Jaarverslag 2021 van de FTC Emmen (Fiets Toer Club Emmen)
Samenstelling bestuur 2021
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.
Ook in 2021 hebben we te maken gehad met de gevolgen van Corona. De Koudespierentocht in maart hebben
we vanwege de corona beperkingen moeten afzeggen. Daarentegen hebben we naast alle reguliere clubtochten
voor het eerst de Ster van Emmen kunnen organiseren. Ook de 2 MTB tochten zijn onder strikte maatregelen
door gegaan.
Nu 2021 voorbij is, kunnen we ons richten op 2022. Dat zal ook niet makkelijk worden omdat we nog steeds
met de Corona beperkingen te maken hebben.
Activiteiten en resultaten van 2021.


















Veiligheid:
14 leden hebben de NTFU cursus “Wegkapitein “ succesvol gevolgd en hebben een certificaat
ontvangen.
Gedurende het jaar zijn er 3 ongevallen gemeld waarbij leden betrokken waren.
Vrijwilligers:
In 2021 hebben veel vrijwilligers meegeholpen om diverse activiteiten goed te laten verlopen. Met
name bij de “Ster van Emmen” hebben veel leden enthousiast een fantastische bijdrage geleverd.
Vrijwilligersavond:
Helaas kon ook dit jaar de vrijwilligersavond i.v.m. Corona niet georganiseerd worden. Om onze
vrijwilligers te bedanken is in december door de bestuursleden een attentie bezorgd.
Bestuur:
Het bestuur heeft 11 keer vergaderd en 2 maal een ad hoc vergadering gehad i.v.m. veranderende
Corona maatregelen. De vergaderingen werden deels digitaal gehouden.
Algemene Leden vergadering:
De vergadering kon dit jaar vanwege corona niet georganiseerd worden. Daarvoor in de plaats is in
mei de agenda met presentatie digitaal naar alle leden verstuurd. De leden konden volgens een
bepaald protocol vragen stellen. Een persoon heeft daar gebruik van gemaakt.
Toercommissie:
De toercommissie heeft diverse malen vergaderd. De commissie heeft veel energie gestoken in het
organiseren van de Ster van Emmen.
Ledenbestand
Begin 2021 starten we met 237 leden. Gedurende het jaar hebben zich 29 nieuwe leden aangemeld.
1 lid is afgelopen jaar overleden.
Clubtochten:
De clubtochten van de clubkalender zijn voor een groot deel uitgevoerd.
28 FTC clubtochten
20 Ladies Ride
21 FTC Plus op dinsdag
21 FTC Plus op donderdag
Daarnaast is een op initiatief van enkele leden een Elfstedentocht georganiseerd waaraan 12 leden
hebben deelgenomen.
Dinsdagfietser:
De dinsdagfietsers hebben in plaats van 1 x per 14 dagen dit jaar elke dinsdag samen gefietst. Naast
de dinsdagtochten is er ook op donderdag gezamenlijk gefietst. Na jarenlange samenwerking is
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afscheid genomen van de Hondsrug fietsers. De groep uit Borger had geen belangstelling meer om
gezamenlijk tochten te fietsen.
Trainingsavond:
De geplande trainingsavonden konden grotendeels uitgevoerd worden. Er is met wisselende
belangstelling op dinsdagavond gefietst.
Toertochten:
De Koudespierentocht is van wege de Corona beperkingen afgelast.
De Ster van Emmen is voor het eerst georganiseerd. Met 240 deelnemers is de tocht succesvol te
noemen. Aan deze tocht was een goed doel gekoppeld. De club heeft een bedrag van €800 gedoneerd
aan het Longfonds.
MTB:
Voor het eerst zijn de MTB-tochten onder de nieuwe sponsor namen georganiseerd.
*Zwiers Kibbelkoele MTB Classic*in Schoonoord.
*BTS Hunebed MTB Classic* vanuit Valthe
In december zijn een aantal dikke banden tochtjes onder leiding van Anne georganiseerd.
De MTB route rond de Rietplas is nu, naast de Emmerdennen/Valhterbos en Noordbargerbos, ook in
beheer van FTC. Voor elke baan zijn coördinatoren voor onderhoud aangesteld
Clubweekeind:
Helaas is i.v.m. de Corona maatregelen het jaarlijkse clubweekeind afgezegd.



Overzicht deelnemers georganiseerde Tochten



Clubcompetitie:
Dit jaar zijn we van start gegaan met het nieuwe registratiesysteem van de clubcompetitie. Het
systeem 2021 heeft niet gefunctioneerd zoals verwacht. Een aantal leden hadden moeite om de juiste
standen op de juiste plek in te vullen. De standen zijn in het back-up systeem meerdere malen
gecorrigeerd.
Ledenwerfactie:
FTC heeft in samenwerking met de NTFU de “Welkom bij op Club” actie georganiseerd. Eén tocht
was specifiek voor dames en één voor gemengd georganiseerd. Bij de dames hebben er 15 en bij de
heren 5 mee gedaan. De meesten hebben zich als nieuw lid aangemeld.
Opleiding wegkapitein:
In september hebben 14 leden de NTFU-cursus “Wegkapitein” gevolgd. Alle kandidaten hebben deze
succesvol afgesloten en een certificaat uitgereikt gekregen.
Regio vergaderingen:
Afgevaardigden van het bestuur hebben de twee NTFU regio vergaderingen bij gewoond. In April
werd de vergadering digitaal gehouden. In november fysiek bij WTC Coevorden.
Sponsoring:
Met ingang van 1 jan 2021 heeft de club de volgende sponsoren:
Zwiers Cycling als hoofdsponsor,
Oosting Metaal Recycling,
Schomaker TV-Audio-Witgoed,
Niemeijer installatietechniek,
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BTS Belastingadviseurs
Fysiotherapie Scheperpark.


Clubkleding:
De FTC/BioRacer webshop is 4 x voor een periode van 4 weken opengesteld. 81 leden hebben via de
webshop gedurende 2021 kleding besteld.
Ten gevolge van een productiefout waren de stiknaden van shirts niet goed. BioRacer heeft alle shirts
teruggenomen en kosteloos vervangen door nieuwe.

Het bestuur wil iedereen die zich voor de vereniging heeft ingezet (in welke vorm dan ook) bedanken.
Zonder jullie 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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