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Jaarverslag 2019 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 2019 was als volgt: Adrie Kemper voorzitter; Wim Nijboer secretaris; 
Rob Hoijtink penningmeester (vanaf 24-2-2019); Freek Tjassens Keiser Bestuurslid Off-Road en vacant is 
Bestuurslid Weg. De ledenadministratie van de vereniging ETP wordt verzorgd door Marjan van Dienst en 
Kees Scholl.  
  
Algemene Vergadering (AV). 
Op 17 januari 2019 heeft het Bestuur de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vereniging 
uitgeschreven.  We hebben hierbij afscheid genomen van de bestuursleden Andre Kulman en Philip 
Woertman. Freek Tjassens Keiser is opnieuw benoemd als bestuurslid Off-Road.   
Op 24 februari 2019 heeft het Bestuur een bijzondere Algemene Vergadering van de Vereniging 
uitgeschreven. In deze AV is de vergadering akkoord gegaan met de benoeming van Rob Hoijtink als 
penningmeester.  
 
Bestuur. 
Het Bestuur vergaderde dit jaar 11 keer. In de bestuursvergaderingen komt een veelheid van te 
bespreken punten voor.  
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 5 maart en 24 september en een 
zomerfeest op 6 juli.  
Op vrijdag 15 november 2019 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, Adrie Kemper 
• Commissie (leden)administratie/ financieel, Rob Hoijtink  
• (Technische) Commissie/ (Hoofd) trainers, Freek Tjassens Keiser 

De betrokken bestuursleden hebben met de commissies overleg gehad. 

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.  
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4. Contributie 
De contributie voor een gewoon lid van ETP bedroeg in 2019 als volgt:  
 
2019 

 
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 
+fietsverzekering 

 
€ 35,29   geen  € 35,29  

Contributie KNWU 
 

geen  € 12,00  € 12,00        
Totale contributie 
ETP gewoon lid 

 

€ 80,29  € 57,00  € 92,29 

 
De afdelingen. 
5. Afdeling Toerfietsen  
Door de toerleiders is het toerseizoen 2019 geëvalueerd. Het rijden in kleinere groepen van maximaal 12 
wordt steeds meer als plezierig en veilig ervaren. Vertrekken bij het clubgebouw verloopt vaak rommelig. 
Er zijn het afgelopen jaar 6 valpartijen geregistreerd. 
 
6. Afdeling Wielrennen  
Op 8 september 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 maart is er door ETP een trainingswedstrijd op de Mars in Zutphen 
georganiseerd.  
Er zijn vele renners actief geweest in verschillende categorieën: sportklasse, amateur, master, elite, 
belofte, nieuwelingen en junioren en er zijn in 2019 mooie resultaten behaald.  
 
ETP participeert samen met Achterhoekse verenigingen in het Cyclingteam Achterhoek, 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 12 mei de Ronde van Zutphen georganiseerd. 
 
Een tendens is wel dat de wedstrijdparticipatie vanuit onze leden steeds minder wordt vanuit onze 
vereniging. Er wordt wel getraind, maar wedstrijden rijden wordt steeds minder. 
Mooie doelstelling voor 2020 is om dit tij te gaan keren. 
Tevens bekijken begin 2020 hoe we het wegwielrennen en de trainingen voor de jeugd en volwassenen 
vorm kunnen gaan geven binnen onze vereniging. 
Daarbij moeten we ook kijken naar voldoende trainers/begeleiders. 
 

7. Afdeling Veldrijden  
In het jaar 2019 is de participatie van ETP-leden voor het veldrijden wederom 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. 
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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 5 oktober 2019 is de eerste wedstrijd van de GOW-competitie weer traditioneel op ons parcours 
gehouden met veel deelnemers en publiek. 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 nog steeds behoorlijk 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.  
Met het jeugdkamp zijn we wederom naar Duitsland in Kranenburg geweest, dit was erg leuk en is ons 
goed bevallen. Zeer mooie omgeving om te fietsen. 
Volwassen Mountainbiken is begin dit jaar opgestart en op de donderdagavond zijn er nu trainingen voor 
volwassenen en worden er gezamenlijke ritten gereden. 
Voor het mountainbiken zijn de clubkampioenschappen dit jaar niet door gegaan in verband met te weinig 
animo. 
Op 2 november 2019 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).  
Ook 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.  
 
 
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 in beperkte vorm doorgegaan. 
 
De commissies 
10. Communicatie, ICT & PR.  
Onze internetpagina is en blijft tezamen met mailings en de sociale media Facebook en Instagram de 
communicatiemiddelen voor onze vereniging. Voor actuele trainingstijden, wedstrijden en evenementen 
kan de agenda op de homepagina van onze vereniging geraadpleegd worden. Ook indien er een training, 
wedstrijd of evenement niet doorgaat.  
In 2020 moet er een grote update worden doorgevoerd op onze website. 

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. Insteek was om vanaf 
begin 2019 in de nieuwe wielerkleding te fietsen. 
Dat is anders gelopen. De kledingcommissie heeft met veel inzet pasavonden georganiseerd, bestellingen 
gedaan en gecoördineerd. Helaas moeten we constateren dat ondanks alle inzet en 
afstemmingsmomenten met AGU de kwaliteit maar vooral de dienstverlening slechte was. Dit leverde 
dermate veel onduidelijkheid op dat we vele leden hebben moeten teleurstellen in de levering van de 
kleding door. AGU. De communicatie verliep uiterst stroef en beide partijen zijn niet bij elkaar gekomen.  
Dit zorgde er bij momenten ook voor dat kledingcommissie en bestuur tegenover elkaar leken te staan. 
De houding van de kledingleverancier was hautaine en tegelijk konden we door de verschillende 
leveringen en het gebrekkige overzicht ervan onvoldoende hard maken waar AGU in gebreke was 
gebleven. Hiernaast werden alle kwalitatieve klachten door AGU naast zich neergelegd en teruggewezen 
naar de gebruiker. 
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Deze houding van AGU frustreerde leden, kledingcommissie en bestuur, waarop we besloten hebben de 
afname bij AGU stop te zetten. De Kleding commissie heeft met nieuwe moed de uitdaging opgepakt om 
een nieuwe kledingleverancier te vinden. Dit Biemme geworden. De eerste resultaten en leveringen zijn 
positief. De energie die deze situatie de leden van de kledingcommissie heeft gekost maakt dat eind 2019 
meerdere leden van de kledingcommissie hebben aangegeven te willen stoppen met hun taak. 
 
In het voorjaar van 2020 is er een nieuwe impuls gegeven aan de relaties met de sponsoren. Er is een 
flyer gemaakt en sponsoren kunnen kiezen voor een brons, zilver of goud pakket. Op de Sponsoravond 
die 21 maart is gehouden hebben we dit bezegeld. Hiernaast zijn de sponsoren uitgenodigd op onze 
activiteiten van de ETP om de relatie tussen beide te versterken. In het komend jaar willen we die relatie 
versterken met een sponsoravond waarin sponsoren elkaar kunnen ontmoeten tijdens een inhoudelijk en 
gezellige activiteit. 
 
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. 
18 mei en 14 september waren klusdagen op het parcours. Gedurende het seizoen wordt door enkele 
leden van de parcourcommissie extra maaiwerk verricht. 
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 2019 werden 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.  
 
We begonnen het jaar met de Clubkampioenschappen MBT/Veldcross op 03 februari 2019; dat samen 
werd gehouden met WSV De Zwaluwen uit Deventer. Aansluitend werd het Wieler café in het clubhuis 
geopend om gezamenlijk naar het WK Veldrijden in Bogense (Noorwegen) te kijken.  
 
Als afsluiting van het MTB-seizoen volgde op 24 februari 2019 de jaarlijkse Boerenkooltocht. Deze werd 
voor de clubgenoten (jong en oud) aangeboden in het clubhuis. Daar kon met heerlijk genieten van 
boerenkool met de gebruikelijke worst.  
 
Het raceseizoen begint altijd op 01 maart. Op 05 maart werd een kennis-/informatieavond georganiseerd 
voor onze nieuwe leden. Op 24 september werd deze nogmaals georganiseerd voor nieuwe leden die per 
april lid van onze vereniging waren geworden. Tijdens deze avond wordt men aan de hand van een 
presentatie door de vereniging geleid.  
 
Een van de SIJC-wedstrijden werd ook dit voorjaar (09 maart 2019) gehouden op het circuit aan de 
Estlandsestraat/Loskade - industrieterrein De Mars te Zutphen. Het is een competitie bestaand uit een 
serie van 6 wegwedstrijden. Wielrenners van de ETP en uit de omgeving gingen hun sportieve strijd aan. 
Het is laagdrempelig, ideaal als trainingswedstrijd of om het wedstrijden een keer te proberen. 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.  
 
Op dezelfde dag vond op het MTB/crossterrein van de ETP de Roefeldag plaats. Dan kunnen kinderen 
kennismaken met de vereniging en het terrein. De kinderen van de basisscholen kunnen actief 
kennismaken met allerlei verschillende sporten bij verschillende sportclubs- en verenigingen in Zutphen. 
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Zij hebben zich naar hartenlust kunnen uitleven op de MTB. De ETP ondersteunt dit initiatief om zo 
jongeren de kans te geven kennis te maken met de fietssport. De opkomst was goed; ook een aantal 
ETP-jeugdleden deed mee aan de clinic die door 2 ervaren trainers van de ETP werd verzorgd.  
 
Het wieler café werd onder de naam “Hoogmis” opnieuw geopend op 7 april. Het is de belangrijkste dag 
van het wielervoorjaar. De Ronde van Vlaanderen staat op het programma. De ETP-leden konden deze 
hoogmis gezamenlijk vieren d.m.v. een verassende clubrit voor echte Flandriens. Tijdens en na deze rit 
kon met genieten van Vlaamse versnaperingen en werd de ronde “live” uitgezonden op een groot scherm 
in het wieler café.  
 
Zondag 12 mei vond voor het eerst de Ronde van Zutphen in mei en op een zondag plaats (het was 
tevens Moederdag). De wedstrijd wordt georganiseerd onder auspiciën van de KNWU. De ronde is zo 
speciaal is het bekende en soms beruchte parcours kwart door de stad van Zutphen, waar geen enkele 
meter gemakkelijk loopt. De vele bochten, het vals plat en de klinkers zorgen voor een waar spektakel. De 
belangstelling voor deze unieke ronde langs de horeca en rondom de torens van Zutphen viel ietwat 
tegen; juist omdat deze voorheen op een woensdagavond in de maand augustus plaatsvond. Het weer en 
de sfeer was goed zodat we van een prachtige koers konden genieten.  
 
De jeugd ging in juni naar hun zomerkamp in Duitsland (Kranenburg) onder de bezielende leiding van 
onze trainers. Daar werden op zaterdag en zondag mooie MTB-routes verreden. De zaterdag werd 
afgesloten met een BBQ. De ruim 40 deelnemers hadden een topweekend met prachtig weer. Dit was 
alweer de 2e keer dat de ETP haar bivak aldaar had georganiseerd.  
 
Eind juni vond op het industrieterrein De Mars te Zutphen de Veteranenwedstrijd voor 50+ en 60+ en 70+ 
plaats. De veteranenwedstrijden worden landelijk georganiseerd door Veteranen Belangen Vereniging 
Nederland. De opkomst was goed op dit zware parcours.  
 
De evenementen commissie heeft op 6 juli het ETP-feest georganiseerd voor alle leden (jeugd en 
volwassenen), donateurs en sponsoren. Er waren fietsspelen en clinic’s georganiseerd voor de middag. 
De aanmeldingen voor de spelen vielen tegen en hebben we moeten afzeggen. Wel was het wielercare 
geopend om op het grote scherm in ons clubhuis “live” de Tour de France te zien, Etappe Brussel naar 
Brussel. De gezellige ETP-clubavond met BBQ maakten het feest af. We hebben met elkaar sterke 
wielerverhalen met elkaar kunnen delen. Deze avond viel bij de aanwezigen in de smaak. 
Er was waardering voor de organisatie van het feest. We zullen ons volgend jaar richten op een 
verenigingsfeest voor alle leden, maar mee de jaarlijkse vrijwilligersavond komt te vervallen.  
 
De Driedaagse van 17 tot en met 19 augustus naar hotel-restaurant Orsoyerhof te Rheinberg (D) heeft 25 
deelnemers opgeleverd, die genoten van de prachtige routes rondom Laer. Er wordt tijdens deze 3 
daagse vanuit een andere locatie en overnachtingsplek drie dagen prachtige fietstochten gefietst. Op de 
eerste twee dagen is er de keuze tussen een korte en lange etappe, terwijl op de slotdag gezamenlijk 
naar Zutphen wordt gefietst. De vereniging werd de dag na de driedaagse opgeschrikt door het 
plotselinge overlijden van Wilfred Kone.  
 
Op 08 september werden 2 wedstrijden georganiseerd, t.w. een wedstrijd van de Oostelijke 
Jeugdcompetitie (OJC) en het clubkampioenschap weg. Deze laatste is vanwege te weinig deelnemers 
vanuit de vereniging afgelast. De OJC is vooral voor beginnende jeugdwielrenners om via de OJC te 
proeven aan het rijden van wedstrijden. En dan niet alleen tegen je clubgenoten, maar ook tegen renners 
van andere verenigingen. Dit maakt de stap naar de “grotere” jeugdwedstrijden zeker gemakkelijker. De 
competitie bestond uit 8 wedstrijden en er wordt gewerkt met een echt eindklassement. Deze wedstrijd 
vond eveneens plaats op het parcours op industrieterrein de Mars te Zutphen.  
 
Op 20-21 en 22 september vond het eerste all-inclusive Vedetten weekend in de Ardennen plaats. Een 
grote groep ETP-ers kon zich op de race- of MTB-fiets uitleven op het Belgische land. Er werd o.a. gefietst 
in en rondom houffalize. Deze staat o.a. bekend om het WK parcours MTB, maar is tevens een geschikte 
plek voor fantastisch mooi, maar pittige tochten richting Luxemburg, Bastenaken of Acouffe. Er is gezorgd 
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voor mooi route, zodat iedereen volop van uitdagende klimmetjes maar ook van de mooie omgeving kan 
genieten. Er was veel waardering voor de locatie, het uitdagende parcours, de omgeving, sfeer en 
organisatie van het weekend. Er lijkt een nieuwe traditie geboren in de clubactiviteiten van de ETP.  
 
Op 5 oktober vond de GOW-wedstrijd plaats bij de ETP. Deze middagwedstrijd is de eerste wedstrijd in 
een reeks Gezamenlijke Oostelijke Wielerverenigingen (GOW). In totaal worden 14 wedstrijden (die 
meestal in de ochtenden plaatsvonden) verreden van Doetinchem dit Apeldoorn en van Hardenberg tot 
Oldenzaal.  
 
De snerttocht op 27 oktober luidde het einde van het wegseizoen in. Ruim 50 deelnemers genoten van de 
opgediende snert.  
 
De start van de Veluwe MTB Wintercompetitie 2019/2020 werd gehouden op 3 november op ons 
veldritparcours. De VWC bestaat uit een aantal (9) laagdrempelige MTB-wedstrijden tijdens de 
winterperiode voor zowel jeugd als volwassenen. Het voornaamste doel is om het voor iedereen mogelijk 
te maken om eens in competitieverband MTB wedstrijden te fietsen. De wedstrijden zijn laagdrempelig 
van opzet en lol hebben staat voorop. Meedoen is belangrijker dan winnen. Doordat de wedstrijden 
regionaal worden gehouden is de reistijd vaak te overzien.  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.  
 
In de maanden november/december heeft een aantal trainers clinics verzorgd voor het Isendoorn College 
en voormalig Baudartius college op dinsdagmiddag van 13.30 - 17.30 uur. Er werd aan 3 verschillende 
groepen clinics verzorgd. Alle deelnemers waren na afloop erg enthousiast wat ze allemaal geleerd 
hebben en hebben hun eigen grenzen verlegd. Dit wordt al een aantal jaren met veel plezier 
georganiseerd.  
 
In de maanden oktober t/m maart worden er speciaal voor ETP-leden aparte spinninglessen en core 
training lessen georganiseerd in samenwerking met Feelgoodclub Aerofitt Zutphen. De spinninglessen 
vinden plaats op maandagavond en de codetrainingen op vrijdagavond. Dit jaar nemen 15 leden deel aan 
de spinning en 19 aan de codetrainingen. Door de jarenlange samenwerking kunnen ETP-leden 25% 
korting krijgen op een sportabonnement bij Aerofitt.  
 
Op 16 november hebben wij onze vrijwilligersavond gehouden. Tijdens een sfeervolle avond werd er 
teruggekeken op een actief sportjaar waar Plezier, Passie en Prestatie centraal stonden. Op de 
vrijwilligersavond zijn de 40-jarige jubilarissen, Jan Arends, Henk Zomer en Arie Drenten in het zonnetje 
gezet. 
 
De Sinterklaasavond vond 5 december plaats. Speciaal voor de jeugdleden werd op zaterdag 30 
november een uitdagende ochtendrit georganiseerd. Het einde van de rit eindigde in het clubhuis, alwaar 
de leden werden getrakteerd op warme chocolademelk met slagroom en pepernoten. De Sint had voor 
iedere deelnemer een kado gebracht.  
 
Oudejaarsdag, zondag 31 december 2019 vond het Carbidschietfestival plaats. Dit jaar voor de 2e keer 
georganiseerd door de ETP. Het was een groots en gezellig spektakel op ons sportcomplex dat van 13.00 
- 17.00 uur plaatsvond. Nieuw dit jaar was het vogel carbidschieten. De kinderen konden hun eigen bal 
afschieten, terwijl voor de ouderen de mogelijkheid bestaat om doelgericht te kunnen schieten. Onder het 
genot van een hapje en een drankje werd het een gezellige afsluiting van het jaar.  
 
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 31 december 2019 had ETP ca. 380 leden en was het ledenbestand als volgt opgebouwd: 
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- 212 leden, die lid zijn van de NTFU, 
- 168 leden, die lid zijn van de KNWU, 
- onder die 380 leden zijn 23 leden zowel lid van de NTFU als van de KNWU. 
 
De uitsplitsing van de KNWU leden is als volgt:  
 -  48 volwassenen 
 -  25 NTFU-KNWU leden 
 -  95 jeugdigen, waaronder 
  * 66 jeugdleden 
  * 19 nieuwelingen 
  * 10 junioren. 

ETP kent in totaal 7 Ereleden en Leden van Verdienste. 
Daarnaast heeft ETP 6 donateurs en 18 sponsors. 
 
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.  
Op dit moment hebben we 17 trainers, 9 begeleiders en 10 wegkapiteins binnen onze vereniging. 

Kaderlicenties 
Binnen ETP hebben we 1 ploegleider en 2 Wielertrainer-3 en 9 Wielertrainer-2 licenties.  
 
Wedstrijdlicenties KNWU 
Er zijn ca. 25 leden van ETP die over een wedstrijdlicentie beschikken. Aangezien de KNWU site 
momenteel vernieuwd wordt is het niet mogelijk om het precieze aantal licenties te bepalen met een 
onderverdeling naar de verschillende klassen.  

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. 
In het najaar van 2019 heeft onder de inspiratie van Annemieke van Campen een werving 
plaatsgevonden voor diverse vacatures binnen de vereniging. 
 
17. Tot slot 
Leden en Bestuur kunnen terugzien op een succesvol wielersportjaar 2019.  
Het Bestuur wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan dit succesvol wielersportjaar. 

  
Met vriendelijke groet, 
Wim Nijboer 
Secretaris Wielersportvereniging ETP Zutphen. 


