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Zoals gebruikelijk begint het seizoen voor de draverijvereniging met de jaarvergadering. Dit 
jaar op 11 mei 2009 in de Jansheeren, vestiging de Velst. Aanwezig waren 89 leden. Het 
bestuur ervaart het als een waardering van de leden dat er een grote opkomst is bij de 
jaarvergadering. Als bijzondere punten uit de vergadering kunnen genoemd worden het 
plotselinge overlijden in 2008 van ons erelid de heer Frans Kinds. Frans is een groot aantal 
jaren de secretaris van de vereniging geweest. Voorts wordt een reservering gedaan voor 
het jubileumfeest in 2010 van ! 25.000,- ter gelegenheid van ons 85 jarige bestaan. 
 
Het jaar 2009 is met een voordelig saldo afgesloten van ! 1.287,-. Aanmerkelijk minder dan 
de jaren hiervoor. Als directe oorzaak kan aangegeven worden het mindere weer tijdens de 
draverij. Voorts worden de organisatiekosten elk jaar meer, te noemen zijn, verzorging van 
de baan, beveiliging, sanitairvoorzieningen, etc. In 2009 zijn de opbrengsten uit de entreegelden 
en de totalisator aanzienlijk minder en is ook het teruglopen van de rente inkomsten te noemen. 
Het kaptaal bedroeg eind 2009 een bedrag van ! 117.809,--, waarbij al rekening is gehouden met de 
reservering voor het 85-jubileum ad ! 25.000,--. 
Wat het bestuur wel aangeeft en een zorgelijke ontwikkeling vindt is de surseance van 
betaling van de NDR. Het bestuur van de Heemskerkse Harddraverijvereniging heeft daarom 
een schriftelijk reactie verzonden aan de Bond van Kortebaan draverijen in Nederland. Hierin 
wordt de zorg en het gevaar van continuering van de korte baan aangegeven en wordt 
opgeroepen tot gezamenlijk actie. 
    
De draverij, het hoogtepunt van de volksfeesten van Heemskerk, heeft geen 
noemenswaardige hinder ondervonden van de regenbuien. Al waren paraplu’s voor de 
bezoekers geen overdadige luxe in het eerste uur van de kortebaandraverij op de 
Marquettelaan. Maar na regen komt zonneschijn en dus was het daarna weer aangenaam 
langs de baan.  
Toch was het weer debet aan het aantal bezoekers en de totalisatoromzet. Deze bleef 
steken op een bedrag van ! 67.000,-. Ten opzichte van het record in 2007 met ! 75.000,- 
een aanzienlijke vermindering. Dat er minder bezoekers waren is jammer want de koers was 
de moeite waard. In een spannende finalerit werd Wim van Buytene met Yfrie Beemd de 
winnaar. John Dekker met Willie Luciano tweede. In de strijd om het brons stonden de broers 
Aad en Ruud Pools weer tegenover elkaar. Laatstgenoemde wist in drie ritten met Vien H de 
derden plaats te pakken nadat in de halve finale was verloren van Willie Luciano. Aad Pools 
had met Sin City Dream het nakijken nadat dat in de halve finale door een galoppade in de 
kamprit tegen Yfrie Beemd ook al het geval was geweest.  
 
2009 loopt het contract af met de bierverkoper en de verkoper van de etenswaren. Het 
bestuur zal oa. de lokale middenstand in de gelegenheid stellen om op de nieuw contracten 
in te schrijven. 
 
Het ledenaantal bleef aan het eind van het jaar steken op 1.445. Hiermee blijft het aantal 
leden constant. 
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