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Wielersportvereniging ETP Zutphen 
Laan naar Eme 95 
7204 LZ Zutphen 
Postadres: 
Margrietlaan 13 
7231 HM Warnsveld 
info@etp-zutphen.nl 
www.etp-zutphen.nl 

Jaarverslag 2020 van de Wielersportvereniging ETP Zutphen 
 
0. Vereniging 
De Vereniging heeft zich ten doel gesteld het bevorderen en beoefenen van diverse takken van 
wielersport. Het afgelopen jaar verliep dit moeizaam door de pandemie. 
 
1. Bestuur 
Het Bestuur van ETP  bestaat volgens de Statuten uit tenminste 5 leden. 
De taakverdeling van het Bestuur in 2020 was als volgt: Adrie Kemper voorzitter; Wim Nijboer secretaris; 
en vanaf 23-1-2020; Henk Sieben penningmeester; Martin Eillebrecht Bestuurslid Off-Road; Eva van 
Jaarsveld Bestuurslid Jeugd en vacant is Bestuurslid Weg. De ledenadministratie van de vereniging ETP 
wordt verzorgd door Marjan van Dienst en Kees Scholl.  
  
Algemene Leden Vergadering (ALV). 
Op 21 januari 2020 heeft het Bestuur de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Vereniging 
uitgeschreven. We hebben hierbij afscheid genomen van de bestuursleden Rob Hoijtink en Freek 
Tjassens Keiser. In deze ALV is de vergadering akkoord gegaan met de benoeming van Martin Eillebrecht 
als Bestuurslid Off-Road en Eva van Jaarsveld als Bestuurslid Jeugd.  
Henk Sieben is bij afwezigheid benoemd tot penningmeester.  
Bestuur. 
Het Bestuur vergaderde dit jaar 10 keer. In de bestuursvergaderingen komt normaal een veelheid van te 
bespreken punten voor, echter in 2020 was het onderwerp veelal Covid-19 en en de gevolgen wat het met 
zich meebracht. 
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 brainstorm avond georganiseerd op 1 september. Hieruit zijn meerdere 
bespreek- en verbeterpunten naar voren gekomen. Eén van de belangrijkste was om een 
ledenraadpleging te organiseren. Een ledenraadpleging is één van de ontwikkelpunten in de meerjarige 
visie 2018 -2022 van de wielersportvereniging ETP Zutphen. 
Doel ledenraadpleging: beleving en ambitie bij de leden te polsen. De Ledenraadpleging is in december 
van 2020 naar de leden verstuurt. In 2021 zullen de resultaten met de leden worden gedeeld. 
 
Dit jaar zijn de meeste activiteiten en evenementen niet doorgegaan door Covid-19. 
 
2. Commissies 
Het Bestuur werd afgelopen jaar ondersteund door negen commissies. De taakverdeling van het Bestuur 
in de commissies is als volgt. 

● Commissie Communicatie & ICT, Wim Nijboer en Eva van Jaarsveld 
● Commissie Evenementen, Adrie Kemper 
● Commissie Clubhuis, Wim Nijboer en Eva van Jaarsveld 
● Commissie Clubparcours, Martin Eillebrecht 
● Commissie Sponsoring, Martin Eillebrecht  
● Commissie Kleding, Adrie Kemper 
● Commissie (leden)administratie/ financieel, Henk Sieben 
● Commissie vrijwilligers, Adrie Kemper en Eva van Jaarsveld 
● (Technische) Commissie/ (Hoofd) trainers, Martin Eillebrecht 

De betrokken bestuursleden hebben zover mogelijk 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 zover mogelijk de district- en regiovergaderingen van de 
KNWU en NTFU digitaal bezocht.  
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4. Contributie 
De contributie voor een gewoon lid van ETP bedroeg in 2020 als volgt:  
 
2020  Contributie ETP-

NTFU-lid  
 Contributie ETP-

KNWU-lid  
 Contributie ETP-NTFU-

KNWU-lid  

Contributie ETP gewoon lid  
€ 55,00  € 55,00  € 55,00 

Contributie NTFU  € 19,54  geen  € 19,54 

Premie fietsverzekering 
NTFU 

 € 17,75  geen   € 17,75 

Contributie KNWU  geen  € 14,00  € 14,00 

       

Totale contributie ETP 
gewoon lid 

 
€ 92,29  € 69,00  € 106,29 

 
De afdelingen 
 
5. Afdeling Toerfietsen  
In februari vond de Boerenkooltocht plaats en werd het WK Veldrijden gekeken in het Wielercafe. 
Clubritten na 2 weekenden al in de lock down. Vanaf 15 maart t/m 14 juni geen clubritten. Vanaf 14 juni 
onder speciale voorwaarden gestart met 6 personen tot 5 juli. Na 5 juli t/m 13 oktober clubritten met de 
kantine open op een coronaproof wijze. Na 13 oktober geen officiële clubritten en was de kantine 
gesloten. 
21 t/m 23 augustus Driedaagse. 
 
 
6. Afdeling Wielrennen  

Za 07-03/13:00 uur: Wielrennen SIJC Zutphen Wedstrijden 
Zo 06-09/10:00 uur: Wielrennen OJC Criterium Zutphen 

 
 
7. Afdeling Veldrijden  
In 2020 zijn de trainingen voor het veldrijden met nieuw elan opgepakt door André van Dienst en Jeroen 
Beumer. Er is een fikse groep die regelmatig traint op het parcours op de dinsdag- en donderdagavond.  
 
 
8. Afdeling MTB  
Het jaar is mooi begonnen met een gezamenlijke toerrit in Arnhem. Vanaf maart is ondanks de corona 
maatregelen gezocht naar de maximale mogelijkheden om zowel jeugd al volwassenen te laten trainen. 
Voor de zomer heerste er lange tijd een sfeer dat de maatregelen strenger moesten zijn dan door de 
overheid werd opgegeven. NOC-NSF maakte het iets strenger, de KNWU en NTFU maakten het weer iets 
strenger en binnen de ETP wilden sommigen het nog strenger maken. Vanuit het bestuur is het adagium 
geweest: om de leden zo veel als mogelijk te laten fietsen binnen de opgelegde beperkingen van de 
overheid; zo min mogelijk de angst voeden. Er is discussie geweest over de interpretatie van de 
maatregelen en de angst bij leden en ouders van jeugdleden. In alles is een middenweg gevonden die 
door de meerderheid werd ondersteund. 
 
Na de zomer zijn de trainingen als vanouds van start gegaan, maar al snel kwamen er weer beperkingen 
vanuit de overheid. Nu bleek er geen behoefte bij bonden om de regels strenger te maken. Het bestuur 
heeft nu ook gezocht naar de maximale mogelijkheden binnen de regels. Aan het eind van het jaar 
betekende dat enkel vrije training voor volwassenen op het parcours (geen programma). Voor de jeugd 
zijn er geen beperkingen.  
 

https://www.etp-zutphen.nl/evenementen/sijc-zutphen/
http://www.etp-zutphen.nl/evenementen/ojc-competities/
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Wedstrijden zijn vanaf maart allemaal geannuleerd. 
 
 
9. Afdeling Baanwielrennen  
Er is op individueel niveau gebruik gemaakt van de wielerbaan in Apeldoorn. De ETP heeft geen 
verenigingsactiviteiten kunnen organiseren vanwege de corona maatregelen en er is daarnaast geringe 
belangstelling hiervoor binnen de vereniging. 
 
De commissies 
 
10. Communicatie, ICT & PR.  
Veel mailingen uitgedaan i.v.m. corona. 
December mail overgegaan naar nieuwe omgeving bij TransIP. Op 31 december 2020 zijn Freek 
Tjassens Keiser en Henk Wolters gestopt met de commissie. Beide heren hebben de afgelopen jaren o.a. 
de website, webshop en alle mailingen etc. verzorgd. Beide heren zullen op gepaste wijze bedankt 
worden voor hun voortreffelijke werk. Thijs Barree en Christiaan van der Tol gaan dit over nemen. 
 
 
11. Sponsoring/Kleding 
Er is een procedure gemaakt om sponsors in de administratieve molen op te nemen. Hierdoor is dit 
proces eenvoudig overdraagbaar. Het sponsorevenement bij de Ronde van Zutphen is door het annuleren 
niet doorgegaan. In het najaar was nog een buitenactiviteit gepland, maar ook die is op het laatste 
moment geannuleerd. De sponsoren zijn niet vergeten door Sint-Nicolaas. 
 
 
12. Facilitair 
Parcours. 
Het maaien van het gras op het parcours wordt gedurende het groeiseizoen uitbesteed. Gedurende het 
seizoen wordt door enkele leden van de parcours commissie extra maaiwerk verricht. 
 
Het parcours wordt alom gewaardeerd vanwege de technische opzet. Aan deze opzet wordt continu 
gewerkt. Op 15 augustus is er een klusdag op het parcours geweest waarbij er een aantal verbeteringen 
zijn uitgevoerd. Er is een lus achter de eerste container bij gekomen en er is een zandbak gemaakt.  
 
Een deel van het terrein wordt gedurende het seizoen verhuurd aan derden. Hierin zijn in 2020 geen 
veranderingen geweest. 
 
Clubgebouw.  
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 groep leden. 
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. Er zijn dit jaar nieuwe stoelen gekocht. 
 
 
13. Evenementen/Wedstrijden.  
Er zijn dit jaar maar twee wielerwedstrijden georganiseerd door de ETP. Dit heeft alles te maken met het 
bijzondere jaar dat achter ons ligt. Er was bij velen een grote behoefte aan samenzijn en het wieler-plezier 
met elkaar te delen. Helaas heeft het bestuur in samenspraak met de evenementencommissie vanwege 
de corona vele activiteiten moeten aflassen. 
 
 
14. (Leden)Administratie.  
De ledenadministratie wordt bijgehouden in Magento. 
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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 januari 2021 had ETP ca. 368 leden en was het ledenbestand als volgt opgebouwd: 
- 205 leden, die lid zijn van de NTFU, 
- 163 leden, die lid zijn van de KNWU, 
- onder die 368 leden zijn 20 leden zowel lid van de NTFU als van de KNWU. 
 
De uitsplitsing van de KNWU leden is als volgt:  
 -  63 volwassenen 
 -  100 jeugdigen, waaronder 
  * 67 jeugdleden 
  * 22 nieuwelingen 
  * 11 junioren. 
 
 
ETP kent in totaal 7 Ereleden en 8 Leden van Verdienste. 
 
Daarnaast heeft ETP 6 donateurs en 18 sponsors. 
 

Dinsdag 22-09/19:30 uur was er een kennismakingsavond voor nieuwe leden. 
 
 
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 11 trainers, 9 begeleiders en 10 wegkapiteins binnen onze vereniging. 
 
Wedstrijdlicenties KNWU 
Er zijn ca. 24 leden van ETP die over een wedstrijdlicentie beschikken.  
 
 
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 
ALV 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 2020 heeft onder de inspiratie van Annemieke van Campen na de ledenraadpleging een 
werving plaatsgevonden voor diverse vacatures binnen de vereniging. 
 
 
17. Tot slot 
Leden en Bestuur kunnen terugzien op een bijzonder wielersportjaar 2020.  
Het Bestuur wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan dit bijzondere wielersportjaar. 
  
Met vriendelijke groet, 
Wim Nijboer 
Secretaris Wielersportvereniging ETP Zutphen. 


