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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 2022 van de Wielersportvereniging ETP Zutphen 
 
0. Vereniging 
Wielersportvereniging ETP Zutphen stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de 
wielersport in de meest uitgebreide zin. 
 
1. Bestuur 
Het Bestuur van ETP  bestaat volgens de Statuten uit tenminste 5 leden. 
De taakverdeling van het Bestuur in 2022 was als volgt: Adrie Kemper voorzitter; Wim Nijboer secretaris; 
Henk Sieben penningmeester; Martin Eillebrecht, Bestuurslid Off-Road; Eva van Jaarsveld Bestuurslid 
Jeugd (tot 1 september j.l.) en Marcel Kluin Bestuurslid Weg (tot 28 november j.l.).  
De ledenadministratie van de vereniging ETP werd verzorgd door Christiaan Hemeltjen en Kees Scholl.  
  
Algemene Leden Vergadering (ALV). 
Op 19 juni 2022 heeft het Bestuur de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Vereniging 
uitgeschreven.  
 
 
Bestuur. 
Het Bestuur vergaderde dit jaar 11 keer. In de bestuursvergaderingen komt een veelheid van te 
bespreken punten voor, waar in dit verslag direct of indirect een verantwoording van is. 
Op 11 februari 2022 bestond de ETP 65 jaar. Dit hebben we op deze dag willen vieren met de ALV en 
een aangepaste avond. Dit kon helaas geen doorgang krijgen vanwege de corona pandemie die het land 
nog in zijn greep hield. Op zaterdag 15 oktober 2022 hebben we dit dan wel kunnen vieren. Het bestuur 
had de leden uitgenodigd in het verenigingsgebouw ’t Oordveld in Empe om samen te proosten op 65 jaar 
ETP. Jelle van Woerkom heeft deze avond een mooie inleiding gegeven door zijn verhaal te vertellen 
over topsport en hoe je na een dramatisch ongeluk regie kan geven aan je leven. Het was een zeer 
geslaagde avond vanuit de roots van de ETP en waarin Plezier, Passie en Prestatie op een gezellige 
manier verbonden werden. 
 
2. Commissies 
Het Bestuur werd afgelopen jaar ondersteund door tien commissies. De taakverdeling van het Bestuur in 
de commissies is als volgt. 

● Commissie ICT, Wim Nijboer en Eva van Jaarsveld 
● Commissie Redactie, Marcel Kluin 
● 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.  
Op 28 maart is er een inspirerende regiovergadering van de NTFU geweest bij de ETP.  
Op 20 april zijn de onderlinge verwachtingen met de NTFU besproken. 
Op 21 november is de regiovergadering van de KNWU bezocht in Raalte. 
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4. Contributie 
De contributie voor een gewoon lid van ETP bedroeg in 2022 als volgt:  
 
2022  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  € 19,79  geen  € 19,79 
Premie fietsverzekering 
NTFU  € 17,75  geen   € 17,75 
Contributie KNWU  geen  € 12,00  € 12,00 
       
Totale contributie ETP 
gewoon lid 

 
€ 92,54  € 67,00  € 104,54 

Voor de periode vanaf 1 september t/m 31 december van het lopende jaar werden de volgende tarieven 
gehanteerd; 

Gewoon lidmaatschap ETP € 20,- 
Hoofdlidmaatschap* NTFU € 18,68 
Lidmaatschap KNWU  € 12,- 

 
De afdelingen 
 
5. Afdeling Toerfietsen 
De start van het toer seizoen stond onder druk vanwege de versoepelingen die van kracht waren door de 
corona maatregelen. We konden desalniettemin starten in maart, wat samenviel met de boerenkooltocht 
die traditioneel de afsluiting van het winterseizoen is. De ETP kon weer los. Bram van Swaaij met zijn toer 
coördinatoren hadden weer enkele aanpassingen gemaakt in de ritten. Dit zorgde voor de broodnodige 
variatie, bij momenten ook voor verwarring vanwege de onbekendheid met de wijzigingen in de route. 
De Driedaagse in Duitsland en Vedetten Weekend in België hebben inmiddels hun plek gevonden in de 
activiteiten binnen de ETP. Beide weekenden waren weer perfect georganiseerd en hebben bijgedragen 
aan het fietsplezier van de leden. Het wegseizoen werd eind oktober afgesloten met de snerttocht. Dank 
aan de organisatoren ook vanaf deze plek. 
 
6. Afdeling Wielrennen 
De competities en wedstrijden stonden afgelopen jaar onderdruk. We zijn in de gelegenheid geweest 
om op 26 juni een wedstrijd te organiseren voor de veteranen op het industrieterrein. 
 
7. Afdeling Veldrijden  
De trainingen voor het veldrijden worden nog immer goed bezocht. Een geweldige groep trainers trainen 
wekelijks een grote groep gemotiveerde leden. Tijdens wedstrijden wordt geregeld top 3 gereden. De vrije 
trainingen voor het veldrijden (en MTB) worden ook goed bezocht door zowel leden als leden van 
naburige verenigingen. 
 
8. Afdeling MTB  
De trainingen voor de jeugd en volwassenen worden nog steeds goed bezocht. De animo voor de 
zaterdagtraining loopt echt hard terug. We hebben er geen verklaring voor. Er is een enquête geweest 
maar daar zijn geen aanwijzingen uit gekomen om de deelname aan de zaterdagtrainingen te verbeteren. 
De trainers hebben gekeken naar meer uitdagende rondjes, verder weg en dichtbij, meer aandacht aan 
speelse activiteiten, etc.  
 
Onder volwassenen is er net als bij het gravelen een hoge mate van zelf organiserend vermogen. Leden 
vinden elkaar in groepjes en maken daarin afspraken. 
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In september heeft het vedetten weekend plaatsgevonden in de Belgische Ardennen. Ondanks dat het 
weer minder was, bleek de waardering groot. 
 
Dit najaar zijn zowel de GOW als de VWC op ons parcours verreden. Beide succesvol.  
 
 
De commissies 
 
10. ICT.  
Thijs Barree en Christiaan van der Tol hebben het afgelopen jaar diverse aanpassingen gedaan aan de 
website en zijn de voorbereidingen gestart voor de integratie van de Ronde van Zutphen website. Er is 
ook een begin gemaakt met het verplaatsen van de foto’s vanaf het Flickr account naar de ETP-website. 
Gedurende het jaar zijn diverse mailingen verzorgd door de ICT-commissie en is een begin gemaakt met 
het verfraaien van de website. Op Instagram en FB werden de berichtgevingen verzorgd door Eva van 
Jaarsveld.  
De commissie ICT was en is daarbij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichtgeving of 
communicatie. Om de communicatie naar de leden en de omgeving te verbeteren is de 
redactiecommissie in het leven geroepen. 
 
11. Redactie. 
Vrijwel maandelijks wordt een nieuwsbrief uitgebracht waarin allerlei wetenswaardigheden de revue 
passeren.  
 
11. Sponsoring/Kleding 
In 2022 zijn de nieuwe sponsorborden geplaatst Dit zijn trespa borden waarop stickers geplakt zijn. Deze 
zijn geplaatst in stalen buisframes. Ook is het bord bij de entree vervangen waarop zowel de ETP als de 
sponsoren vermeld zijn. 
 
 
12. Facilitair 
Parcours. 
Martin Groot-Roessink heeft de coördinerende taken overgedragen aan Gerard Pragt.. Op het parcours 
zijn een aantal nieuwe hindernissen gemaakt; een wallride en een drop. Gerard heeft hierin het voortouw 
genomen. 
 
Dit jaar is ook de defecte kabel van de verlichting vervangen. 
 
Naast de jaarlijkse maaibeurten van het gras op de vlakke delen heeft In “t Groen dit jaar ook de hellingen 
en de randen voor haar rekening genomen. Dit tot grote tevredenheid. Een aandachtspunt is nog 
augustus/ september als de bramen flink groeien. 
 
 
Een deel van het terrein wordt nog steeds verhuurd aan Total Body Bootcamp. Ook heeft het Isendoorn 
college het terrein een aantal dagdelen gehuurd.  
 
 
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. 
In 2022 zijn een 4-tal kozijnen vervangen en voorzien van elektrische rolluiken. 
Het clubgebouw is multifunctioneel en wordt gedurende het jaar verhuurd aan derden. De kantine 
coördinator Jos van Keeken verzorgt het beheer van de kantine. Gedurende het jaar zorgt Jan Jaap 
Mijnheer voor de bezetting. 
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13. Evenementen/Wedstrijden.  
Er zijn dit jaar twee wielerwedstrijden georganiseerd door de ETP; op 8 oktober De GOW en de VWC op 
5 november. 
 
 
 
14. (Leden)Administratie. 
De ledenadministratie wordt bijgehouden onder onze aparte omgeving van onze website. 
Christiaan Hemeltjen (KNWU-leden) en Kees Scholl (NTFU-leden) zorgen ervoor dat het ledenbestand 
van ETP zo actueel mogelijk blijft. 
Per 1 januari 2023 had ETP ca. 325 leden en was het ledenbestand als volgt opgebouwd: 
- 199 leden, die lid zijn van de NTFU, 
- 125 leden, die lid zijn van de KNWU, 
- onder die 324 leden zijn 14 leden zowel lid van de NTFU als van de KNWU. 

Per 1 januari 2023 had de ETP 125 KNWU leden: 
- 12 leden (nieuwelingen) 
-  7 leden (junioren) 
- 37 Leden (jeugd) 
- 69 Leden (volwassenen) 
 
ETP kent in totaal 7 Ereleden en 9 Leden van Verdienste. 
Daarnaast heeft ETP 6 donateurs en 18 sponsoren. 

Dinsdag 20-09 was er een kennismakingsavond voor nieuwe leden. Op deze avond waren enkele 
nieuwe leden aanwezig. Zij kregen informatie over de vereniging en alle activiteiten die er 
plaatsvinden. De nieuwe leden maar ook de mensen die al langer lid zijn zullen in het voorjaar van 2023 
uitgenodigd worden om deel te nemen aan het onderdeel veilig fietsen. Leden krijgen dan informatie over 
gedragsregels tijdens het fietsen. 

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.  
 
Voor de MTB is Eric Henkes vrijwel klaar met de opleiding tot Wielertrainer 3. 
 
Op dit moment hebben we 7 actieve trainers, 3 begeleiders en 10 wegkapiteins binnen onze vereniging. 
 
 
Wedstrijdlicenties KNWU 
Er zijn ca. 16 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.  In het Huishoudelijk 
Reglement op te nemen dat van elk lid een bijdrage in het uitvoeren van taken en /of activiteiten verwacht 
mag worden. Tijdens de ALV in juni heeft de vergadering gevraagd om nieuwe leden bij binnenkomst van 
de ETP te vragen naar hun bijdrage aan de vereniging. 
In het najaar van 2022 hebben Annemieke van Campen, Christiaan Hemeltjen en Stefan van Rootselaar 
acties uitgezet de resultaten van de ledenraadpleging te vertalen. Hiernaast gaan zij een format 
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ontwikkelen voor werving onder de nieuwe leden. We hopen hiermee de diverse vacatures binnen de 
vereniging op te kunnen gaan vullen. Samen is immers leuker. 
 
17. Tot slot 
Leden en Bestuur kunnen terugzien op een mooi wielersport jaar 2022. Het Bestuur wil iedereen 
bedanken voor zijn of haar bijdrage aan dit wielersport jaar. 
  
Met vriendelijke groet, 
Wim Nijboer 
Secretaris Wielersportvereniging ETP Zutphen. 


