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Jaarverslag 2018 van de Wielersportvereniging ETP Zutphen 
 
0. Vereniging. 
De Vereniging heeft zich ten doel gesteld het bevorderen en (doen) beoefenen van diverse 
takken van wielersport. Hierin zijn de afgelopen jaren 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 2018 was als volgt: Adrie Kemper voorzitter; Wim Nijboer 
secretaris; Andre Kulman penningmeester; Freek Tjassens Keiser Bestuurslid Off-Road en 
Philip Woertman Bestuurslid Weg. De ledenadministratie van de vereniging ETP wordt verzorgd 
door Marjan van Dienst en Kees Scholl.  
  
Algemene Vergadering (AV). 
Op 11 januari 2018 heeft het Bestuur de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vereniging 
uitgeschreven. In deze AV is de vergadering akkoord gegaan met de voorgestelde nieuwe 
bestuursleden Adrie Kemper, Wim Nijboer en Andre Kulman.     
Op 11 juni 2018 heeft het Bestuur een bijzondere Algemene Vergadering van de Vereniging 
uitgeschreven. In deze AV is de vergadering akkoord gegaan met de voorgestelde nieuwe 
kledinglijn, rookvrije accommodatie, huishoudelijk regelement en de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.  
 
Bestuur. 
Het Bestuur vergaderde dit jaar 10 keer. In de bestuursvergaderingen komt een veelheid van te 
bespreken punten voor. Het Bestuur is begonnen om de wijzigingen in het bestuur door te geven 
aan de kamer van koophandel, de Rabobank, gemeente en andere belanghebbenden. Voor de 
AV van 11 juni heeft het bestuur de voorstellen zoals hierboven genoemd voorbereid. Er zijn in 
het voorjaar afspraken gemaakt over een transparante financiële boekhouding via de 
penningmeester.  
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. Het bestuur heeft een nieuwe ledenavond georganiseerd op 15 mei en 25 
september en een familiedag op 16 juni. In het najaar heeft het bestuur de “Beleidsvisie 
Wielersportvereniging ETP Zutphen 2018 – 2022” opgesteld. 
Op vrijdag 16 november 2018 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. 

• Commissie Communicatie, ICT & PR, Freek Tjassens Keiser 

• Commissie Evenementen, Adrie Kemper 

• Commissie Facilitair (Clubhuis en Clubparcours), Wim Nijboer 

• Commissie Sponsoring en Kleding, Philip Woertman 

• Commissie (leden)administratie/ financieel, Andre Kulman  

• (Technische) Commissie/ (Hoofd) trainers, Freek Tjassens Keiser 
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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 2018 als volgt:  
 
2018 

 
Contributie 
ETP-NTFU-lid  

 
Contributie 
ETP-KNWU-lid  

 
Contributie ETP-
NTFU-KNWU-lid  

Contributie ETP 
gewoon lid 

 

€ 45,00  € 45,00  € 45,00 

Contributie NTFU 
 

€ 19,21  geen  € 19,21 

Premie 
fietsverzekering 
NTFU 

 

€ 15,75  geen   € 15,75 

Contributie KNWU 
 

geen  € 11,50  € 11,50        

Totale contributie 
ETP gewoon lid 

 

€ 79,96  € 56,50  € 91,46 

 
De afdelingen. 
5. Afdeling Toerfietsen  
Door de toerleiders is het toerseizoen 2018 geëvalueerd. Het rijden in kleinere groepen van 
maximaal 12 bevalt goed, het geeft overzicht en meer veiligheid: er zijn wel enkele 
aandachtspunten o.a. rijden van het juiste tempo, techniek. Veiligheid is voor de komende 
periode het centrale thema. In 2019 willen we gaan werken met ambassadeurs. Een 
ambassadeur van de club weet wat er nodig is om veilig en goed door het huidige verkeer te 
fietsen. Hierover volgt nog nadere informatie en actie. Omdat techniek bij sommige toerfietsers 
een aandachtspunt is, willen we hier in 2019 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 onze gekwalificeerde clubtrainers vragen met 
clubritten mee te fietsen. De trainers geven aanwijzingen hoe je (nog) beter kunt gaan rijden. 
In 2018 hebben we op basis van behoefte nieuwe routes opgenomen en een aantal bestaande 
routes aangepast. Op 10 mei is de “himmelfahrt” met succes georganiseerd, deelnemers 
konden uit drie afstanden kiezen. Voor 2019 gaan we bekijken welke aanpassingen er nog meer 
mogelijk zijn.  
 
6. Afdeling Wielrennen  
In 2018 heeft ETP samen met AWV De Zwaluwen, OWC, RTC De Stofwolk en Zwaluwen 
Deventer wederom de Oostelijke Jeugd Competitie (OJC) georganiseerd. Vooral voor de 
beginnende jeugdwielrenners is het praktisch om via OJC te proeven aan rijden van wedstrijden. 
En dan niet alleen tegen clubgenoten, maar ook tegen renners van andere verenigingen.  
Wedstrijdrenners hebben de kans zich via een serie van trainingswedstrijden (SIJC) voor te 
bereiden op de officiële KNWU-wedstrijden. Op 9 en 10 maart zijn deze trainingswedstrijden op 
de Mars in Zutphen georganiseerd.  
Er zijn vele renners actief in verschillende categorieën: sportklasse, amateur, master, elite, 
belofte, nieuwelingen en junioren. Er zijn in 2018 mooie resultaten behaald. 
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Een vereniging kan niet zonder goede trainers, daarom investeert ETP in het opleiden van 
trainers.  
ETP participeert samen met Achterhoekse verenigingen in het Cyclingteam Achterhoek 2000, 
met als doel om talentvolle renners uit de regio de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan 
klassiekers. Daarnaast wordt onder begeleiding van de trainers van de deelnemende 
verenigingen ook gezamenlijk getraind. Op deze manier hopen we te bereiken dat meer jongens 
van de Achterhoekse verenigingen de aansluiting met de nationale top kunnen behalen. 
Onze wielervereniging heeft opnieuw met succes op 1 augustus de Ronde van Zutphen 
georganiseerd. 
 
 
7. Afdeling Veldrijden  

In het jaar 2018 is de participatie van ETP-leden voor het veldrijden wat gedaald.  

Echter 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 
parcours.  
Op de donderdagavond zijn er om de week trainingen gegeven voor het veldrijden. 
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 6 oktober 2018 is de eerste wedstrijd van de GOW-competitie weer traditioneel op ons 
parcours gehouden met een recordaantal 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 wederom complimenten 
gekregen voor de goede organisatie. 
De clubkampioenschappen zijn dit jaar niet doorgegaan in verband met te weinig aanmeldingen.  
Qua wedstrijden rijdt onze jeugd en volwassenen mee in “funklasse” wedstrijden (GOW -
competitie) en landelijke competities (nationaal). 
 
8. Afdeling MTB  
De stijgende lijn van het aantal jeugdleden houdt ook voor dit jaar nog aan. 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 en te bekijken wat we kunnen doen qua trainingsdagen/tijdstippen. 
Ook zien we meer volwassenen MTB-ers komen. Echter het gezamenlijk fietsen met de 
mountainbike voor volwassenen blijft wat achter, gezien de opkomsten tijdens de aangeboden 
clubritten. 
Met het jeugdkamp zijn we naar Duitsland in Kranenburg geweest, dit was erg leuk en is ons 
goed bevallen. Zeer mooie omgeving om te fietsen. 
Voor het mountainbiken zijn de clubkampioenschappen dit jaar niet door gegaan in verband met 
te weinig animo. 
Op 3 november 2018 is op ons parcours de start van de Veluwse Wintercompetitie gehouden. 
Wederom veel renners aan de start 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 gaat hier in 2019 met het kader werk van maken. 
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9. Afdeling Baanwielrennen  
Een aantal ETP-ers (jeugd en volwassenen) maakt gebruik van de baan bij het Omnisport in 
Apeldoorn om daar te trainen tijdens het winterseizoen. De baanclinic is dit jaar niet 
doorgegaan. 
 
De commissies 
10. Communicatie, ICT & PR.  
Het afgelopen jaar zijn er optimalisatie slagen gemaakt in de achtergrond voor de 
ledenadministratie en de website. Hierdoor is deze beter beheersbaarder geworden en sneller. 
De internetpagina is en blijft tezamen met mailingen de communicatiemiddelen voor onze 
Vereniging. Voor actuele trainingstijden, wedstrijden en evenementen op de agenda kan de 
homepagina 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.  
Het online- boekhoudprogramma Start is inmiddels aangeschaft en we hebben in 2018 onze 
boekhouding hiermee gedaan.  
Facebook is ook voor 2018 een medium geweest om nieuwtjes en evenementen te promoten. 
Tevens zijn er ook veel WhatsApp-groepen binnen onze Vereniging.  

Sprint. 
Afgelopen jaar is het clubblad Sprint 3 keer verschenen. Het zoeken naar kopij om ons clubblad 
gevuld te krijgen blijft een uitdaging. 
 
11. Sponsoring/Kleding  
Op 11 juni 2018 heeft de algemene ledenvergadering besloten tot een uniform clubkleding tenue 
zonder sponsoring. De nadere uitwerking hiervan heeft de sponsor- en kledingcommissie 
opgepakt. Samen met een aantal leden is er een definitief ontwerp en een kledingleverancier 
gekozen. Er zijn in oktober vele pasmomenten geweest om leden de gelegenheid te geven de 
nieuwe kleding te passen en te bestellen. Centraal bij het bestellen staat onze opnieuw 
ingerichte webshop (https://shop.etp-zutphen.nl).  
Insteek is om vanaf begin 2019 in de nieuwe wielerkleding te fietsen. 
 
In 2018 heeft kleding- en sponsorcommissie nieuwe samenwerkingspakketten voor sponsoren 
vastgesteld. Deze kunnen in 2019 verder gebruikt gaan worden.  
De samenwerkingspartners waren op 1 augustus uitgenodigd om onder genot van hapje en 
drankje te genieten van de ronde van Zutphen. In 2019 lopen de contracten met de huidige 
kledingsponsors en de Rabobank af. De Rabobank had al eerder aangekondigd haar 
sponsorbeleid te wijzigen. Via Hart voor de Achterhoek kunnen we in 2019 een financiële 
bijdrage van de Rabobank proberen te krijgen. In 2018 zijn er 3 nieuwe 
samenwerkingscontracten met sponsoren gesloten (Adema, Rozus en Pirtek).  
 
 
12. Facilitair 
Gedurende het seizoen vindt er op de eerste dinsdag van de maand schoonmaak en 
onderhoudswerkzaamheden plaats aan het gebouw en het parcours door een fanatieke leden 
groep. 
Het maaien van het gras op het parcours wordt gedurende het groeiseizoen uitbesteed. 
Parcours. 
De groep Parcoursbouwers van ETP is voortdurend bezig met het aanpassen van het parcours. 
In 2018 is het parcours op een aantal punten aangepast, verbeterd, vernieuwd en uitdagender 

https://shop.etp-zutphen.nl/
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gemaakt. 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. Een deel 
van het terrein wordt gedurende het seizoen verhuurd aan derden. 
Clubgebouw. 
Het clubgebouw is multifunctioneel en wordt gedurende het jaar verhuurd aan derden. De 
kantine voorraad wordt wekelijks aangevuld. Gedurende het jaar zorgt de kantinecommissie 
voor de bezetting, inkoop en verkoop van de nodige versnaperingen.  
 
13. Evenementen/Wedstrijden.  
In 2018 werd opnieuw een groot aantal evenementen georganiseerd, die met de hulp van een 
groot aantal vrijwilligers kon worden uitgevoerd. Plezier, Passie en Prestatie vormden daarbij het 
bindmiddel. 
De jaarlijkse Boerenkooltocht, een afsluiting van het mountainbike seizoen, werd onder genot 
van boerenkool met de gebruikelijke worst gehouden in ons clubgebouw op 25 februari.  
Clubgenoten jong en oud konden hiervan genieten. 
De SIJC-wedstrijden werden op 10 en 11 maart gehouden op het circuit aan de Loskade. 
Wielrenners van de ETP en uit de omgeving gingen hun sportieve strijd aan. De ervaringen die 
hier werden opgedaan zorgden voor een keuze om de technische opwaardering van start en 
finish te verbeteren. Voor de inschrijving kon men gebruikmaken van de kantine van Reesink. 
De belangstelling was goed op dit zware parcours. 
In april konden vele jongeren op het parcours van de ETP kennismaken met de vereniging en 
het terrein. Zij konden dankzij de Roefeldag naar hartenlust zich uitleven op de MTB. De ETP 
ondersteunt dit initiatief om zo jongeren de kans te geven kennis te maken met de fietssport.  
De jeugd ging in mei naar hun zomerkamp onder de bezielende leiding van onze trainers. In de 
weken voorafgaand aan het kamp was het spannend of het door zou gaan. De aanmeldingen 
lieten op zich uiteindelijk waren er ruim 50 deelnemers. Het was een topweekend. 
De evenementen commissie heeft op 16 juni het ETP-feest georganiseerd. Fietsspelen in de 
middag met aansluitend een gezellige ETP-clubavond maakten het feest af. Er was veel 
waardering voor de organisatie van het feest. De deelname zal hier een volgend jaar hopelijk 
ook op aansluiten. 
 
Woensdag 1 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 geweldig weer (voor het 
eerst in zes jaar was er geen regen) zodat we van een prachtige koers konden genieten. 

De Driedaagse van 17 tot en met 19 augustus naar Laer (Duitsland) deelnemers opgeleverd, die 
genoten van de prachtige routes rondom Laer. Op de eerste twee dagen is er de keuze tussen 
een korte en lange etappe, terwijl op de slotdag gezamenlijk naar Zutphen wordt gefietst. 

Het OJC-criterium voor de jeugd vond plaats op ons parcours aan de Loskade op 9 september. 
Hand en spandiensten werden verleend aan de organisatie van de Triatlon op 16 september.  
Ook hier een groeiende belangstelling voor deze gecombineerde sport. De omvang van het 
evenement zet de organisatie en de toekomst hiervan onder druk. 

Op 6 oktober vond de GOW-wedstrijd plaats bij de ETP. Deze wedstrijd is de eerste wedstrijd in 
een reeks Gezamenlijke Oostelijke Wielerverenigingen (GOW) 
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De snerttocht op 29 oktober luidde het einde van het seizoen in. Ruim 50 deelnemers genoten 
van de opgediende snert.  
De Veluwe Wintercompetitie werd gehouden op 3 november op ons veldritparcours.  
Vooraf hadden zich 350 deelnemers ingeschreven, onder meer komend uit Haarlem, Steenwijk 
en Twente. Net als de GOW heeft de ETP zich hier van haar beste kant laten zien. De 
organisatie, het parcours, het weer, maar vooral het enthousiasme waarmee de gasten door de 
vele vrijwilligers bediend werden was hartverwarmend. 
 
Op 16 november hebben wij onze vrijwilligersavond gehouden. In een sfeervolle avond werd er 
teruggekeken op een actief sportjaar waar Plezier, Passie en Prestatie centraal stonden. 
 
De Pepernotentocht vond 1 december plaats. De jeugdleden werden op een uitdagende tocht 
en dito verrassing getrakteerd. 
 
Oudejaarsdag, zondag 31 december 2018 vond het Carbidschietfestival plaats. Dit jaar 
georganiseerd door ETP. Het was een groots spektakel van 13.00 tot 17.00 uur. Onder het 
genot van schieten, een hapje en een drankje werd het een gezellige afsluiting van het jaar. Het 
carbidschieten werd geopende door de wethouder Mevr. L. Werger. 
 
 
14. (Leden)Administratie. 
De ledenadministratie wordt bijgehouden in Magento. 
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 16 december 2018 had ETP 386 leden en was het ledenbestand als volgt opgebouwd: 
- 220 leden, die lid zijn van de NTFU, 
- 166 leden, die lid zijn van de KNWU, 
- onder die 386 leden zijn 18 leden zowel lid van de NTFU als van de KNWU. 
 
De uitsplitsing van de KNWU leden is als volgt:  
 -  64 volwassenen 
 -  99 jeugdigen, waaronder 
  * 70 jeugdleden 
  * 18 nieuwelingen 
  * 11 junioren. 

ETP kent in totaal 7 Ereleden en Leden van Verdienste. 
Daarnaast heeft ETP 11 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.   
Bij alle disciplines zijn we voor wat betreft de jeugd als bij de volwassenen en de toerafdeling 
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.  
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 17 trainers, 9 begeleiders en 10 
wegkapiteins binnen onze vereniging. 
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Kaderlicenties 
Binnen ETP hebben we 1 ploegleider en 2 Wielertrainer-3 en 6 Wielertrainer-2 licenties. Er zijn 3 

vrijwilligers in Wielertrainer-2 opleiding. 10 vrijwilligers hebben de cursus voor wegkapitein 
gevolgd. 

 
Wedstrijdlicenties KNWU 
Er zijn 25 leden van ETP die over een wedstrijdlicentie beschikken. De verdeling is als volgt: 
- Amateur man: 2 leden 
- Belofte man: 1 lid 
- Jeugd man: 2 leden 
- Jeugd vrouw: 2 leden 
- Junior 1e jaars man: 7 leden 
- Junior 2e jaars man: 5 leden 
- Nieuweling 1e jaars man: 1 lid 
- Nieuweling 2e jaars man: 2 leden 
- Sportklasse man: 9 leden 

16. Vrijwilligers. 
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 2018.  
Het Bestuur wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan dit succesvol wielersportjaar. 
  
Met vriendelijke groet, 
Wim Nijboer 
Secretaris Wielersportvereniging ETP Zutphen. 


