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Notulen Algemene Vergadering Wielersportvereniging ETP Zutphen.
 
Notulen van de Algemene Vergadering (AV) van de Wielersportvereniging ETP Zutphen 
op donderdag 9 juni 2022 om 20.00 h. in het clubhuis aan de Laan van Eme in Zutphen. 
 
Aanwezig: 36 leden incl. de bestuursleden Voorzitter Adrie Kemper, secretaris Wim 
Nijboer, penningmeester Henk Sieben, bestuurslid off-road Martin Eillebrecht  
Afwezig en afgemeld; Frans-Peter Dechering, Mark Disselhorst, Christiaan van Tol, Jos 
van Keeken, Maurice van den Berg, Bert Nijenhuis, Wenzel Frankenmolle, Henk van 
Veen, Eddie Roelofs, Michelle Visser en Eva van Jaarsveld. 
 
Notulen  Actie 
   

1. Opening 
De voorzitter heet iedereen welkom op deze donderdag, welke eigenlijk 
een fietsavond is voor de Toer. Deze avond is echter al gepland in 
coronatijd toen de ALV van 11 februari 2022, met een Ledenfeest van 
ons 65-jarig bestaan niet doorging. Voor sommige leden is het ook wel 
goed om een keer niet te fietsen. De afmeldingen (zie hierboven) zijn 
doorgegeven. De mensen die er zijn tellen op deze ALV. 
Bij het begin van de vergadering worden de in 2021 overleden leden 
Huup Hoppe, Henk Lubbers en Eric de Greef herdacht in een moment 
van stilte.  
Het afgelopen jaar hebben we veelvuldig contact gezocht met onze 
omgeving. Zo zijn er overleggen met Zuidveen, gemeente en de 
fietsbonden geweest. Door de komst van Marcel Kluin in het bestuur is 
er een nieuwe dynamiek en zijn er goede discussies op gang gebracht en 
is de communicatie richting de leden verbetert met de nieuwsbrief.  
Door de onderhoudsploeg is het afgelopen jaar het clubgebouw 
verbetert met nieuwe kozijnen en rolluiken.  
De voorzitter doet nog een oproep voor vrijwilligers m.b.t. de 
kantinediensten, tijdregistratie en de triatlon. 
De opgestelde agenda wordt met een beamer gepresenteerd op een groot 
scherm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Notulen van de Algemene Vergaderingen op 23 juni 2021. 
De notulen van de Algemene Vergaderingen 23 juni 2021 zijn 
gepubliceerd op de internetpagina.  
N.a.v. opmerkingen wordt het verslag tekstueel aangepast bij; 

 Agendapunt 5, Voor volgend jaar bestaat de kascontrolecommissie in 
principe uit Wenzel Frankemolle en Michelle Visser. 

 Agendapunt 7 en 8 wordt Freddie Linnenbank bedoeld. 
 Agendapunt 13. Ronald Liefhebber wil niet telefonisch benaderd 

worden per telefoon door andere leden in het kader van de privacy 
(AVG). 
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N.a.v. van het verslag wordt opgemerkt; 
 Check het huishoudelijk regelement op de aanpassing vanuit WBTR 
 Het beleid m.b.t. vrijwillig uitvoeren van taken binnen de vereniging 

mag wat dwingender. Besteed nadrukkelijk aandacht bij nieuwe leden, 
maar vergeet ook niet de bestaande leden. 
Bij de tennisvereniging betaal je € 20,- extra, welke je kunt 
terugverdienen met vrijwilligerstaken. De meningen hierover waren 
verdeeld in de vergadering. Een eventueel voorstel hierover wordt 
altijd voor besluitvorming ingebracht in de ALV. 

 De ronde van Zutphen is vorig jaar en dit jaar niet doorgegaan. Dit is 
niet alleen vanwege corona, maar ook vanwege de geringe bezetting 
van de evenementencommissie, minder sponsoren (financiën) en 
miscommunicatie tussen, c.q. betrokkenheid van de 
sponsorcommissie. Voor volgend jaar wordt geadviseerd om dit samen 
met de Hanzeloop te organiseren op 1 dag. 

 Dat de vuile was nog steeds buiten aan het hek hangt. Dit is een 
gemiste kans om de zichtbaarheid van de ETP te vergroten. De 
sponsorcommissie pakt dit op. 

 Er worden koolzuurpatronen beschikbaar gesteld, echter het aanvullen 
is nog niet geregeld. Marcel zal samen met de sponsorcommissie dit 
invullen. 

 Er is nog geen voorstel om de kantine aan te passen. 
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3. Jaarverslag secretaris 2021 
Het Jaarverslag van de secretaris 2021 is gepubliceerd op de 
internetpagina. 
Het verslag is tekstueel gecorrigeerd door verhuurd te vervangen door 
gehuurd m.b.t. het Isendoorn college (12 facilitair). 
Op het verslag zijn verder geen opmerkingen en is akkoord.  

 

4. Financiële jaarverslag 2021.  
Bij de aanvaarding van de functie van penningmeester heeft deze een 
goede ondersteuning bedongen. Deze ondersteuning hebben we 
gevonden in KAB accountants & belastingadviseurs. KAB ondersteunt 
de ETP met de inrichting van de boekhouding en het jaarlijks opstellen 
van de jaarrekening. KAB wordt hiervoor betaald, echter sponsort de 
ETP ook. De financiële jaarstukken lagen een half uur voor aanvang van 
de ALV ter inzage.  
Andre Kulman gaf aan dat de eerder gemaakte opmerkingen m.b.t. de 
boekhouding van de kleding niet verwerkt zijn in het 
accountantsrapport. De penningmeesteer heeft de opmerkingen 
doorgegeven aan de accountant, welke de aanpassing niet nodig vond.  
Andre en de penningmeester gaan samen met de accountant dit 
bespreken.  
De vraag m.b.t. de kosten van de vrijwilligers is door de voorzitter 
toegelicht met een opsomming uit het financiële rapport. 
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5. Accountantsverklaring 
Het bestuur heeft de jaarrekening 2021 laten opstellen en controleren 
door de accountant. Zie ook agendapunt 4. Het bestuur wordt hiermee 
gedechargeerd voor het financiële beleid over 2021. 

 

6. Jubilarissen en bijzondere prestaties. 
Atty Duijn heeft dit jaar een bijzondere prestatie geleverd. Hij heeft 
namelijk het werelduurrecord voor 75+ op zijn naam gezet in een 
gemiddelde van 38,9 kilometer per uur op de wielerbaan in Sloten. 
Atty gaf aan dat hij een beetje onzichtbaar en bijzonder ETP-lid was en 

 
 
 



is. De manier van trainen past bij hem. Als hij met de club mee rijdt 
heeft hij moeite om de groep bij te houden, echter op de baan komt hij 
beter tot zijn recht. Eerst wilde Atty een record voor het schaatsen 
verbeteren en later voor het fietsen. Op een gegeven moment werd hij 
echter te oud voor deze records en heeft zich gericht op het 
werelduurrecord voor 75+ op de baan. Hierbij moest hij aan allerlei 
UCI-eisen voldoen. Atty is al lang lid en vertelde over de begintijd, 
waar door de penningmeester nog maandelijks f 1,25 werd geïnd en 
afgestempeld op een ledenkaart. De ledenkaarten werden overhandigd 
aan de secretaris. Atty ontving vanuit de handen van de voorzitter de 
Plezier, Passie en Prestatie trofee. 
Diny Huis in ’t Veld is lid sinds 1 juni 1997 en daarmee 25-jarige 
jubilaris van de vereniging. Ze kennen Diny overal van de achterhoek 
tot Santiago de Compostella en Rome. Na een val met de MTB is het 
een aantal jaren minder geweest, echter Diny komt nu sterk terug. 
Samen met haar man zijn ze nu 51 jaar lid. Diny werd getrakteerd op 
een bos bloemen en een cadeaubon en kreeg na toestemming een 
knuffel toe. 

7. 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; geen 
Vacant; Bestuurslid weg, zie c. 

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

Bestuurslid weg; Marcel Kluin 
Marcel is al een half jaar actief in het bestuur en er zijn geen 
tegenkandidaten gemeld. Hiermee is onder luid applaus Marcel Kluin 
formeel benoemd tot Bestuurslid Weg van de vereniging. 

 

8. Voorstel vervanging verlichting op parcours.  
Het voorstel wordt door Martin Eilebrecht mondeling toegelicht in de 
vergadering. We hebben zelf onvoldoende expertise om een goede 
specificatie te maken. De KNWU heeft ons de input van 55 lux 
gegeven. Verder hebben we geen eisen kunnen formuleren. 
We hebben daarop een gespecialiseerde adviseur gevraagd om dit 
eventueel te begeleiden. De kosten daarvoor zouden €2.800 zijn. Dit is 
grofweg 25% op de prijs van Sportverlichting.com 
Ze hebben ons gratis geholpen bij het analyseren van de huidige 
problemen in de verlichting en een offerte opgesteld. Het bestuur vraagt 
daarom aan de ledenvergadering om dit werk 
aan Sportverlichting.com te gunnen voor ca. €16.200 minus €4.800 
subsidie is netto € 11.300, -. 
Nut en noodzaak van dit voorstel wordt door leden in twijfel getrokken. 
De huidige lampen doen het nog steeds. Bij enkele leden zijn vragen; 

 Waarom maar 1 offerte? 
Dit is deels toegelicht door Martin. 

 Voldoet de huidige verlichting niet en moet er meer licht komen?  
 Wat is het huidige verbruik? 
 Wat is het toekomstige verbruik en is dit duurzamer? 
 Hoeveel leden maken gebruik van het parcours? 

Staat de investering in het parcours in relatie tot het gebruik en wordt 
het parcours niet een financiële last? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tijdens deze ALV is er onvoldoende draagvlak om dit voorstel te 
accorderen. Ton Koot heeft zich aangeboden om mee te denken en heeft 
ervaring met openbare verlichting en de nodige connecties. 
Atty Duijn stelde voor om met krachtige fietslampjes te gaan fietsen op 
het parcours. 
Het bestuur besluit daarom het voorstel terug te nemen en komt met een 
nieuw voorstel op een volgende ALV.  
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9. Toelichting plannen en commissies 2022 en vaststellen Beleidsvisie 
Wielersportvereniging ETP Zutphen 2022 - 2026.  
De beleidsvisie is op de internetpagina van de ETP gepubliceerd en 
mondeling toegelicht door de voorzitter. Zoals al eerder genoemd mag 
de participatie van de leden voor vrijwilligersklussen wel wat 
dwingender. De gegeven suggesties worden daarin meegenomen. 
Desgevraagd geeft de voorzitter aan dat de beleidsvisie jaarlijks 
geëvalueerd wordt in het bestuur. 

 

10. Contributie 2022.  
Voorgesteld wordt om de contributie voor 2022 gelijk te houden aan 
2021, met uitzondering van de aangepaste tarieven van de NTFU en 
KNWU. De contributie is inmiddels geïnd. 
De leden hebben hier met terugwerkende kracht de goedkeuring over 
uitgesproken De vergadering gaat dan ook akkoord met de voorgestelde 
contributie. 

 

11. Rondvraag.  
Freddie Linnenbank vraagt wie maandelijks komt helpen om de fietsen 
in de container schoon te maken. Aanmelden kan bij Freddie. 
Stan geeft aan dat de huidige QR-code waarmee veel leden rijden niet 
meer werkt. Stan komt met een alternatief. 
Stan vraagt ook aandacht voor het frame aan de straatkant, waar ruimte 
is voor een logo of vlakvulling van de ETP. Dit is in behandeling bij de 
sponsorcommissie. 
Volgens Frank rijden er steeds minder leden in de clubkleding. Marcel 
licht toe dat er regels zijn van de KNWU waar ook wij aan moeten 
voldoen. Deze zijn ook in het huishoudelijk regelement opgenomen. 
Renners die uitkomen voor regionale of landelijke teams mogen in 
afwijkende kleding deelnemen aan de clubritten. Er wordt aangegeven 
dat we elkaar moeten aanspreken als dit niet het geval is. 
Frans-Peter is niet aanwezig, maar heeft per mail gevraagd om de 
zichtbaarheid van de clubkleding te verbeteren. 
Martin Huis in ’t Veld vraagt om waardering voor alles wat het bestuur 
de afgelopen periode gedaan heeft, ondanks de kritische noot die in de 
vergadering geuit werden. Het bestuur kreeg hierbij de waardering van 
de aanwezige leden. 

 
 

14. Sluiting.  
Om 21.45 uur sluit Adrie de vergadering. 
In verband met het 65-jarig jubileum zijn er 2 consumptie van de 
vereniging. 

 

  


