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Notulen Algemene Vergadering Wielersportvereniging ETP Zutphen.
 
Notulen van de Algemene Vergadering (AV) van de Wielersportvereniging ETP Zutphen 
op donderdag 23 juni 2021 om 20.00 h. in het clubhuis aan de Laan van Eme in Zutphen. 
 
Aanwezig: 27 leden incl. bestuursleden. 
Voorzitter Adrie Kemper, secretaris Wim Nijboer, penningmeester Henk Sieben, 
bestuurslid off-road Martin Eillebrecht en bestuurslid algemeen/jeugd Eva van Jaarsveld 
Afwezig en wel aangemeld; Arie Garritsen, Michelle Visser, Jan Wikkerink, Frans-Peter 
Dechering, Maarten Elzink, Hein van Jaarsveld, Jan Jaap Mijnheer, Robbie de Kleine en 
Helga van Dashorst. 
 
Notulen  Actie 
   
1. Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom en refereert naar het bijzondere jaar 
dat achter ons ligt. Ook het plannen van een Algemene Vergadering was 
daarin moeilijk. 
Bij het begin van de vergadering worden de in 2020 overleden leden 
Marnix van Os, Lambert Honnef, Albert Post en Huup Hoppe herdacht 
in een moment van stilte. De opgestelde agenda wordt met een beamer 
gepresenteerd op een groot scherm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Notulen van de Algemene Vergaderingen op 23 januari. 
De notulen van de Algemene Vergaderingen 23 januari 2021 zijn 
gepubliceerd op de internetpagina. N.a.v. vragen wordt aan het verslag 
toegevoegd, dat bij agendapunt 10 Michelle Visser is benoemd als 
vrouwelijke vertrouwenspersoon. 

 

3. Jaarverslag secretaris 2020 
Het Jaarverslag van de secretaris 2020 is gepubliceerd op de 
internetpagina. 
Het verslag is gecorrigeerd, n.a.v. feedback van de leden per mail. Op 
het verslag zijn verder geen opmerkingen en is akkoord.  

 

4. Behandeling en vaststelling van de financiële jaarstukken 
verenigingsjaar 2019.  
De financiële jaarstukken lagen een half uur voor aanvang van de AV 
ter inzage en zijn kort toegelicht door penningmeester Henk Sieben. Het 
grote verschil in de resultatenrekening vergeleken met voorgaande 
jaren, is veroorzaakt door Covid19. Veel activiteiten zijn niet 
doorgegaan waardoor minder kosten maar ook minder opbrengsten. Per 
saldo resteert een overschot van ruim € 5.000, --. Bij het rijk is in het 
kader van de Corona maatregelen een subsidieverzoek ingediend (en 
ook toegekend) van € 3.500. 
 
 

 



5. Kascontrolecommissie. 
De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Ronald Liefhebber en 
Wenzel Frankemolle. Beide heren zijn onafhankelijk van elkaar op 
visite geweest bij de penningmeester. 
Volgens de heren klopt het allemaal. De jaarstukken worden akkoord 
bevonden door de kascontrolecommissie. Het bestuur wordt 
gedechargeerd voor het financiële beleid over 2020. 
Voor volgend jaar bestaat de kascontrolecommissie in principe uit 
Ronald Liefhebber en Michelle Visser. Het bestuur heeft echter een 
ander voorstel wat behandeld wordt bij agendapunt 10. 

 

6. Jubilarissen. 
Dit jaar worden alle jubilarissen genoemd op de Algemene Leden 
Vergadering en uitgenodigd voor het ledenfeest van de ETP op 9 
oktober a.s. 
Op het ledenfeest van 9 oktober zal extra ruimte ingepland worden voor 
de fysieke huldiging van onze jubilarissen. 
Dit jaar zijn dat; 

● Robbie de Kleine lid sinds 1 januari 1981, 40 jaar 
● Wilma Mokkink lid sinds 15 juni 1996, 25 jaar 
● Martin Huis in het Veld lid sinds 1 augustus 1996, 25 jaar 
● Inge Wassenaar lid sinds 1 augustus 1996, 25 jaar 
● Jan Pater lid sinds 1 augustus 1996, 25 jaar 

 
 
 
 
Bestuur 
 

7. Voorstel lid van verdienste 
Vanuit de leden en het bestuur van de vereniging komt het voorstel om 
Freddy Linnenbarg te benoemen tot lid van verdienste. 
De voorzitter vraagt of Freddy naar voren wil komen en benoemd alle 
activiteiten waar Freddy de afgelopen bijna 30 jaar een bijdrage voor de 
ETP aan heeft geleverd. Te veel om hier, op te noemen. De aanwezige 
leden zijn allen onder luid applaus akkoord, waarmee Freddy benoemd 
is tot lid van verdienste. 
Freddy komt daarmee in een illuster lijstje van ereleden en leden van 
verdienste welke op de website staan. 
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8. Vrijwilligers en leden bedanken 
Dit jaar worden alle vrijwilligers welke stoppen met bepaalde 
activiteiten genoemd op de Algemene Leden Vergadering en 
uitgenodigd voor het ledenfeest van de ETP op 9 oktober a.s. 
Op het ledenfeest van 9 oktober zal extra ruimte ingepland worden voor 
de fysieke huldiging van onze vrijwilligers welke stoppen met bepaalde 
activiteiten. 
Dit jaar worden op het ledenfeest onderstaande personen uitgenodigd en 
in het zonnetje gezet; 

● Mark Tielbeke en Erik Wallinga Onderhoud en aanleg MTB 
● Atty Duyn i.v.m. bijzondere prestatie, werelduurrecord voor 70-

plusser  
● Trainers welke jarenlang ons ondersteund hebben: Tom Claassen 

(MTB) en Andre Borkink (veldrijden) 
● Stan Hompe kantine commissie 
● Arie Garritsen kantine commissie 
● Freddy Linnenbarg kantine commissie 
● Freek Tjassens Keiser, ICT & PR commissie 
● Henk Wolters, ICT & PR commissie 
● Michelle Visser, evenementen commissie 

 
 
 
 
 
 
 
Bestuur 
 



9. Samenstelling Bestuur/Verkiezingen. 
Tot een half uur voor de vergadering konden zich nog kandidaten 
melden. Helaas valt er niets te kiezen. 

a. Aftredend en herkiesbaar; Adrie Kemper en Wim Nijboer 
Adrie en Wim worden met algemene stemmen herkozen voor een 
periode van 3 jaar. 
Vacant; Bestuurslid weg 

b. Aftredend en niet herkiesbaar; geen 
c. Nieuw en verkiesbaar; geen. 

 

10. Aanpassing huishoudelijk reglement in kader van WBTR 
Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De wet is bedoeld om 
bestuur en toezicht van verenigingen te verbeteren. De overheid wil met 
de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel 
beheer, zelfverrijking etc. verenigingen schaden. Bestuursleden hebben 
de plicht het belang van de vereniging voorop te stellen. Dit betekent dat 
de WBTR-eisen stelt aan het handelen van bestuursleden en hen 
verplichtingen oplegt. Als niet aan die verplichtingen wordt voldaan, 
kunnen bestuursleden aansprakelijk gesteld worden. Voorgesteld wordt 
om de financiële boekhouding professioneel te toetsen door een 
accountant. De ETP heeft een accountant gevonden die ons wil 
begeleiden en toetsen. De accountant doet dit tegen een gereduceerd 
tarief met sponsoring. De kascontrole kan dan uitgevoerd worden door 
de kascontrolecommissie en/of de accountant. Voorgesteld om dit 
mogelijk te maken door het HR aan te passen. 
Volgens de WBTR moet ook in de statuten van de vereniging staan hoe 
omgegaan wordt met de situaties waarin er tijdelijk geen bestuursleden 
zijn. Binnen 5 jaar moet hiervoor een commissie van 3 leden benoemd 
worden. 
Het voorstel voor wijziging van het huishoudelijk reglement staat op de 
website. De vergadering stemt in met de voorgestelde wijzigingen. 
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11. Ledenraadpleging 
Door een misverstand in het bestuur is de uitkomst van de 
ledenraadpleging nog niet gedeeld met de leden. De ledenraadpleging is 
uitgevoerd door Moventem uit Zutphen. Moventem is een professioneel 
bedrijf dat de enquête heeft uitgevoerd tegen een gereduceerd tarief en 
sponsoring. 
De uitkomst is samengevat in een factsheet die gepresenteerd wordt 
tijdens de vergadering. De samenvatting zal gedeeld worden met alle 
leden en het volledige rapport wordt middels een link op de website 
gezet. Doordat de enquête anoniem is uitgevoerd kunnen de leden niet 
benaderd worden voor vrijwillige taken.  

 
 
 
 
 
 
 
Bestuur 
 

12. Toelichting plannen en commissies 2021 en stand van zaken Visie 
ETP.  
Naar aanleiding van het positieve resultaat van de ledenraadpleging 
hebben we als bestuur geconcludeerd dat we niets substantieels gaan 
wijzigen. De evenementen gaan we kritischer bekijken. Het lijkt ons 
verstandig om ook het zelforganiserende vermogen van de leden te 
ondersteunen. De disciplines MTB en het wedstrijdelement blijven we 
ondersteunen en stimuleren. 
Er wordt nadrukkelijk de connectie gezocht met andere verenigingen. 
Er is weer overleg met Cyclingteam Achterhoek (CTA) en de buren op 

 



Zuidveen. Op Zuidveen is er vooral aandacht voor de verkeersveiligheid 
(bordjes voor bewegwijzering) en de algemene veiligheid (camera’s) 

13. Vrijwilligerscommissie 
Eva van Jaarsveld en Annemiek van Campen hebben namens de ETP 
een cursus bezocht van de Gelderse Sport Federatie om vrijwilligers te 
werven. De opgedane ideeën worden toegelicht en gevraagd wordt om 
feedback. 
Er zijn flyers uitgedeeld en alle leden worden per mail benaderd. Ook 
worden de leden persoonlijk telefonisch benaderd. Er worden nog 
vrijwilligers gezocht voor een belronde. Er zijn leden die niet benaderd 
willen worden per telefoon door andere leden in het kader van de 
privacy (AVG). Ook wordt het beleid m.b.t. het vrijwillig uitvoeren van 
taken binnen de vereniging wat dwingender. Bij nieuwe leden wordt 
hier nadrukkelijk aandacht aan besteed.  

 
 
 
 
 
Vrijwilliger 
Commissie 
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14. Vertrouwenspersoon. 
Stan Hompe en Michelle Visser zijn de vertrouwenspersonen van 
Wielersportvereniging ETP-Zutphen. Stan licht in een presentatie toe 
wat dit inhoudt en waarvoor je de vertrouwenspersoon kunt benaderen. 
Er is in 2020 geen contact opgenomen met de vertrouwenspersonen 
door de leden. 

 

15. Contributie 2021.  
Voorgesteld wordt om de contributie voor 2021 gelijk te houden aan 
2020. De contributie is inmiddels geïnd. 
Aanvullend wordt voorgesteld om voor nieuwe leden die zich 
aanmelden na 1 september een gereduceerd tarief te hanteren. 
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde contributie. 

 

16. Rondvraag.  
N.a.v. vragen uit de vergadering wordt het protocol bij overlijden 
gecheckt opdat; 

Overleden leden of familie geen als vervelend ervaren mails van 
de ETP meer krijgen 
Er een ‘in memoriam’ wordt gedeeld met de leden 

Op 28 juli wordt er een cursus reanimatie gegeven in het clubgebouw. 
Er is een AED bij Be Quick, Zwembad, Hockey en er wordt nagedacht 
over een openbare AED op Zuidveen. Er is al een keer EHBO gegeven 
door Marc Bloem. 
De vuile was hangt aan de straatkant. Wanneer wordt er iets gedaan aan 
de doeken die er hangen? Dit is in behandeling bij de 
sponsorcommissie. Sponsorcontracten zijn aangepast. Er liggen 2 
banners waar niks mee gebeurt. 
Er zijn steeds meer fietsers actief in corona tijd. Hoe kunnen we deze 
fietsers bij de ETP krijgen? 
Zijn er ideeën voor de kantine? Omheining verplaatsen en een buiten 
terras. De nieuwe beheerder Jos van Keeken komt met een voorstel 
richting het bestuur.  
Graag duidelijkheid richting de kledingcommissie over het verstrekken 
van kleding aan de trainers. Actie Bestuur. 
Veiligheid rol wegkapiteins, niet alleen technische vaardigheden, maar 
ook groepsprocessen. Bram neemt dit op met de wegkapiteins. Iedereen 
is zelf verantwoordelijk 
Koolzuurpatronen voor wegkapiteins? Er liggen er nog enkele in het 
magazijn. 

 
 
Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsor 
Commissie 
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De kantine commissie maakt elk jaar een begroting. Dit zouden de 
andere commissies ook moeten doen. Actie bestuur 

 
Bestuur 

14. Sluiting.  
Om 21.45 uur sluit Adrie de vergadering. 
Er is een consumptie van de vereniging aan de bar tot sluitingstijd 22.00 
uur. 

 

  


