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Het jaar 2011 is een goed jaar geweest voor de Harddraverijvereniging Heemskerk. 
Het was een jaar zonder bijzondere activiteiten, geen jubileumactiviteiten maar we 
kunnen wel terug kijken op een geweldige draverij. Als bestuur hebben we ons 
daarom kunnen concentreren op de twee evenementen, de jaarvergadering en 
natuurlijk de harddraverij, dit jaar op donderdag 1 september .  
 
De jaarvergadering werd weer druk bezocht, dit keer voor het eerst in de grote zaal 
van de nieuwe Jansheeren. Het was weer een goede vergadering, 93 leden hadden 
gehoor gegeven aan de uitnodiging, de sfeer was als altijd weer gezellig. Wat zijn de 
belangrijkste onderwerpen geweest in de vergadering; 

• Een terugblik op het 85 jarig jubileumfeest Jubileumfeest “Calèche en 
Marquette” op 10 oktober 2010 

• De contributie werd ongewijzigd € 3,50 vastgesteld 
• Digitale communicatie met de leden gaat nog moeizaam, De leden 

verstrekken nog niet massaal hun E-mailadres aan het secretariaat ondanks 
herhaalde oproep. 

• Nieuwe  site van de Harddraverijvereniging 
• Adri Nielen en Jan Nijman werden herkozen in het bestuur. 
• De jaarlijkse gift werd geschonken aan de Kunstroute en het jubilerende 

Zomerpodium. 
• Na de pauze werd de film getoond welke door de plaatselijke foto- en 

videoclub is gemaakt van het jubileumfeest.    
• Reservering voor het jubileum in 2015 van ons 90 jarig jubileum. 
• Een deel van het vermogen zal worden bestemd voor de continuïteit te 

waarborgen van de Harddraverijvereniging. Een bestemmingsvoorziening van 
€ 100.000,- zal in de eerste volgende balans worden opgenomen. 

 
De Harddraverij, dit jaar op donderdag 1 september was een groot succes. Het weer 
kon niet beter en er was een overweldigende belangstelling. Maar het belangrijkste is 
toch dat alles zonder incidenten is verlopen. Iedereen had er zin is, het bier vloeide 
rijkelijk en de koers was spannend. En wat altijd een prettige bijkomstigheid is dat de 
totalisator een record noteerde. Een totalisator omzet van € 80.547,50, ten opzichte 
van vorig jaar een verbetering van ongeveer € 3.000,-. Als koerswinnaar kon 
genoteerde worden ons aller-bekende Aad Pools. Na een overwinning in Beverwijk 
lukte het hem ook om Heemskerk te winnen met Tusee JL. Een geweldige prestatie. 
In de finale liet Aad de krachten van zijn paard de vrije loop, een overtuigende 
overwinning op broer Ruud met Yankee Atttrack. De derde plaats was voor Jan Thijs 
met Yarban Starlake. De winnaar van vorige jaar, de sympathieke Belg,  Christophe 
de Grootte viel net buiten de prijzen. Terugkijkend een geweldige koers. 
 
Het financiële resultaat dit jaar is als gevolg van een succesvolle kortebaan weer 
goed. De exploitatie kan afgesloten worden met een voordelig saldo van € 9.157,-. 
De balans laat dit jaar een aangepaste opstelling zien. Overeenkomstig het besluit 



van de leden is er een voorziening opgenomen voor de continuïteit van de 
vereniging. Tevens is gestart met het opbouwen van een voorziening voor het 
jubileumfeest in 2015. Blijft een beschikbaar vermogen over van  € 35.293,- 
Het totaal vermogen bedraagt €141.293,-     
Aandachtpunten bij het exploitatieoverzicht zijn de jaarlijks stijgende kosten en de 
grotere onzekerheid bij sponsors (minder langlopende contracten) 
 
Lid zijn van de Harddraverijvereniging zijn 1488 leden. Het leden aantal is ten 
opzichte van vorig jaar met 34 gestegen. 
 
 
Website van de Harddraverijverening is dit jaar geheel vernieuwd. Er is een andere 
opzet gemaakt met een moderne uitstraling. Tijdens de afgelopen draverij is er door 
het bestuur een fotograaf ingehuurd welke geweldige sfeer foto’s heeft gemaakt 
welke op de site zijn geplaatst. Nieuwe leden kunnen zich via de site aanmelden als 
lid bij de vereniging. Ook kunnen adreswijzigingen daar worden gemeld. 
 
 
Vastgesteld op de jaarvergadering op 14 mei 2012. 
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