
Jaarverslag 2015 

2015 was een jubileumjaar voor de Harddraverijvereniging Heemskerk.  
De vereniging, opgericht in 1925, bestond 90 jaar en dat is groots gevierd op zondag 
11 oktober met het jubileumfeest 'Doordraverij' op landgoed Marquette. 

Als bestuur hebben we ons, naast het jubileumfeest, gericht op de organisatie van de 
gebruikelijke activiteiten zoals de jaarvergadering, gehouden op dinsdag 12 mei 2015 
in de Jansheeren en hét evenement van het jaar, de harddraverij, op 3 september. De 
harddraverij was, ondanks het twijfelachtige weer, in vele opzichten een groot 
succes. Dit jaar dus een jubileumkoers ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van 
de vereniging, die werd afgesloten met prachtige finaleritten. 
  
De jaarvergadering gehouden in de Sociëteitruimte van de Jansheeren werd weer 
druk bezocht. Het was een jaarvergadering waar 104 leden aanwezig waren. De sfeer 
was zoals altijd weer ouderwets gezellig. 
 
De belangrijke onderwerpen die zijn besproken tijdens de jaarvergadering;  

• Presentatie van het programma voor het jubileumfeest 'Doordraverij' op 
zondag 11 oktober rond kasteel Marquette, incl. goedkeuring op de 
jubileumbegroting.  

• Vaststelling van de jaarstukken; jaarverslag 2014, notulen van de 
jaarvergadering, financiële verslaglegging 2014 en het overnemen door de 
leden van het advies van de kascommissie om het bestuur decharge te 
verlenen voor het afgelopen jaar.  

• Introductie van de ‘Rabobank Pikeursprijs van de IJmond’. 
• Door de fusie van de Rabobanken boven en onder het kanaal, is de situatie 

ontstaan dat de Rabobank IJmond nu 4 kortebanen sponsort in haar 
werkgebied. Naar aanleiding hiervan zijn de besturen van de 
harddraverijverenigingen in overleg gegaan met de directie van de Rabobank 
IJmond. Dit heeft geleid tot de introductie van een IJmondprijs voor de pikeur 
die het beste presteert over deze 4 koersen.  
Voor de winnaar van de competitie stelt de Rabobank een mooie bokaal en 
een geldbedrag van € 1.000 beschikbaar.  

• De harddraverijvereniging Heemskerk heeft met de Rabobank IJmond een 
nieuw sponsorcontract voor 2 jaar gesloten.  

• Klikoverbod op de baan: uit veiligheidsoverwegingen heeft het bestuur hiertoe 
moeten besluiten. Na afloop van de kortebaan vorig jaar is er veel glas op de 
baan aangetroffen. Dit is gevaarlijk voor mens en paard en ook niet 
toegestaan op grond van de vergunning van de gemeente.  

• De contributie 2015 wordt niet gewijzigd en op € 5,00 per jaar gehandhaafd. 
• De entreeprijs voor de harddraverij 2015 blijft gehandhaafd op € 3,50 per 

persoon. 



• Bestuurswisseling; aftredend en beiden herkiesbaar waren de bestuursleden 
Aalt Bruinekool (wnd. secretaris) en Hans Nelissen (secretaris en wnd. 
voorzitter). Beiden werden herkozen door de leden. 

Het bestuur bestaat 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 

• De jaarlijkse gift, een bedrag van € 1.500, werd dit jaar geschonken aan de 
“Gouden Dagen Heemskerk” 

• De avond werd, naast de gebruikelijke verloting, afgesloten met een gezellig 
samenzijn met de leden van de harddraverijvereniging. 

Tot zover de jaarvergadering. Voor een gedetailleerd verslag van de jaarvergadering 
wordt verwezen naar de notulen van de jaarvergadering. 

De Harddraverij vond dit jaar plaats op donderdag 3 september. Het weer leek bij de 
aanleg van de baan spelbreker. Maar de weergoden waren ons uiteindelijk toch goed 
gezind. Even na één uur werd het droog en in de middag kwam zelfs de zon nog door 
het grijze wolkendek. De belangstelling was weliswaar iets minder dan voorgaande 
jaren in de volle zon, maar op het middenstek was er toch weer geen doorkomen aan.  
De ongenaakbare Donate Groenhof en pikeur Jaap van Rijn pakten de hoofdprijs bij 
de 90e kortebaandraverij in Heemskerk, waar een weergaloos veld van 24 paarden 
aan de start verscheen. In de finale was de 5-jarige merrie, die vier van haar laatste 
vijf kortebanen won, te sterk voor Dimanche Fortuna, de grote verrassing van de dag 
met Jolanda van Strien op de sulky. Zenito Hanover en pikeur Frans van der Blonk 
werden derde en Viva’s Limburgia eindigde na een spectaculaire rentree, gereden 
door Manon Pools, als vierde. 

De totalisatoromzet was met € 77.873, waarschijnlijk door de 
weersomstandigheden, wat minder in 2014 (€ 80.552). In vergelijking met de 
totalisatoromzet van de zusterverenigingen niettemin een geweldig resultaat. In het 
Nederlandse kortebaancircuit zet alleen Santpoort jaarlijks een nog hoger bedrag 
om. 

Uitbetaald werden de volgende bedragen; 
1e omloop winnend € 3,20; plaats € 2,90 € 14,40 € 3,90; winscore (0 foutief) € 28,60 
2e omloop winnend € 2,70; plaats € 2,20 € 5,80 € 2,80; winscore (0 foutief) € 55,00 
3e omloop winnend € 2,00; plaats € 2,00 € 4,00 
4e omloop winnend € 1,80; plaats € 5,00 € 11,80 
Duo € 70,00 Trio € 621,20 

http://harddraverijverenigingheemskerk.nl/docs/NotulenALV2015.pdf


Bezoekers 
Een exacte inschatting is altijd moeilijk te maken. Maar aan de hand van de verkoop 
van de toegangsbewijzen, circa 20% minder dan vorig jaar, het gegroeide ledenaantal 
en de toch grote hoeveelheid bezoekers op het middenstek werd een inschatting 
gemaakt van ca. 8.500 bezoekers. 

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, de coördinator stalterrein en 
de politie waren tevreden over de organisatie en het verloop van de dag. Om 
veiligheidsredenen heeft het bestuur besloten niet meer toe te staan dat drank naar 
de baan werd meegenomen in kliko’s. Dit heeft voorafgaande aan de koers een hoop 
discussie gegeven. De maatregel werd genomen omdat het niet te controleren is bij 
de toegang of er dranken in glas worden meegenomen. Vorig jaar werd na afloop van 
de koers veel glas aangetroffen op de baan. Maar de complimenten voor onze 
bezoekers: er waren groepen met allerlei creatieve oplossingen, maar op een enkele 
uitzondering na heeft iedereen zich keurig aan de nieuwe regel gehouden. Er werd na 
afloop dan ook vrijwel geen glas meer aangetroffen. 

Beeldschermen 
Op basis van ervaringen van het vorig jaar zijn de posities van de schermen 
aangepast. Hierdoor konden de bezoekers nog beter dan voorheen de koers en de 
uitslagen op de schermen volgen. Mede door de beperkte ruimte langs de baan is het 
rittenverloop zonder schermen nauwelijks te volgen. Daarom worden de (kostbare) 
schermen ingezet als hulpmiddel om goed zicht op de koers te houden. Volgend jaar 
worden de schermen weer geplaatst. 

De prijsuitreiking 
Aansluitend aan de koers vond volgens traditie de prijsuitreiking plaats in kasteel 
Marquette. Deze werd zoals gebruikelijk weer druk bezocht. De voorzitter begon zijn 
toespraak met dankwoord uit te spreken aan de functionarissen van de NDR. De 
waardering werd onderstreept met een goede fles wijn.  
Gewoontegetrouw zet de harddraverijvereniging elk jaar één persoon of een groep 
personen in het zonnetje die op wat voor manier dan ook een bijzondere bijdrage 
leveren aan de Heemskerkse harddraverij. Dit jaar viel de eer te beurt aan Aad Pools. 
Volgens de insiders was het een jubileum voor Aad: hij mist in 50 jaar tijd niet één 
kortebaan van Heemskerk. Omdat Aad binnenkort voor de tweede keer opa zou 
worden kreeg hij een hobbelpaard waar nog geluid ook uit kwam. Met veel 
enthousiasme werd dit cadeau in ontvangst genomen. 
Vervolgens was het woord aan burgemeester Mieke Baltus voor de prijsuitreiking. 
Vanaf nummer 6 tot aan de winnaar van de dag reikte zij de prijzen uit.  
Aansluitend kreeg Jakob Klompien, directievoorzitter Rabobank IJmond, het woord 
voor de uitreiking van de Rabobank Pikeursprijs van de IJmond. Hiermee was het 
dubbel feest voor Frans van der Blonk. Hij werd derde in de koers en juist met deze 



derde plaats stelde hij zijn koppositie veilig in het klassement voor de Rabobank 
Pikeursprijs. Hij ontving een zware bokaal en een cheque van € 1.000 voor de beste 
pikeursprestatie in de vier IJmond-kortebanen van het seizoen 2015. 

‘Doordraverij’, jubileumfeest 90 jaar Harddraverij op zondag 11 oktober 
Zoals in de inleiding aangegeven was 2015 een jubileumjaar voor de 
harddraverijvereniging. De weergoden waren ons geweldig goed gezind en mede 
daardoor werd het landgoed Marquette op zondag 11 oktober 2015 de locatie van 
een drukbezocht, spectaculair herfstevenement.  

Het werd een dag vol paardenkracht, karrenpracht, muziek en entertainment: een 
paardenspektakel met dertig historische rijtuigen, een concours d'elegance met 
klassieke MG's, een lifestyle-markt, allerlei activiteiten voor de kinderen en 
muziekoptredens in een grote tent op de binnenplaats van het kasteel.  
Het feest werd geopend om 11.00 uur en eindigde om 17.00 uur met een geweldig 
optreden van St. Caecilia. Van begin tot eind was er veel belangstelling. Met 
medewerking van velen werd het feest een succes waar we met genoegen op 
terugkijken.  

Het financiële resultaat 
Het jaar 2015 genereerde een positief exploitatieresultaat.  
Het voordelig exploitatiesaldo kwam uit op € 4.334,- 
Hiermee komt het continuïteitsvermogen uit € 100.000, - 
Verenigingsvermogen op € 27.237, -  
Bestemmingsreserve jubileumfeest 2020 op € 6.000, - 
Bestemmingsreserve voor het bouwen van een App, € 3.000, -. 

Aandachtpunten bij het exploitatieoverzicht zijn de jaarlijks stijgende kosten en de 
grotere onzekerheid over de continuïteit van de sponsorbijdrage (minder langlopende 
contracten).  

De Harddraverijvereniging telt per 31 december 2015 1.678 leden. Het ledenaantal is 
ten opzichte van vorig jaar met 61 (3,8%) gestegen. 



Ten slotte. 
Dit jaar waren weer livebeelden van de koers te zien op de lokale omroep “TV251” Het 
is moeilijk te peilen hoeveel mensen hiernaar kijken maar het bestuur heeft positieve 
berichten ontvangen van trouwe harddraverijfans die niet meer in de gelegenheid zijn 
om de koers te bezoeken.  

Samenvattend kan teruggekeken worden op een geweldig harddraverijseizoen. 

Verslag vastgesteld op de jaarvergadering op 10 mei 2016. 

Secretaris      Voorzitter 

J.W. Nelissen     G. Post Uiterweer  


