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Sportief gezien kunnen we het jaarverslag beginnen met de zin, het jaar 2008 was in 
vele opzichten, een voorspoedig jaar voor onze “harddraverijvereniging“.  
 
Wat het bestuur en ook vele leden wel bijzonder getroffen heeft is het plotselinge 
overlijden in juni van onze erelid de heer Frans Kinds. Frans is tientallen jaren 
secretaris geweest van onze vereniging. Dit heeft hij met veel inzet en betrokkenheid 
gedaan en daarmee de vereniging een grote dienst bewezen. De vereniging is hem 
dan ook grote dank verschuldigd. 
 
Als we het jaar 2008 in het bijzonder beschouwen dan komen we als eerste uit bij de 
jaarlijkse ledenvergadering. De opkomst was weer groot en naast de gebruikelijke 
agendapunten werd besloten om aan de Stichting Mozartstaete de jaarlijks door de 
vereniging beschikbaar gestelde gift te schenken. De heer Ben Bakker, 
vertegenwoordiger van de Stichting, heeft tijdens de jaarvergadering een toelichting 
gegeven op doelstellingen van de Stichting. 
 
De koers op de eerste donderdag van de maand september was een geslaagd 
evenement. Na de opening door de burgemeester van de 83ste koers is het mooie 
veld van 24 paarden van start gegaan. Al vanaf de eerste omloop maakte Winsome 
Bo Bo een sterke indruk. Die indruk bleef bestaan tot en met de finale waarin de 
vierjarige hengst in handen van John de Leeuw simpel afrekende met Wietse 
Charisma gereden door Ruud Pools. Alleen Kaizarda Laurelton maakte de 
favorietenstatus nog een beetje waar al was er wel een gelukje voor nodig. De 
winnaar van 2007 werd namelijk als Lucky loser bijgeloot en pakte daardoor 
uiteindelijk de derde plaats door in de kleine finale Hey Joe met Lindsey Pegram in 
de sulky te verslaan. Bij de totalisator werd dit jaar een bedrag van € 74.536,50 
omgezet en dat was geen record. In 2007 lag de omzet wat hoger nl op € 75.282,-. 
Maar zeker geen slecht resultaat. 
 
In 2008 is nieuwe contracten afgesloten met onze sponsor “Rabobank IJmond 
Noord” voor een periode van 3 jaar. Ook is er contract gesloten met de firma de Bie 
voor 3 jaar. Zoals vorig jaar reeds gemeld zijn de kosten van baanaanleg aanzienlijk 
gestegen. Dit is voor een belangrijk opgevangen door de verhoging van het sponsor 
bedrag van de Rabobank en intensiever de werving van de overige sponsoren op te 
pakken. 
 
Financieel gezien kan ook terug gekeken worden op een voorspoedig jaar. Door alert 
reageren van onze penningmeester op fiscale jurisprudentie kon bij de 
belastingdienst een verzoek op teruggave van BTW worden ingediend. Resultaat 
was een meevaller van € 10.616,-. Door het voordelige resultaat op de draverij kwam 
het exploitatiesaldo voor 2008 uit op ruim € 20.000,-. 



Het vermogen komt daarmee op €   . Een deel van het bedrag zal in de reserve 
worden gestort voor de viering van ons 85 jarige jubileum in 2010.   
 
Het aantal leden van de vereniging bleef gehandhaafd op ca. 1.450 leden. 
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