
Jaarverslag 2017 

De Harddraverijvereniging Heemskerk heeft in 2017 opnieuw een succesvol jaar 
beleefd. 

Als bestuur hebben wij ons gericht op de organisatie van de jaarvergadering, 
gehouden op dinsdag 9 mei 2017 in De Jansheeren. De vergadering werd goed 
bezocht en de sfeer was als vanouds. De harddraverij zelf, het evenement van het 
jaar op 7 september, was een groot succes, met veel publiek, een geweldige omzet 
en goede weersomstandigheden. 
  
De jaarvergadering 
Op dinsdag 9 mei waren in totaal 86 leden bijeen in de Sociëteitruimte van De 
Jansheeren. Een mooie opkomst. De sfeer was zoals altijd ouderwets gezellig.  

De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken tijdens de jaarvergadering zijn; 
• De sponsorovereenkomst Rabobank IJmond werd voor de jaren 2017, 2018 en 

2019 verlengd. De sponsorbijdrage bedraagt € 5.000,- per jaar. 
• De Rabobank Pikeursprijs van de IJmond is ook voor 3 jaar geprolongeerd. De 

Rabobank stelt voor de pikeur die het beste presteert bij de kortebaan in de 
IJmond (IJmuiden, Santpoort, Beverwijk en Heemskerk) een trofee en een 
geldprijs van € 1.000,- beschikbaar. 

• Aanpassing van het aantal deelnemende paarden: er mogen maximaal 24 
paarden worden ingeschreven. 

• Reglementswijzigingen, waaronder enkele wijzigingen ten aanzien van situaties 
waarin pikeurs in een volgende omloop zichzelf loten. 

• Vaststelling van de jaarstukken; jaarverslag 2016, notulen van de 
jaarvergadering, financiële verslaglegging 2016 en het overnemen door de leden 
van het advies van de kascommissie om het bestuur decharge te verlenen voor 
het afgelopen jaar.  

• De contributie 2017 werd ongewijzigd op € 5,00 per jaar gehandhaafd. 
• Ook de prijs voor een entreebewijs voor de harddraverij 2017 bleef ongewijzigd:  
€ 3,50 per persoon. 

• Bestuurswisseling; aftredend en herkiesbaar is het bestuurslid Jan Nijman 
(penningmeester). Jan werd herkozen door de leden. 

Het bestuur bestaat uit 5 personen en is functioneel als volgt samengesteld; 
Voorzitter     Gerard Post Uiterweer 
Secretaris en wnd. voorzitter  Hans Nelissen 
Penningmeester    Jan Nijman 
Wnd. secretaris    Aalt Bruinekool 
Wnd. penningmeester   Errol Diel 



Het bestuur, in het bijzonder de penningmeester, is de afgelopen periode 
ondersteund door de heer Hans Bleeker. 

• De jaarlijkse gift, een bedrag van € 1.500, werd dit jaar over twee doelen verdeeld: 
• HelioHeroes organiseert een paardenkoers in Alkmaar voor leerlingen van de 

Heliomareschool, sinds dit jaar gevestigd in Heemskerk. Schenking voor de 
organisatiekosten: € 750,-. 

• Stichting Welschap, de Vrijdagavondsociëteit. Dit jaar viert de Sociëteit, die 
elke vrijdag een gezellige avond organiseert voor verstandelijk/lichamelijk 
gehandicapten, haar 40-jarig jubileum. Om van het jubileum een feestje te 
kunnen maken: een gift van € 750,-.  

• Sponsoring per paard. Wegens het enorme succes van vorig jaar wordt bedrijven 
ook dit jaar weer de mogelijkheid geboden een paard te sponsoren. Er is hier 
vanuit het lokale bedrijfsleven veel belangstelling voor: diverse paardsponsors 
van vorig jaar hebben zich alweer aangemeld. 

• De evenementenvergunning was voorafgaand aan de vergadering alweer 
aangevraagd bij de gemeente Heemskerk (deze is, zij het met wat overleg, tijdig 
voor de harddraverij, ook weer verkregen). 

• Inleiding door de heer Ralf Dekker, baanmanager Victoria Park Wolvega. Een 
onderhoudend inkijkje in de wereld van de langebaan en de grote PMU-koersen. 

• 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  
Het evenement vond dit jaar plaats op donderdag 7 september. De omstandigheden 
waren super: droog, zon, niet te warm en bijna geen wind. De belangstelling was 
daardoor wederom overweldigend: de bezoekers stonden rijendik langs de 
Marquettelaan. Het lijdt geen twijfel dat Heemskerk een van de drukstbezochte 
kortebanen in Nederland is. 

De grote winnaar in Heemskerk werd de jonge leerlingpikeur Mischa Brouwer met 
Casanova. 

Uitslag van de koers; 
Casanova Mischa Brouwer (300m) 
Doc Holiday Bo Sprengers (295m) 
Contador Aad Pools (300m) 
Southwind Raptor Lindsey Pegram (300m) 

De Rabobank Pikeursprijs ging dit jaar naar Lindsey Pegram. 
Zij won in IJmuiden en Beverwijk maar de strijd lag tot en met de koers in Heemskerk 
nog open en het bleef nog lang spannend. Maar dankzij haar plaats bij de beste vier 

http://harddraverijverenigingheemskerk.nl/vereniging-bestuur/jaarverslagen-notulen/


kaapte Lindsey Pegram de pikeursprijs weg voor de neus van haar tegenstrever John 
de Leeuw. 

De totalisatoromzet € 86.823,50 betekende weer een geweldig resultaat. Slechts iets 
minder dan het record van 2016, toen € 87.575 werd omgezet; dus een omzet om 
trots op te zijn. Ook in vergelijking met de totalisatoromzet van de 
zusterverenigingen een mooi resultaat. In het Nederlandse kortebaancircuit 
realiseert alleen Santpoort jaarlijks een hogere totalisatoromzet. 

Uitbetaald werden de volgende bedragen; 
1e omloop winnend € 12,70 plaats € 4,00  € 7,90 € 3,70 - winscore (0 foutief) € 1.395,00 
2e omloop winnend € 7,20 plaats € 1,60 € 2,90 € 2,60 - winscore (0 foutief) € 12,55 
3e omloop winnend € 5,60 plaats € 1,70 € 1,30 
4e omloop winnend € 3,40 plaats € 1,00 € 1,10 
Duo € 161,60 Trio € 3.371,40 

Bezoekers 
Een exacte inschatting is niet te maken. Maar aan de hand van de verkoop van de 
toegangsbewijzen, het groter aantal ingenomen ledenkaarten inclusief 
partnerkaarten, is een schatting gemaakt van ca. 9.000 bezoekers. 

Veiligheid 
Elk jaar weer een belangrijk onderwerp. Mede door de inzet van particuliere 
beveiligers, nu ook verkeersregelaars bij de oversteekplaats, is de draverij opnieuw 
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 ook dit jaar het 
niet toe te staan dat drank naar de baan wordt meegenomen in glas en vervoerd in 
kliko’s. Het zogenaamde ‘kliko-verbod’ houdt in dat geen met drank en ijs gevulde 
kliko's op het evenemententerrein mogen worden gebracht. De kliko's moeten leeg 
(en de drank afzonderlijk) mee naar binnen genomen, omdat het anders bij de 
toegang niet te controleren is of er dranken in glas worden meegenomen naar de 
baan. Net als in 2016 bedachten mensen allerlei creatieve oplossingen en veruit de 
meeste bezoekers hebben zich keurig aan de nieuwe regel gehouden. Helaas is bij de 
schoonmaak na afloop van de draverij wel weer méér glas aangetroffen dan in 2016. 
Het bestuur bestudeert de mogelijkheden om de controle nog verder te verscherpen.  

Beeldschermen 
De verbeterde opstelling van de grote videoschermen, waarvoor in 2016 werd 
gekozen, is ook dit jaar aangehouden. Bezoekers kunnen, ondanks de enorme drukte, 
op de vier LED-schermen (achter de finish, twee aan weerszijden van de baan ter 
hoogte van het middenstek en één bij de start) de koers en de uitslagen zo perfect 
volgen. De (kostbare) inzet van de schermen heeft zich opnieuw bewezen als een 
belangrijke service aan het publiek om voortdurend 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 door de genodigden. 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 of de draverij in algemene zin. Dit jaar viel 
de eer te beurt aan ons erelid en voormalig voorzitter Peter Bisschop. Peter heeft een 
indrukwekkende staat van dienst bij de kortebaan, zowel als oud-voorzitter van 
Heemskerk maar ook als oud-voorzitter van de Kortebaanbond. Hoewel hij nu geen 
officiële functie meer heeft is hij nog altijd frequent aanwezig bij diverse 
kortebaandraverijen. Een zeer gewaardeerde persoonlijkheid in het kortebaancircuit, 
en nog altijd een gerespecteerd adviseur voor velen die bij de kortebaan betrokken 
zijn. Daarom deze waardering. 

Peter kreeg een kistje wijn en een boeket bloemen aangeboden. 
De prijsuitreiking werd verricht door burgemeester Mieke Baltus. Vanaf nummer 6 tot 
aan de winnaar van de dag reikte de burgemeester de prijzen uit. 

Aansluitend kreeg, de heer Dick Pors, Manager Particulieren Rabobank IJmond, het 
woord voor de uitreiking van de Rabobank Pikeursprijs van de IJmond. Lindsey 
Pegram ontving een prachtige bokaal en een cheque van € 1.000 voor de beste 
pikeursprestatie tijdens de vier IJmond-kortebanen van het seizoen 2017. 

Het financiële resultaat 
 
Het jaar 2017 genereerde een positief exploitatieresultaat. Het voordelig 
exploitatiesaldo kwam uit op € 6.360, waarvan € 6.000 toe te voegen aan de 
bestemmingsreserve jubileumfeest 2020. 
De stand van het continuïteitsvermogen bedraagt € 100.000.  
De stand van het verenigingsvermogen bedraagt € 27.952,- 
Als bestemmingsreserve voor het jubileumfeest in 2020 is € 18.000 opgebouwd.  
Er is tevens nog een bestemmingsreserve voor de bouw van een app in 
samenwerking met andere kortebaanorganisaties, ad € 3.000, -. 
Aandachtspunten 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 2017 1.737 leden. Het ledenaantal is 
ten opzichte van vorig jaar met 0,6% gestegen. Lid worden kan via de website.  
 
Ten slotte. 

Dit jaar waren weer live beelden van de koers te zien op de lokale omroep “TV251” 



Het is moeilijk te peilen hoeveel mensen hiernaar kijken maar het bestuur ontvangt 
jaarlijks positieve berichten van trouwe harddraverijfans die niet meer in de 
gelegenheid zijn om de koers fysiek te bezoeken. 

Samenvattend kan teruggekeken worden op een geweldig harddraverijseizoen. 

Verslag vastgesteld op de jaarvergadering op 15 mei 2018. 

Secretaris      Voorzitter 

J.W. Nelissen     G. Post Uiterweer


