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Het jaar 2013 was een succesvol jaar voor de Harddraverijvereniging Heemskerk. 
Het was het tweede 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 kunnen voorbereiden op de twee evenementen, de jaarvergadering en het 
hoogtepunt van het jaar, “de harddraverij”, dit jaar op donderdag 5 september.  
Met name de harddraverij was, geholpen door het prachtige weer, in vele opzichten 
een overweldigend succes. 
 
 
De jaarvergadering in de sociëteit zaal van de Jansheeren werd weer druk bezocht. 
Het was  een goede vergadering,  99 leden hadden gehoor gegeven aan de 
uitnodiging, de sfeer was als altijd weer ouderwets gezellig.  
Wat zijn de belangrijke onderwerpen geweest in de jaarvergadering; 

 Het voorstel om door te gaan met de beeldschermen langs de baan. Dit 
voorstel wordt door het bestuur gedaan op basis van het resultaat van de 
gehouden internet enquête. Twee van de drie ontvangen reacties waren 
positief over de schermen.  Voorgesteld wordt wederom 4 schermen langs de 
baan te plaatsen en twee camera’s. Dit geeft extra kosten, ca. € 8.000,-, excl. 
btw. Er wordt een contractduur voorgesteld van 2 jaar. Een meerjarig contract 
maakt het voordeliger. 
De vergadering stemde in met het voorstel om twee jaar door te gaan met de 
beeldschermen. 

 De contributie werd niet gewijzigd, € 5.00 per jaar. 

 Entree blijft € 3.50, per persoon 

 Nadelige exploitatiesaldo 2012 € 2.196,-. De penningmeester spreekt zijn 
vertrouwen uit naar de exploitatie van volgend jaar. Tegenover de extra kosten 
van de beeldschermen worden ook inkomsten verwacht uit de verkoop van 
reclamespots welke worden uitgezonden op de schermen.   

 Bestuurswisseling, Gerard Post Uiterweer, waarnemend voorzitter, neemt de 
plaats in van de heer Hans van de Kolk. Hans moet het bestuur verlaten 
wegens werkzaamheden in het buitenland. 

 Jaarlijkse gift wordt dit jaar wel uitgekeerd maar, wegens het nadelig 
exploitatiesaldo, een gereduceerd bedrag van € 750,-. De gift wordt 
beschikbaar gesteld aan het “comité H 950”. 

 Presentatie wordt dit jaar verzorgt door de heer Bert Dooyeweerd 

 De avond wordt zoals de gewoonte afgesloten met de gebruikelijke verloting. 
 

 
 



De Harddraverij, dit jaar op donderdag 5 september was zoals in de inleiding vermeld 
weer een groot succes. Het weer kon niet beter en er was een overweldigende 
belangstelling. De dag kan in de volgende onderdelen worden beschreven; 
De koers. 
Aad Pools heeft voor de derde keer op rij de koers gewonnen. Daarmee woon hij de 
wisselprijs van de gemeente Heemskerk. Een geweldig resultaat. Met het paard Iper 
Flying was hij de sterkste combinatie van de dag. uitslag van de dag was, 
1. Iper Flying - Aad Pools 300m 
2. Blackpearl Trans R - Manon Pools 305m 
3. Andrea Swagerman - Denise Pennekamp 300m 
4. Ton Jeu - Manon Pools / Ruud Pools 300m 
Terugkijkend een geweldige harddraverij voor Heemskerk en daarmee was het ook 
een top dag voor de familie Pools! 
Bezoekers. 
Het is altijd lastig een inschatting te maken, maar aan de hand van de losse verkoop, 
heeft de kortebaan van 2013 ca. 10.000 bezoekers getrokken. Hierbij wordt wel 
aangetekend dat het bestuur zijn zorg uitspreekt voor de toename van het aantal 
bedrijfsfeestjes  langs de baan. Dit geeft extra drukte waar langs de baan eigenlijk 
geen plaats voor is. Voorts kan het de veiligheid in gevaar brengen. 
Totalisator omzet. 
Het totaal van de omzet kwam dit jaar uit op € 78.556,-. Hiermee kwam de omzet iets 
lager uit dan vorig jaar maar het scheelt niet veel. Een prachtig resultaat. Vooral als 
je het in verhouding zet tot de tot nog toe gerealiseerde omzetten op de korte baan. 
Veiligheid. 
Elk jaar weer een belangrijk onderwerp. Mede door de inzet van meer beveiligers, is 
de draverij zonder incidenten verlopen. De gemeente en politie waren tevreden over 
de organisatie.   
Om de veiligheid te bevorderen is in 2013 de keuze gemaakt om één 
oversteekplaats in te richten. Ook mag er niet meer overgestoken worden tijdens het 
inlopen van de paarden, voor de koers uit.  
Beeldschermen. 
Geleerd van het vorig jaar zijn posities van de schermen aangepast. Hierdoor konden 
de bezoekers nog beter als het jaar hiervoor de koers en de uitslagen op de 
schermen volgen. Mede door de enorme drukte kan niet iedereen langs de baan 
staan daarom zijn de schermen een goed hulpmiddel om de koers te volgen. 
Volgend jaar worden de schermen weer geplaatst. 
Prijsuitreiking. 
De prijsuitreiking werd weer druk bezocht. De voorzitter zette de familie Pools in het 
zonnetje wegens het geweldige familieresultaat. Dit jaar werd voor het eerst door de 
nieuwe burgemeester, Mieke Baltus, de prijzen uitgereikt. De bijzondere prijs, een 
fruitmand, welke het bestuur jaarlijks beschikbaar stelt werd uitgereikt aan , 
secretaris van de bond van kortebaan verenigingen Corry Dekker. Al jaren zet Corrie 
zich belangeloos in voor de kortebaan.    
  
   
Het financiële resultaat. Het jaar 2013 genereerde weer een positief 
exploitatieresultaat. Het exploitatiesaldo kwam uit op € 8.573,-. Ten opzichte van 
vorig jaar, een nadelig saldo, een prima resultaat.  Ter toelichting het volgende; aan 
de inkomstenkant is te melden dat er meer toegangskaarten zijn verkocht en de extra 
opbrengst uit verkoop van reclame spots op de beeldschermen. Aan de kosten kant 



is te melden dat de kosten van de beeldschermen, de vergader- en 
representatiekosten en de advertentiekosten zijn afgenomen.  
In overeenstemming met het besluit van de leden is er een bedrag gestort in de 
voorziening voor het jubileumfeest in 2015.  
Blijft een beschikbaar vermogen over van  € 29.671,-. 
Reservering jubileumfeest € 18.000,- 
Het totaal vermogen bedraagt €147.671,-      
Aandachtpunten bij het exploitatieoverzicht zijn de jaarlijks stijgende kosten en de 
grotere onzekerheid over de continuïteit van de sponsorbijdrage (minder langlopende 
contracten). Voorts moet er komend jaar een nieuw sponsorcontract afgesloten 
worden met de hoofdsponsor van de draverij de Rabobank IJmond Noord. 
 
Lid zijn van de Harddraverijvereniging zijn 1588 leden. Het leden aantal is ten 
opzichte van vorig jaar met 116 gestegen. 
Om de Heemkerkers te stimuleren om lid te worden van de vereniging en daarmee 
het voordeel te bieden niet meer in de rij te hoeven staan voor de kassa bij de 
draverij, zijn er dit jaar flyers uitgereikt waarin de bezoekers worden uitgenodigd om 
lid van de vereniging te worden.  
Lid worden kan ook via de site van de vereniging; 
www.harddraverijverenigingheemskerk.nl  
 
 
Ten slotte. 
Dit jaar live beelden van de koers op de lokale omroep “TV251” Het is altijd moeilijk 
te peilen hoeveel mensen er naar kijken maar het bestuur heeft wel enkele positieve 
berichten ontvangen van trouwe harddraverijfans welke niet meer in de gelegenheid 
zijn om de koers te bezoeken.  
Gemeld worden dat er nog geen eind gekomen is aan de afwikkeling van het ongeval 
tijdens de koers in 2012. De aansprakelijkheidsprocedure loopt nog. De 
harddraverijvereniging heeft een bestuursaansprakelijkheids- en een 
evenementenverzekering. 
 
 
Vastgesteld op de jaarvergadering op 20 mei 2014. 
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