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Het jaar 2007 was in alle opzichten een voorspoedig jaar voor onze vereniging. 
 

De jaarvergadering op dinsdag 15 mei, voor de laatste maal op onze al enige jaren 
vertrouwde plek, café Nijman. Zoals gebruikelijk kan onze vereniging rekenen op 
goede opkomst. Zo ook dit jaar. Precies 85 leden bezochten de jaarvergadering. 
Nieuw in het bestuur werd benoemd de heer Jan Nijman, Jan nam de plaats in van 
de in 1996 overleden penningmeester, de heer Jan Zonneveld. De vergadering werd 
afgesloten met de gebruikelijke verloting . 
 
Het dagelijkse bestuur van de harddraverijvereniging is in 2007, 10 maal bijeen 
gekomen. 
 
De koers op de eerste donderdag van de maand september was weer een spannend 
gebeuren. Het landelijk record werd niet verbroken, maar wel het plaatselijke record 
ging er aan met een omzet van ca. € 75.282, -. Als winnaar kon genoteerd worden 
Kaizarda Laurelton met Wim van Buijtene op de sulky. Twee werd het paard Flirt 
d’Áunou en als derden kon genoteerd worden Timothy’s Waij. Ook verliep de 
verkoop van het bier in plastic weer goed. Een compliment aan de bezoekers van de 
koers die zich goed hielden aan het voorschrift dat er geen glas naar de baan mocht 
worden meegenomen.    
We hadden nog wel een bijzonder primeur tijdens de koers, tussen de eerste en de 
tweede omloop door. De baan werd betreden door een jonge heer die net zoveel aan 
had als de paarden, niets dus. Deze streaker had uiteraard veel bekijks en volgens 
de geruchten schijnt hij er ook veel mee verdient te hebben. De prijsuitreiking was 
weer zoals gebruikelijk in het Sportcentrum Heemskerk aan de Kerkweg. 
 
Met de aannemer is er overleg over het nieuwe contract voor de baanaanleg. Omdat 
de vereniging werd geconfronteerd met een aantal nogal sterke kosten verhogingen 
is er voor slechts een jaar een verbintenis aangegaan.  
 
In 2007 is er door het bestuur een plan opgesteld ten aanzien van het sponsorbeleid. 
Hierin is opgenomen een categorie indeling van de bijdrage van een sponsor en wat 
de vereniging de sponsor hiervoor biedt.  
 
De jaarlijkse gift werd dit jaar toegekend aan de werkgroep “Kunstroute Heemskerk”, 
de EHBO Heemskerk en aan IJsclub Cees Jongert. In totaal een bedrag van € 
1.500,-. 
 
Het aantal leden van onze vereniging bleef constant op ruim 1450 leden. 
 



Ten slotte nog de jaarcijfers. Het jaar werd afgesloten met een voordelig 
exploitatiesaldo van €  11.482,- waarmee het vermogen ultimo 2007 komt op ca.  
€ 120.000,-. 
Het positieve saldo werd enerzijds gerealiseerd door de toename van de bijdrage 
van de sponsoren. Anderzijds moet aangegeven worden dat de kosten van 
baanaanleg sterk zijn gestegen. 
 
Voorgesteld wordt om voor het komende 85e jubileum, in 2010, een bedrag te 
reserveren. Het bestuur zal u tijdig informeren over de te organiseren activiteiten. 
 
  
Aldus aangehoord door de leden in vergadering bijeen op 28 april 2008. 
 
 


