Jaarverslag 2020 van de FTC Emmen (Fiets Toer Club Emmen)
Samenstelling bestuur 2020
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester + ledenadministratie
Algemeen bestuurslid/ ATB commissie
Algemeen bestuurslid/ Toercommissie

Ben Scholman
Gerry van der Land
Diederik Wolthof
Anne de Groot
Albert Teekens

Inleiding.
Jaar 2020 was een bewogen jaar waarin we ten gevolge van de Covid 19 crisis als club veel activiteiten
hebben moeten afzeggen, veel minder en zelfs helemaal niet met elkaar hebben kunnen fietsen. We hadden
geen idee wat ons te wachten stond, maar desondanks hebben we toch een paar mooie activiteiten kunnen
uitvoeren.
De bestaande sponsorcontracten liepen eind 2020 af. Het bestuur is intensief bezig geweest om nieuwe
sponsoren te vinden en bestaande sponsorcontracten te verlengen. Ondanks de moeilijke omstandigheden
hebben we goede afspraken kunnen maken.
In samenwerking met BioRacer hebben we onze clubkleding vernieuwd en de FTC-webshop geopend.
De FTC-website is totaal vernieuwd en sociaal media tools zijn voor FTC Emmen ingericht.
Nu 2020 voorbij is, kunnen we ons richten op 2021. Dat zal ook niet makkelijk worden omdat we nog steeds
met de Corona beperkingen te maken hebben.
Activiteiten en resultaten van 2020.














Vrijwilligers:
In 2020 hebben veel vrijwilligers meegeholpen om diverse activiteiten goed te laten verlopen. Met
name bij de Longfondstocht hebben veel leden enthousiast een fantastische bijdrage geleverd.
Vrijwilligersavond:
Helaas kon de geplande vrijwilligersavond i.v.m. Corona niet georganiseerd worden. Om onze
vrijwilligers te bedanken hebben we in juni een bedankkaart verstuurd en is in december door de
bestuursleden een attentie bezorgd.
Samenvoeging met MudBikers.
Gedurende 2020 zijn er gespreken gevoerd die ertoe geleid hebben dat de MudBikers per 1 januari
2021 samen met FTC verder gaan als 1 club. Alle formaliteiten zijn uitgevoerd en alle leden hebben
toegang tot FTC-website.
Bestuur:
Het bestuur heeft 13 keer vergaderd en 3 maal een ad hoc vergadering gehad i.v.m. veranderende
Corona maatregelen. De vergaderingen werden deels digitaal gehouden.
Toercommissie:
De toercommissie heeft diverse malen vergaderd. De commissie heeft veel energie gestoken in het
organiseren van de Col du VAM/Longfonds tocht.
Algemene Leden vergadering:
De vergadering is met 40 leden op 27 februari gehouden in WSV-kantine.
Herman Sijbom is aftreden als penningmeester. Diederik Wolthof heeft zijn taken overgenomen en is
toegetreden tot het bestuur. Harrie Hadderingh is afgetreden en niet herkiesbaar. Er was tijdens de
vergadering geen kandidaat beschikbaar. Maar gelukkig is Albert Teekens in september toegetreden
tot het bestuur.
Extra ledenvergadering:
Op 5 maart is er een extra bijeenkomst geweest waarin de lancering van de nieuwe FTC-website,
FTC-logo’s en andere vernieuwingen gepresenteerd zijn. Daarnaast is de nieuwe BioRacer /FTC
clubkledinglijn gepresenteerd.
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Ledenbestand
Eind december hadden we 267 leden inclusief Mudbikers.
Begin 2021 starten we met 237 leden. De afname komt hoofdzakelijk doordat we van automatisch
betalingen en verlengen van jaarlijkse contributie overgestapt zijn naar Ideal betaling. De leden
moeten nu zelf het contributiebedrag overmaken.
1 lid is afgelopen jaar overleden.
Veiligheid:
Er is 1 ongeval melding binnen gekomen.
Huldigingen: Tijdens de Algemene Leden Vergadering d.d. 27 februari 2020 zijn de clubkampioenen
bij zowel de dames als de heren gehuldigd en werden de jaarherinneringen en de speldjes voor het 25jarig lidmaatschap uitgereikt.
Met ingang van 2020 zijn we gestopt met puntencompetitie en het uitreiken van jaarherinneringen.
Clubtochten:
De clubtochten van de clubkalender konden niet uitgevoerd worden. Als alternatief heeft het bestuur
binnen de toegestane corona mogelijkheden het Kwartet Fietsen geïntroduceerd. In deze vorm zijn er
7 tochten gereden met een wisselend aantal deelnemers.
Ladies Ride:
Toen de Corona beperking het toe liet zijn we in juli gestart met de maandelijkse Ladies Ride op de
zondag ochtend met een wisselende aantal deelnemers. Dit was een goede start en verdient zeker een
vervolg in 2021.
Dinsdagfietser:
De dinsdagfietsers hebben als groep nog het meest gezamenlijke tochten kunnen fietsen. Voor de
jaarlijkse tweedaagse was echter geen belangstelling.
Trainingsavond:
De geplande trainingsavonden konden grotendeels niet uitgevoerd worden. Op initiatief van enkele
leden is er toch in kleine groepjes ’s avonds gefietst.
Toertochten:
De Koudespierentocht kon nog net voor het ingaan van de Corona beperkingen gehouden worden.
Emsland en Uelsener Klim Classic zijn afgezegd. We kregen van de Duitse autoriteiten geen
toestemming om op hun grondgebied een tocht te organiseren.
Col du VAM/Longfonds tocht:
Op initiatief van de toercommissie en het bestuur is er een alternatieve tocht georganiseerd. Op 1
september is onder de bijzondere Corona omstandigheden, met behulp van vele vrijwilligers een
goede doelen tocht voor het Longfonds georganiseerd. Enkele lokale bedrijven hebben belangeloos
materiaal beschikbaar gesteld. Met 220 deelnemers is de tocht succesvol te noemen. De club heeft
uiteindelijk een bedrag van €1120 als donatie aan het Longfonds kunnen overhandigen.
ATB-tochten:
De Kibbelkoele- en “t Suydenveld ATB- tocht konden ook vanwege de corona maatregelen niet
doorgaan.
Er zijn nog wel een paar dikke banden tochtjes onder leiding van Anne geweest, maar ook daar
moesten we mee stoppen vanwege de corona beperkingen.
Clubweekeind:
Helaas is i.v.m. de Corona maatregelen het jaarlijkse clubweekeind afgezegd
Overzicht deelnemers georganiseerde Tochten
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Koude Spierentocht
Longfondtocht
Uelsener Klimclassic
Emslandtocht
Kibbelkoeleveldrit

321

321

465

228

402

0

359

400
220

139
199
476

292
140
807

266
154
649

289
148
619

218
113
436

289
138
519

163
130
421

Suydeveltrit
Totaal

515
1828

516
2252

242
1908

317
1702

213
1382

436
1382

488
1561

Canceld
Canceld
Canceld
Canceld
620

Clubcompetitie:
Dit jaar zouden we van start gaan met het nieuwe registratiesysteem van de clubcompetitie. Helaas
heeft het bestuur i.v.m. de Corona maatregelen de competitie in maart stopgezet. Op verzoek van een
aantal leden zijn de individueel gereden km in 2020 wel geregistreerd voor de top-100 lijst.
Ledenwerfactie:
Eind december 2019 zijn we gestart met een ledenwerfactie in samenwerking met lokale fietswinkels,
Zantingh, Bikes4you, Zwiers en Greve.
De actie heeft tot 1 juli gelopen en heeft 17 nieuwe leden opgeleverd. De kosten, die hiermee gemoeid
zijn, zijn €350. Hierbij moet opgemerkt worden dat bijna alle aanmeldingen via Zwiers Cyling zijn
gedaan.
Opleiding wegkapitein:
De geplande opleiding voor wegkapitein is i.v.m. de Corona maatregelen afgezegd en wordt
verplaatst naar 2021.
Regio vergaderingen:
Voorzitter en secretaris hebben op 27 oktober deelgenomen aan de digitale NTFU Regio 3
vergadering. Bestuur heeft hier een voorstel ingediend voor onderlinge samenwerking van clubs in de
regio.
Sponsoring:
Dit jaar zijn we wederom gesponsord door Zantingh Tweewielers uit Nieuw-Amsterdam, Notariaat ’t
Suydevelt, Oosting metaal recycling en Niemeijer.
Eind december 2020 eindigde de 3-jarige periode met deze sponsoren.
Met ingang van 1 jan 2021 heeft de club de volgende sponsoren:
Zwiers Cycling als hoofdsponsor,
Notaris ’t Suydevelt,
Oosting Metaal Recycling,
Schomaker TV-Audio-Witgoed,
Niemeijer installatietechniek,
BTS Belastingadviseurs
Fysiotherapie Scheperpark.
Clubkleding:
Eind december zou de nieuwe clubkleding tijdens een eindejaarevenement bij onze nieuwe
hoofdsponsor Zwiers verstrekt worden. Helaas kon dit i.v.m. Corona maatregelen niet doorgaan.
Bestuur heeft direct actie ondernomen en 5 afzonderlijke uitgiftepunten ingericht waar de kleding net
voor kerst aan de leden is uitgereikt.

Het bestuur wil iedereen die zich voor de vereniging heeft ingezet (in welke vorm dan ook) bedanken.
Zonder die hulp is het niet mogelijk de vereniging draaiende te houden.
BEDANKT !!!
Het bestuur:

Ben Scholman, Gerry van der Land, Anne de Groot,
Diederik Wolthof, Albert Teekens.
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