenwerking, de bereikbaarheid en de uitstraling van
het park. Vanuit dit overleg vinden ook gesprekken plaats met de gemeente Zutphen.
Stichting Triatlon Zutphen en Stichting Zutphen Sportief organiseren evenementen die aan de
wielersport gerelateerd zijn. Met beide stichtingen wordt samengewerkt.
Vanuit organisaties in de Achterhoek zijn initiatieven opgestart om de ATB-MTB route in de
Achterhoek te vernieuwen. Gemeente Zutphen en ETP nemen deel aan de besprekingen en nemen
het deel van de route in de gemeente Zutphen voor hun rekening.
ETP neemt deel aan de regeling voor het aanvragen van VOG-verklaringen (Verklaringen Omtrent
Gedrag) van NOC*NSF.
Aan de door ETP opgezette actie in de vorm van een fietstocht met ontbijt heeft voor Amref Flying
Doctors/Uganda Challenge een bedrag van € 360, - opgeleverd.
ETP heeft deelgenomen aan de AH-Sportactie samen met NOC*NSF.
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Op vrijdag 17 november 2017 heeft het Bestuur alle vrijwilligers uitgenodigd voor de jaarlijkse
Vrijwilligersavond en de vrijwilligers bedankt voor hun inzet. Vanwege het grote aantal
genodigden is uitgeweken naar de kantine van Be Quick.
2. Commissies
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, Marjan van Dienst en Kees Scholl
- Technische Commissie/(Hoofd)trainers Freek Tjassens Keiser.
- Vrijwilligers; Philip Woertman.
Het Bestuur heeft regelmatig overleg gehad met deze commissies.
3. KNWU en NTFU
De Wielersportvereniging ETP is aangesloten bij de KNWU en NTFU.
Door een afvaardiging van het Bestuur zijn de district- en regiovergaderingen van de KNWU
en NTFU bezocht.
4. Contributie
De contributie voor een gewoon lid van ETP bedroeg in 2017 als volgt:
2017

Contributie ETPNTFU-lid

Contributie ETPKNWU-lid

Contributie ETPNTFU-KNWU-lid

€ 45,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 19,21

geen

€ 19,21

€ 15,75

geen

€ 15,75

Contributie KNWU

geen

€ 11,50

€ 11,50

Totale contributie ETP
gewoon lid

€ 79,96

€ 45,00

€ 91,46

Contributie ETP
gewoon lid
Contributie NTFU
Premie fietsverzekering
NTFU

De afdelingen.
5. Afdeling Toerfietsen (Philip Woertman)
Door de toerleiders is het toerseizoen 2017 geëvalueerd. Het rijden in kleinere groepen bevalt
goed, het geeft overzicht en meer veiligheid: er zijn wel enkele aandachtspunten o.a. rijden van het
juiste tempo, techniek.
Bij voorkeur is er tijdens een clubrit naast de toerleider nog iemand in de groep, die de groep en de
route in de gaten houdt. Omdat techniek bij sommige toerfietsers een aandachtspunt is, willen we
hier in 2018 verder op inzetten. Zo wordt geprobeerd om onnodige valpartijen door gebrekkige
techniek te voorkomen en toerfietsers de kans te geven om nog effectiever te fietsen. Hiervoor
gaan we techniekavonden organiseren samen met onze gekwalificeerde clubtrainers.
We hebben geluiden binnen gekregen dat er behoefte is aan aangepaste en verbeterde clubritten.
In 2018 besteden hier aandacht aan door nieuwe routes op te nemen en een aantal bestaande
routes te veranderen.
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6. Afdeling Wielrennen (Philip Woertman)
In 2017 heeft ETP wederom een wedstrijd georganiseerd voor de jeugd en nieuwelingen op de
Mars in Zutphen in het kader van de Oostelijke Wielercompetitie (OJC). Een laagdrempelige
opstart wedstrijd voor renners en rensters die willen kennismaken met de wedstrijdsport.
Vele renners zijn actief in verschillende categorieën: sportklasse, amateur, master, elite, belofte,
nieuwelingen en junioren. Er zijn in 2017 mooie resultaten behaald.
Een vereniging kan niet zonder goede trainers, daarom investeert ETP in het opleiden van trainers.
Onze wielervereniging heeft met succes in 2017 naast de Ronde van Zutphen ook de
Salland IJsselstreek Competitie (SIJC) en de veteranenwedstrijd georganiseerd.
7. Afdeling Veldrijden (Freek Tjassens Keiser)
2017 was wederom een succesvol seizoen voor het veldrijden. De populariteit voor het veldrijden
is nog steeds stijgende, gezien het feit dat op de vrije dinsdagavondtrainingen en de
donderdagavondtrainingen steeds meer veldrijders komen trainen. Ook vinden veldrijders van
andere omringende verenigingen hun weg naar ons parkoers.
Bij de jeugdafdelingen en bij de volwassenen rijden onze veldrijders goed mee en er zijn goede
resultaten te zien bij de GOW- competitie en bij nationale wedstrijden.
Op 7 oktober 2017 is de eerste wedstrijd van de GOW-competitie weer op ons parcours gehouden
met een record aantal deelnemers en publiek. 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.
Op 26 november 2017 zijn er op ons veldritterrein clubkampioenschappen gehouden tezamen met
RTV Vierakker-Wichmond en de Zwaluwen uit Deventer.
Qua wedstrijden rijden de jeugd en volwassenen mee in “funklasse” wedstrijden (GOW-competitie)
en landelijke competities (nationaal).
8. Afdeling MTB (Freek Tjassens Keiser)
De afdeling MTB groeit nog steeds erg hard. Vooral op de woensdagavond is het zeer druk bij de
jeugd. Hierdoor is het zaak het kader op peil te houden qua trainers en begeleiders. Op de
zaterdagen, tijdens de wat langere tochten, blijft de deelname van volwassenen wat achter.
ETP is wederom naar Epe geweest met het jeugdkamp waar de jeugd elkaar goed leert kennen.
Op 26 november 2017 zijn er op ons veldritterrein clubkampioenschappen gehouden samen met
RTV Vierakker-Wichmond en de Zwaluwen uit Deventer.
Op 3 juni 2017 en 4 november 2017 is op ons parkoers de start van de Veluwse Zomer- en
Wintercompetitie gehouden. Weer een enorme toename van het aantal renners en weer een goed
gelopen en georganiseerd evenement. ETP zit tevens in de organisatie van dit evenement en de
populariteit van deze wedstrijden neemt enorm toe.
Qua wedstrijden rijden de jeugd en volwassenen mee in “funklasse” wedstrijden (MTB-competitie)
en landelijke competities (nationaal). Vanuit de afdeling MTB wordt gestreefd om de omvang van
het aantal renners binnen onze Vereniging en de deelname van ETP-ers aan wedstrijden te laten
groeien. ETP gaar hier in 2018 met het kader werk van maken.
9. Afdeling Baanwielrennen (Freek Tjassens Keiser)
Een aantal ETP-ers (jeugd en volwassenen) maakt gebruik van de baan bij het Omnisport in
Apeldoorn om daar te trainen tijdens het winterseizoen. Tevens is er een succesvolle baanclinic
georganiseerd op 10 december 2017 tezamen met de Zwaluwen uit Deventer.
De commissies
10. Communicatie, ICT & PR. (Freek Tjassens Keiser)
Het afgelopen jaar is door de commissie Communicatie de pagina www.etp-zutphen.nl wederom
verder vervolmaakt. Deze internetpagina is en blijft tezamen met mailings en het clubblad de
Sprint de communicatiemiddelen voor onze Vereniging. Voor actuele trainingstijden, wedstrijden
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en evenementen op de agenda kan de home-pagina van onze vereniging geraadpleegd worden.
Ook indien er een training, wedstrijd of evenement niet doorgaat.
De inschrijvingspagina van ETP is zeer succesvol, dit scheelt veel administratief werk.
ETP overweegt om een online- boekhoudprogramma aan te gaan schaffen en deze te integreren
met de bestaande systemen om zodoende zaken tussen leden, Vereniging en omgeving nog
gemakkelijker te kunnen afhandelen.
Facebook en Twitter blijven ook een medium om nieuwtjes en evenementen te promoten. Tevens
zijn er ook veel Whatsapp-groepen binnen onze Vereniging.
In december 2017 zijn er ook een aantal fanatieke leden begonnen met Zwift (online tegen elkaar
wielrennen).
Sprint.
Afgelopen jaar is het clubblad Sprint 4 keer verschenen. Het zoeken naar kopij om ons clubblad
gevuld te krijgen blijft een uitdaging. Hierbij een oproep aan de leden om dit te blijven aanleveren.
11. Sponsoring/Kleding (Philip Woertman)
Voor bestellen van verenigingskleding maakt ETP gebruik van de webshop op onze
internetpagina. Voor het passen en uitleveren van de verenigingskleding zijn regelmatig
zogenaamde pasavonden georganiseerd.
In 2019 lopen de contracten met de huidige kledingsponsors af. ETP gaat onderzoeken of we nog
een jaar extra de huidige verenigingskleding kunnen dragen. In dat geval rijden we in 2020 met
nieuwe verenigingskleding, waarbij ETP twee varianten gaat uitwerken: één met sponsoring en
één zonder sponsoring.
In 2017 zijn er 3 (vernieuwde) samenwerkingscontracten met sponsoren gesloten.
Er zijn in 2017 twee nieuwe leden aan sponsor en kledingcommissie toegevoegd.
12. Facilitair (Jannes van Santen)
Veldritterrein.
De groep Parcoursbouwers van ETP is voortdurend bezig met het aanpassen van het parcours op
het veldritterrein. In 2017 is het parcours op een aantal punten aangepast, verbeterd, vernieuwd
en uitdagender gemaakt. Aanpassing van het parcours was in ieder geval noodzakelijk omdat de
startlocatie vanwege de aanleg van het hockeyveld verlegd moest worden.
Grond die vrijkwam bij de aanleg van het vierde hockeyveld kon gebruikt worden voor het
aanpassen van het parcours. Het aanpassen van het parcours vergt veel grondverzet. Hiertoe kan
door een lid van de Parcoursbouwers een beroep gedaan worden op een samenwerkende firma,
die een grondverzetmachine ter beschikking stelt.
Het parcours op het veldritterrein wordt alom gewaardeerd vanwege de technische opzet.
Aan deze opzet wordt continu gewerkt.
Ten behoeve van het carbidschieten is einde 2017 nog een ballenvangnet geplaatst.
Clubgebouw.
Een bijzonder evenement werd het vervangen van het complete buffet van onze kantine. In een
vooraf vastgestelde periode van drie weken werd vanaf 23 januari het gehele buffet verwijderd,
vloertegels gesloopt, nieuwe wanden geplaatst, verlichting aangepast, geheel nieuw meubilair,
koelunit vervangen, magnetron vervangen en dat alles binnen ons tijdsbestek en budget.
Degenen die zich hiervoor hadden vrij gemaakt hebben wij eerder gecomplimenteerd met het
behaalde resultaat.
13. Evenementen/Wedstrijden. (Stan Hompe)
In 2017 werd opnieuw een groot aantal evenementen georganiseerd, die met de hulp van een
groot aantal vrijwilligers kon worden uitgevoerd.
De jaarlijkse Boerenkooltocht, een afsluiting van het mountainbike seizoen, werd onder genot van
boerenkool met de gebruikelijke worst gehouden in ons clubgebouw op 26 februari.
52 clubgenoten konden hiervan genieten.
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De SIJC-wedstrijden werden op 11 en 12 maart gehouden op het circuit aan de Loskade. Voor de
inschrijving kon men gebruikmaken van de kantine van een bedrijf.
Ook hier een groeiende belangstelling op dit zware parcours.
Op zaterdag 10 juni was ons clubgebouw goed gevuld met deelnemers aan de MTB-Veluwse
Zomercompetitie. Van jong tot oud kon deelnemen aan de wedstrijden op ons veldritparcours.
De jeugd ging naar hun zomerkamp op 17 en 18 juni onder de bezielende leiding van onze trainers.
De veteranenwedstrijd werd op 1 juli gehouden op het parcours aan de Loskade.
Gelouterde mannen en vrouwen hebben nog veel plezier aan deze wedstrijden waarbij de
deelnemers gedurende het seizoen hun eigen rugnummer behouden.
Woensdag 2 augustus vond de Ronde van Zutphen plaats. De belangstelling voor deze unieke
ronde langs de horeca en rondom de torens van Zutphen werd dit jaar voor de 25e maal
georganiseerd door Marius van der Klei en Date Bosma. Dit jaar met redelijk weer zodat we van
een prachtige koers konden genieten.
De Driedaagse van 18 tot en met 20 augustus naar Laer (Duitsland) had na veel overleg
26 deelnemers opgeleverd, die genoten van de prachtige routes rondom Laer.
De clubkampioenschappen wielrennen werden verreden op 9 september bij onze naburige
vereniging De Zwaluwen in Deventer.
Het OJC-criterium voor de jeugd vond plaats op ons parcours aan de Loskade op 17 september.
Hand en spandiensten werden verleend aan de organisatie van de Triatlon op 17 september.
Ook hier een groeiende belangstelling voor deze gecombineerde sport.
De snerttocht op 29 oktober luidde het einde van het seizoen in. 38 deelnemers genoten van de
opgediende snert.
De Veluwe Wintercompetitie werd gehouden op 5 november op ons veldritparcours.
Vooraf hadden zich 350 deelnemers ingeschreven, onder meer komend uit Haarlem, Steenwijk en
Twente.
De clubkampioenschappen van de Zwaluwen, Vierakker Wichmond en Wielersportvereniging ETP
werden gehouden op zondag 26 november. Pluvio leek ons eerst gunstig gezind. Echter rond
11 uur veranderde de baan in een grote modderpoule. In ons clubgebouw werden na afloop de
kampioenen van klein tot groot gehuldigd.
Oudjaarsdag, zondag 31 december 2017 vond het Carbidschietfestival plaats. Dit jaar
georganiseerd door ETP. Het was een groots spektakel van 13.00 tot 15.00 uur. Onder het genot
van schieten, een hapje en een drankje werd het een gezellige afsluiting van het jaar. Het
carbidschieten werd geopende door onze burgemeester Mevr.A.Vermeulen.

14. (Leden)Administratie. (Eddy Roelofs, Marjan van Dienst en Kees Scholl)
Bij de start van de nieuwe vereniging ETP is de ledenadministratie gemoderniseerd in het
programma “Magento” en dat programma voldoet goed.
Marjan van Dienst, wat betreft de KNWU-leden en Kees Scholl, wat betreft de NTFU-leden zorgen
ervoor dat het ledenbestand van ETP zo actueel mogelijk blijft.
Per 1 december 2017 had ETP 432 leden en was het ledenbestand als volgt opgebouwd:
- 258 leden, die lid zijn van de NTFU,
- 174 leden, die lid zijn van de KNWU,
- onder die 432 leden zijn 18 leden zowel lid van de NTFU als van de KNWU.
De uitsplitsing van de KNWU leden is als volgt:
- 50 volwassenen
- 106 jeugdigen, waaronder
* 66 jeugdleden
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* 22 nieuwelingen
* 18 junioren.
- 18 leden hebben een KNWU- en NTFU-lidmaatschap.
ETP kent in totaal 7 Ere-leden en Leden van Verdienste.
Daarnaast heeft ETP 9 donateurs en 18 sponsors.
Tenslotte kent ETP 7 personen die, op grond van hun verdiensten in het verleden voor de club,
het clubblad toegestuurd krijgen.
15. Technische Commissie. (Freek Tjassens Keiser)
Bij alle disciplines zijn we voor wat betreft de jeugd als bij de volwassenen en de toerafdeling nog
steeds op zoek naar kader; trainers, wegkapiteins en begeleiders. Dit blijft een continu proces
waarbij we moeten blijven waken op de kwaliteit van de trainingen en ritten.
Om de trainers te gaan werven gaat dit oa van de vrijwilligers commissie komen om de huidige
trainers te ontlasten hiermee. Veelvuldig is gesproken om de kwaliteit van de trainingen/clinics te
verhogen. Dit komt nog steeds niet goed tot zijn recht omdat er te weinig trainers zijn ten opzichte
van het huidige aanbod van trainingen en clinics.
Op dit moment hebben we 15 trainers, 17 begeleiders en 12 wegkapiteins binnen onze vereniging.
Kaderlicenties
Binnen ETP hebben één ploegleider en twee Wielertrainer-3 een kaderlicentie.
Wedstrijdlicenties KNWU
Er zijn 25 leden van ETP die over een wedstrijdlicentie beschikken. De verdeling is als volgt:
- Amateur man: 3 leden
- Jeugd man: 1 leden
- Jeugd vrouw: 4 leden
- Junior 1e jaars man: 1 lid
- Junior 2e jaars man: 1 lid
- Nieuweling 1e jaars man: 1lid
- Nieuweling 2e jaars man: 5 leden
- Sportklasse man: 9 leden
16. Vrijwilligers. (Philip Woertman)
Door het Bestuur is een commissie Vrijwilligers ingesteld. Er wordt nu een groot beslag gelegd op
een klein aantal leden/vrijwilligers, die wel een vrijwillige taak hebben maar geen vrijblijvende
taak. Er is een risico dat deze vrijwilligers/leden uit(gaan)vallen. Het is de bedoeling dat deze
commissie alle taken en activiteiten gaat inventariseren en deze op de internetpagina van ETP
aan te bieden. Het Bestuur heeft de AV voorgesteld in het Huishoudelijk Reglement op te nemen
dat van elk lid een bijdrage in het uitvoeren van taken en /of activiteiten verwacht mag worden. De
door het Bestuur ingestelde commissie Vrijwilligers volgt de uitvoering van het HR op het punt
van bijdragen aan taken en/of activiteiten.
17. Tot slot
Leden en Bestuur kunnen terugzien op een eerste, succesvol wielersportjaar 2017.
Het Bestuur wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan dit succesvol wielersportjaar.
Met vriendelijke groet,
Jannes van Santen
Secretaris Wielersportvereniging ETP Zutphen.
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