
Jaarverslag 2014 

Het jaar 2014 was een succesvol jaar voor de Harddraverijvereniging Heemskerk. Het 
was een jaar waarin we een bijzondere jaarvergadering hadden en een geweldige 
kortebaankoers met veel publiek en, zij het net aan, een recordomzet. Ook het jaar 
waarin we afscheid namen van Adri Nielen als voorzitter van onze vereniging en de 
benoeming van de waarnemend voorzitter, Gerard Post Uiterweer, tot voorzitter.  
Als bestuur hebben we ons gericht op de voorbereiding van ons jubileumjaar 2015, 
de jaarvergadering, dit jaar gehouden 20 mei 2014 en het evenement van het jaar, 
“de harddraverij”, op donderdag 4 september.  
Met name de harddraverij was, geholpen door het prachtige weer, in vele opzichten 
een overweldigend succes. Dit jaar werd de koers voor de 89ste keer verreden.  
  
De jaarvergadering gehouden in de sociëteitzaal van de Jansheeren werd weer druk 
bezocht. Het was een bijzondere vergadering waar een kleine 100 leden aanwezig 
waren. De sfeer was zoals altijd weer ouderwets gezellig. 
 
Wat zijn de belangrijke onderwerpen geweest in de jaarvergadering;  

• Vaststelling van de jaarstukken; jaarverslag 2013, notulen van de 
jaarvergadering, financiële verslaglegging 2013 en het overnemen van het 
advies van de kascommissie om het bestuur decharge te verlenen voor het 
afgelopen jaar.   

• De contributie werd niet gewijzigd en op € 5,00 per jaar gehandhaafd. 
• Entree harddraverij blijft gehandhaafd op € 3,50 per persoon. 
• Bestuurswisseling; het afscheid van Adri Nielen. Na 33 jaar bestuurslid te zijn 

geweest, werd er dit jaar afscheid genomen van Adri. Het werd een bijzondere 
gebeurtenis. Adri werd namelijk tot zijn verrassing door de burgemeester 
gedecoreerd met een koninklijke onderscheiding. Dit in het bijzijn van door het 
bestuur voor deze bijzondere gelegenheid uitgenodigde familie en vrienden.  

• De waarnemend voorzitter, Gerard Post Uiterweer, werd benoemd tot 
voorzitter. Als waarnemend voorzitter werd Hans Nelissen benoemd.  
Het nieuwe bestuur bestaat nu uit 5 personen en is als volgt samengesteld; 
Voorzitter   Gerard Post Uiterweer 
Secr. en wnd. voorzitter Hans Nelissen 
Penningmeester  Jan Nijman 
Wnd. secretaris  Aalt Bruinekool 
Wnd. penningmeester Errol Diel 

• Medewerking opbouw App-harddraverij. Door de ledenvergadering wordt een 
bedrag van € 3.000,- gereserveerd om in samenwerking met andere 
verenigingen een App-kortebaandraverij te laten bouwen. 

• De jaarlijkse gift wordt dit jaar uitgekeerd aan de Hartekampgroep. Een 
bedrag van € 1.500,- wordt hiervoor door de ledenvergadering beschikbaar 
gesteld.  



• De avond wordt naast de gebruikelijke verloting afgesloten met een gezellig 
samenzijn met de vertrekkende voorzitter en zijn familie en vrienden en de 
leden van de harddraverijvereniging. 

Tot zover de jaarvergadering. Voor een gedetailleerd verslag van de jaarvergadering 
wordt verwezen naar de notulen van de jaarvergadering. Deze notulen zijn in te zien 
op onze site; www.harddraverijverenigingheemskerk.nl 

De Harddraverij, dit jaar op donderdag 4 september, was zoals in de inleiding 
vermeld, weer een groot succes. Het weer kon niet beter, 22 graden en zonnig. De 
belangstelling was dan ook overweldigend. De inschrijving van de paarden was ook 
weer goed. 24 inschrijvingen, een zogenaamd “vol veld”. Ondanks dat het Nederlands 
kampioenschap twee dagen na onze koers werd ingelast. 
De totalisatoromzet was een record, zij het net aan, met een totaalomzet van € 
80.552,50. Dit was precies € 5,- meer dan het record in 2012. In vergelijking met de 
resultaten van de zusterverenigingen een geweldig resultaat. 
De koers was spannend. In de finale kon onze plaatselijke pikeur, Aad Pools, het in de 
finale niet winnen van John de Leeuw. De stal De Groningers behaalde een geweldig 
succes met de paarden Timmy H en Asko Bond op de eerste en derde plaats. Tweede 
werd dus Aad Pools met Amazing Power. 
De totalisator keerde winnend in de eerste omloop een bedrag van € 4,90 uit. De 
Winscore, met 0 fouten betaalde € 19,25 uit. 

Bezoekers 
Het is altijd lastig een inschatting te maken, maar aan de hand van de losse verkoop 
moet sprake zijn geweest van ca. 10.000 bezoekers. Hierbij wordt wel aangetekend 
dat het bestuur zijn zorg uitspreekt voor de toename van het aantal bedrijfsfeestjes 
dat langs de baan wordt georganiseerd. Dit geeft extra drukte waarvoor langs de 
baan eigenlijk geen plaats is. Dit kan bovendien de veiligheid in gevaar brengen. 

Veiligheid 
Elk jaar weer een belangrijk onderwerp. Mede door de inzet van particuliere 
beveiligers, nu ook weer op de oversteekplaats, is de draverij zonder incidenten 
verlopen. De gemeente, de functionarissen van de NDR, coördinator stalterrein en 
politie waren tevreden over het verloop van de dag en de organisatie.   
Om de veiligheid te bevorderen is met ingang van 2013 de keuze gemaakt om één 
oversteekplaats in te richten. Dat werkt goed en er mag nu alleen nog worden 
overgestoken tussen de omlopen in.  

Beeldschermen 
Geleerd van het vorig jaar zijn posities van de schermen aangepast. Hierdoor konden 
de bezoekers nog beter dan het jaar ervoor 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. 

http://www.harddraverijverenigingheemskerk.nl/docs/AlgLedenVerg2014.pdf


De prijsuitreiking 
De prijsuitreiking werd druk bezocht. De vuurdoop voor onze nieuwe voorzitter. 
Allereerst dankt te nieuwe voorzitter de voormalige voorzitter voor de inzet en 
betrokkenheid in de afgelopen jaren. Er kon ook dit jaar weer terug gekeken worden 
op een geweldige harddraverij, er staat een ervaren en ingewerkte organisatie. De 
voorzitter dankt vervolgens de functionarissen van de dag. Voor een ieder was er een 
goede fles wijn. Zoals gebruikelijk zet de harddraverijvereniging elk jaar één persoon 
of personen in het zonnetje die op wat voor manier ook de draverij heeft of hebben 
ondersteund. Dit jaar worden de zogenaamde teldames in het zonnetje gezet. Elk jaar 
wanneer de kassa’s sluiten moet de centen worden geteld. Dit is een klus die snelheid 
en accuraatheid vraagt. Zowel Marja Schavemaker als Irene Nelissen, beiden met 
Rabobank-ervaring, doen dit al vele jaren. Daarom een applaus voor de dames. De 
dank wordt nog onderstreept door hen een kistje wijn en een boeket bloemen te 
overhandigen. Vervolgens wordt het woord gegeven aan de burgemeester. Vanaf de 
nummer 8 tot aan de prijswinnaar van de dag worden de prijzen uitgereikt. De 
prijsuitreiking wordt afgesloten met een borrel en bitterballen.  

Het financiële resultaat 
Het jaar 2014 genereerde een positief exploitatieresultaat.  
Het voordelig exploitatiesaldo kwam uit op € 5.383,-.  

Hiermee komt het continuïteitsvermogen uit op  € 100.000        
Verenigingsvermogen op  € 26.054                                                     
Bestemmingsreserve jubileumfeest 2015 op  € 24.000                
(Het exploitatieresultaat van € 5.383,- is overgeboekt naar de reserve voor het 
jubileum en vanuit de vrije reserve aangevuld tot € 6.000) 
Bestemmingsreserve voor het bouwen van een App:  € 3.000      

Aandachtspunten 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 nieuwe sponsorcontract gesloten 
worden met de hoofdsponsor van de draverij, Rabobank IJmond. 

Per 31 december 2014 telt de Harddraverijvereniging Heemskerk 1.617 leden. Het 
ledenaantal is ten opzichte van vorig jaar met 29 gestegen. 
Om de Heemkerkers te stimuleren lid te worden van de vereniging, met als voordeel 
het 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 eenvoudig via de site van de vereniging; 
www.harddraverijverenigingheemskerk.nl  

http://www.harddraverijverenigingheemskerk.nl/lid-worden.html


Ten slotte. 
Dit jaar werden weer livebeelden van de koers uitgezonden door de lokale omroep 
“251TV” Het is moeilijk te peilen hoeveel mensen ernaar kijken, maar het bestuur 
heeft wel positieve berichten ontvangen van trouwe harddraverijfans die niet meer in 
de gelegenheid zijn om de koers te bezoeken. De uitzending verliep dit jaar helaas 
niet helemaal vlekkeloos door wat technische oorzaken, waardoor er enige tijd geen 
geluid was en de beelden soms ook wat haperden. Het bestuur is in contact met 
251TV om in 2015 een vlekkeloze uitzending na te streven. 
Tot genoegen kan gemeld worden dat er een eind is gekomen is aan de afwikkeling 
van het ongeval tijdens de koers in 2012. De afwikkeling hiervan is in samenwerking 
met de tussenpersoon, Makelaardij Brantjes, via de bestuursaansprakelijkheids- en 
evenementenverzekering afgerond. 

Vastgesteld op de jaarvergadering op 12 mei 2015. 

Secretaris      Voorzitter 

J.W. Nelissen     G. Post Uiterweer  


