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Het jaar 2012 was een succes vol jaar voor de Harddraverijvereniging Heemskerk. 
Het was een jaar zonder bijzondere activiteiten, geen jubileumactiviteiten maar wel 
het eerst jaar dat we onze bezoekers konden informeren over het verloop van de 
koers met behulp van beeldschermen lang de baan. Als bestuur hebben we ons 
daarom kunnen concentreren op de twee evenementen, de jaarvergadering en het 
hoogtepunt van het jaar, de harddraverij. Dit jaar op donderdag 6 september.  
 
 
De jaarvergadering werd weer druk bezocht, in de sociëteitzaal van de nieuwe 
Jansheeren. Het was weer een goede vergadering, 114 leden hadden gehoor 
gegeven aan de uitnodiging, de sfeer was als altijd weer gezellig.  
Wat zijn de belangrijkste onderwerpen geweest in de vergadering; 

 Het voorstel om dit jaar gebruik te maken van beeldschermen langs de baan. 
Voorgesteld wordt om 4 schermen langs de baan te plaatsen en twee 
camera’s. Dit geeft extra kosten, ca. € 10.000,-, excl. btw.  
De vergadering stemde in met het voorstel om één jaar het te proberen. 

 De contributie werd gewijzigd van € 3,50 naar € 5.00 vastgesteld. Ondanks 
enige discussie stemde de leden in met het voorstel van het bestuur. 

 Verhoging van € 2.50 naar € 3.50, entree harddraverij. Akkoord. 

 Voorverkoop van entree bewijzen. Om lange rijen bij de kassa te voorkomen is 
het dit jaar mogelijk om bij Bekker en de Patatoloog kaarten te kopen. Een 
entreebewijs kost in de voorverkoop geen € 3.50 maar € 3.00.   

 Digitale communicatie met de leden gaat nog moeizaam, De leden 
verstrekken nog niet massaal hun E-mailadres aan het secretariaat ondanks 
herhaalde oproep. Thans ca. 2/3 van de leden heeft het e-mailadres 
doorgegeven. 

 Nieuwe site van de Harddraverijvereniging, voor de nieuws uitwisseling met de 
leden. 

 Aalt Bruinekool en Hans Nelissen werden herkozen in het bestuur. 

 De jaarlijkse gift werd geschonken aan de Harteheem. Voor het opknappen 
van de Midgetgolfbaan aan de Vrijburglaan.  

 De lezing werd dit jaar verzorgt door de heer Hidde Postuma. Hidde gaf ons 
een kijk op het heden en verleden van het duingebied.  

 Reservering voor het jubileum in 2015 van ons 90 jarig jubileum. 
 
 
De Harddraverij, dit jaar op donderdag 6 september was een succes. Het weer kon 
niet beter en er was een overweldigende belangstelling. Vele bezoekers hadden het 
erg naar hun zin, het bier vloeide zoals gebruikelijk rijkelijk en de koers was 
spannend.  
Dit jaar voor het eerst gebruikmakend van beeldschermen langs de baan. Op de 
grote schermen konden de bezoekers de koers volgen en de standen bij houden. De 



reacties waren positief op deze nieuwe ontwikkeling. Vanwege de enorme drukte 
langs de baan was het dit jaar voor het eerst dat er geen tenten, tapinstallaties en/of 
ander attributen mochten worden geplaatst. Complimenten voor onze bezoekers. Op 
een enkel incident na heeft een ieder gevolg gegeven aan deze oproep van het 
bestuur. 
De koers, “Blackpearl Trans R” gereden door Aad Pools was de grote winnaar in 
Heemskerk. Eigenlijk was dat niet zo onverwacht. De combinatie was al vier keer 
eerder succesvol. Met de overwinning pakte Pools niet alleen de reguliere prijzen 
maar ook de speciale ereprijs ter nagedachtenis aan Jan Duin. De Heemskerker Jan 
Duin wist precies dertig jaar geleden de draverij verrassend in Heemskerk te winnen 
met Tusa Uithuizen. Het bestuur was door de familie benaderd om aan dit feit 
aandacht te geven. Met genoegen heeft het bestuur hieraan gehoor gegeven. De 
tweede plaats was voor de dochter van Aad, Josette Pools met Viva Limburgia. De 
derden prijs ging ook naar een vrouw, Caroline Aalberts met Zalvador Spendic.  
 
Een belangrijke bijkomstigheid bij de harddraverij is de totalisatoromzet. Helaas een 
lager bedrag ten opzichte van vorig jaar maar toch altijd een bedrag om trots op de 
zijn. In totaal werd er een bedrag ingezet van € 78.944,-  
 
Terugkijkend een geweldige harddraverij 
 
 
Het financiële resultaat dit jaar is als gevolg van de kosten van de beelschermen 
langs de baan en de kosten van een eenmalige uitgaven voor het aanleggen van een 
calamiteitenuitgang nabij hotel Marquette het exploitatiesaldo negatief. De exploitatie 
moest worden afgesloten worden met een nadelig saldo van € 2.196,-. De balans 
laat dit jaar een aangepaste opstelling zien. In overeenstemming met 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  € 33.097,- 
Het totaal vermogen bedraagt €140.274,- 
Aandachtpunten bij het exploitatieoverzicht zijn de jaarlijks stijgende kosten en de 
grotere onzekerheid over de continuïteit van de sponsorbijdrage (minder langlopende 
contracten). De exploitatie geeft een totale opbrengst van € 74.617,- en de kosten 
zijn in 2012 opgelopen tot € 76.813,-. 
 
 
Lid zijn van de Harddraverijvereniging zijn 147 leden. Het leden aantal is ten opzichte 
van vorig jaar met 16 leden gedaald. 
 
Ten slotte. 
Helaas moet gemeld worden dat er dit jaar een ongeval op de baan heeft plaats 
gevonden. Bij het oversteken is door het twijfelen en niet doorlopen van een 
bezoeker deze aangereden door paard met sulky. De bezoeker moest worden 
afgevoerd naar het ziekenhuis en is geopereerd. De Harddraverijvereniging is 
aansprakelijk gesteld voor het ongeval door deze bezoeker en er is een 
schadevergoeding betaald aan de rijder welke de bezoeker heeft aangereden. Eind 
2012 is de aansprakelijkheidstelling nog niet afgerond. De harddraverijvereniging 
heeft een bestuursaansprakelijkhieds- en een evenementenverzekering. 
 



 
Vastgesteld op de jaarvergadering op 14 mei 2013. 
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