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Samenstelling bestuur 2022 
Voorzitter     Ben Scholman  
Secretaris     Gerry van der Land 
Penningmeester + ledenadministratie  Diederik Wolthof  
Algemeen bestuurslid/ ATB commissie  Anne de Groot 
Algemeen bestuurslid    Frans Emmen 
 
 
Inleiding. 
 
Begin 2022 hebben we nog steeds te maken met Corona beperkingen. Gelukkig heeft dit geen invloed gehad 
op de Koude Spieren Tocht in maart en onze clubtochten (Dames, FTC-Plus en zaterdaggroep). 
Ook de twee MTB-tochten hebben we weer als vanouds kunnen organiseren.   
 
Activiteiten en resultaten van 2022. 
 

• Veiligheid: 
Gedurende het jaar zijn er 5 ongevallen gemeld waarbij FTC leden betrokken waren. De ernst 
varieerden van licht tot ernstig met ziekenhuis opname. 

• Vrijwilligers:  
In 2022 hebben veel vrijwilligers meegeholpen om diverse activiteiten goed te laten verlopen.  Voor 
de organisatie van de Ster van Emmen waren helaas niet genoeg vrijwilligers beschikbaar. De 
gekozen datum viel ook ongunstig uit met betrekking tot evenementen in de directe omgeving. 
Bestuur heeft besloten de tocht te annuleren.  

• Bestuur: 
Het bestuur heeft 7 keer vergaderd en 2 maal een ad hoc vergadering gehad.  
Ben Scholman heeft aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn voor een nieuwe periode als voorzitter. 
Er waren helaas geen vervangende kandidaten. Ben bleef als interim-voorzitter aan. 
Frans Emmen is als algemeen bestuurslid toegetreden tot het bestuur. 
Gerry van der Land en Anne de Groot zijn voor periode van 3 jaar herkozen. 

• Statuten 
Tijdens ALV 2022 zijn de vernieuwde FTC-statuten ter goedkeuring aangeboden aan de leden. 
Omdat er geen twee-derde van het aantal leden aanwezig was, was een tweede 
vergadering/stemming nodig. Die is gehouden op 15 maart bij Niemeijer. Hier zijn de stukken 
formeel (rechtsgeldig) goedgekeurd. 
Op 30 augustus zijn de gewijzigde statuten in aanwezigheid van Gerry van der Land en Ben 
Scholman, bij de notaris bij notaris Kral&Schukken gepasseerd en gedeponeerd.  

• Algemene Leden vergadering: 
Op 9 maart is Algemene Ledenvergadering geweest in de kantine van WSV. 
Er waren 30 leden aanwezig.  

• Toercommissie: 
De toercommissie heeft diverse malen vergaderd en voorbereidingen getroffen voor de Koude Spieren 
Tocht. 

• Wegkapitein: 
De meeste zaterdagclub tochten en Ladies Rides zijn begeleid door een wegkapitein. Bij de FTC-Plus 
groep is dit nog niet het geval. 
Gedurende het jaar zijn er twee bijeenkomsten voor de wegkapiteins georganiseerd met als doel 
ervaringen te delen en duidelijke afspraken te maken. 

• Ledenbestand 
Begin 2022 starten we met 251 leden. Gedurende het jaar hebben zich 17 nieuwe leden aangemeld.  
 6 leden hebben lidmaatschap beëindigd. 
Doordat een aantal leden de contributie voor 2023 niet betaald hebben in december 2022 is het 
ledenbestand per januari 2023 afgenomen tot 222 leden.  
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• Clubtochten:  
De clubtochten van de clubkalender zijn voor een groot deel uitgevoerd. 
29 FTC clubtochten 
20 Ladies Ride 
57 FTC Plus  

• Dinsdagfietser: 
Naast de dinsdagtochten is er ook op donderdag en zaterdag gezamenlijk gefietst. 
Johann van Heuveln heeft na 6 jaar de leiding van FTC-plus groep overgedragen aan Henk van der 
Veen. Naast Henk bestaat de FTC Plus commissie uit Rudy Schut, Arie de Goede. 

• Trainingsavond:  
De geplande trainingsavonden konden grotendeels uitgevoerd worden. Er is met wisselende 
belangstelling op dinsdagavond gefietst.  

• Toertochten: 
Koude Spieren Tocht is georganiseerd op 5 maart. 
Ster van Emmen is vanwege te weinig beschikbare vrijwilligers en ongelukkig gekozen datum 
geannuleerd. 

• MTB: 
6 november: Zwiers Kibbelkoele MTB Classic in Schoonoord. 
27 november: BTS Hunebed MTB Classic vanuit Valthe. 
 
In juli is de MTB-onderhoudsovereenkomst tussen FTC en Staatsbosbeheer ondertekend.  
Naar aanleiding van deze overeenkomst is er een co-financieringsplan (MTB-routes omgeving 
Emmen) opgesteld. Hierin zijn de financiële bijdragen voor onderhoud, verbeteren en upgraden van 
de 3 MTB routes die we als FTC in beheer hebben vastgelegd. Gemeente Emmen en Recreatieschap 
Drenthe en Provincie Drenthe zijn de deelnemende partijen.  Gemeente Emmen en Recreatieschap 
Drenthe hebben de subsidie toegekend. Aanvraag bij Provincie Drenthe is in behandeling. 
De MTB-route Noordbargerbos is weer hersteld en opengesteld.  
Emmerdennen/Valterbos is onderhoud uitgevoerd. 
De Grote Rietplas route zijn de onderhoud en vernieuwingswerkzaamheden in volle gang.   

• Clubweekeind:   
In september is het Sauerland weekeind georganiseerd. 18 FTC leden hebben hieraan deelgenomen.  

• Overzicht deelnemers georganiseerde Tochten 

 
 
• Clubcompetitie: 

48 Clubleden hebben deelgenomen aan de clubcompetitie. De eindstanden varieerden tussen 407 en 
28000 km.  

• Regio vergaderingen:   
Afgevaardigden van het bestuur hebben de twee NTFU-regio vergaderingen bijgewoond. Gerry van 
der Land is gekozen tot NTFU regioafgevaardigde regio 3.  

• Sponsoring: 
Met ingang van 1 jan 2021 heeft de club de volgende sponsoren:  
Zwiers Cycling als hoofdsponsor,  
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Oosting Metaal Recycling, 
Schomaker TV-Audio-Witgoed,  
Niemeijer installatietechniek, 
BTS Belastingadviseurs  
Fysiotherapie Scheperpark. 

• Met Parc Sandur is een samenwerkingens overeenkomst opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt 
waarin beide partijen elkaar kunnen versterken op gebied van elkaars faciliteiten en marketing 
mogelijkheden.  

• Clubkleding: 
De FTC/BioRacer webshop is 4 x voor een periode van 4 weken opengesteld.  43 leden hebben via de 
webshop gedurende 2022 kleding besteld.  
BioRacer heeft de Prof serie vervangen door de verbeterde Icon serie.  
 
 

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, Frans Emmen. 
 


