
 

Jaarverslag 2018 

Het jaar 2018 was voor de Harddraverijvereniging Heemskerk toch nog een succesvol 
jaar, maar wel met een bijzonder natte harddraverij. 

Zoals elk jaar hebben wij als bestuur ons gericht op de organisatie van de 
jaarvergadering, gehouden op dinsdag 15 mei 2018 in De Jansheeren en op hét 
evenement van het jaar, de harddraverij, op 6 september.  

In mei werd de jaarvergadering weer druk bezocht en de sfeer was als vanouds. De 
harddraverij was achteraf gezien toch nog een succes, met veel publiek en een goede 
omzet maar b(iz)arre weersomstandigheden met heel, heel veel water voor en 
tijdens de koers. 
  
De jaarvergadering 
In totaal waren op dinsdag 15 mei 2018 in de Sociëteitruimte van De Jansheeren 
106 leden bijeen. Weer een geweldige opkomst. 
De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken tijdens de jaarvergadering; 

• Nieuwe afspraken met Runnerz over de afdracht uit de totalisatorinkomsten aan 
de verenigingen. 

• Stimuleringsregeling debutanten: het bestuur van de Kortebaanbond heeft 
aangekondigd in 2018 de deelname van debutanten te stimuleren door het 
inleggeld bij de eerste drie starts terug te betalen. 

• Glas op de baan. Na afloop van de draverij 2017 is er weer veel glas gevonden op 
de baan. Op grond van de evenementenvergunning is het niet toegestaan drank 
in glas mee te nemen naar de baan!  

• De contributie 2018 werd niet gewijzigd en op € 5,00 per jaar gehandhaafd. 
• De entreeprijs voor de harddraverij 2018 werd verhoogd van € 3,50 naar € 4,00 

per persoon, met de kanttekening dat het programmaboekje voortaan gratis is 
(was € 1,00). 

• Omdat het vermogen van de vereniging door de lage rentestand nog nauwelijks 
rendement oplevert heeft het bestuur voorgesteld ca. 20% van de reserve te 
beleggen in Rabo Certificaten die een rendement van 6,5% opleveren op basis 
van de nominale waarde. De vergadering heeft hiermee na discussie ingestemd, 
onder de toezegging van het bestuur dat de belegging zal worden beëindigd als 
de waarde structureel meer dan 5% onder de aanschafwaarde dreigt te dalen. 
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• Bestuursmutaties: aftredend en herkiesbaar waren de bestuursleden Aalt 
Bruinekool en Hans Nelissen. Beiden werden herkozen. Als nieuw bestuurslid werd 
voorgedragen en benoemd Hans Bleeker. Hans had het bestuur, en in bijzonder de 
penningmeester, afgelopen jaar al ondersteund. 

Het bestuur bestaat daarmee uit 6 personen en is als volgt samengesteld; 
Voorzitter     Gerard Post Uiterweer 
Secretaris en wnd. voorzitter  Hans Nelissen 
Penningmeester    Jan Nijman 
Wnd. secretaris    Aalt Bruinekool 
Wnd. penningmeester   Hans Bleeker 
Ledenadministratie     Errol Diel 

• De jaarlijkse gift, een bedrag van € 1.500, werd beschikbaar gesteld aan de 
Stichting Ezelsvrienden. Deze stichting organiseert jaarlijks het Erik Festival in 
Heemskerk. Een positief exploitatiesaldo van het festival gaat naar een goed doel. 

• Sponsoring per paard. Wegens enorm succes vorig jaar, was het ook in 2018 
weer mogelijk voor bedrijven om een paard te sponsoren. Hier blijkt veel 
belangstelling voor. 

• De aanvraag voor de evenementenvergunning lag traditiegetrouw ter 
beoordeling bij de gemeente Heemskerk.  

• Lezing door Dick Groenendijk, duin-ecoloog bij het PWN. Dick gaf een inkijkje in 
de ontwikkeling van ons duingebied en zijn werk als duin-ecoloog. 

• 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  
De harddraverij vond dit jaar plaats op donderdag 6 september. De omstandigheden 
waren super slecht. Tijdens de baanaanleg kwam het water met bakken uit de lucht. 
Ruim voor 12.00 uur waren de werkzaamheden van de aannemer afgerond. Maar om 
12.30 uur moest het besluit worden genomen om het zand weer van de baan te 
verwijderen. Het was op vele plaatsen weggespoeld en wat er nog lag was pap.  
Er moest nieuw zand worden aangevoerd en op de baan uitgereden. Dit had tot 
gevolg dat de start van de koers moet worden uitgesteld, in eerste instantie tot 15.00 
uur. Het was in Heemskerk nog nooit voorgekomen dat de start moest worden 
uitgesteld wegens de weersomstandigheden! Het werd rond drie uur een moment 
droog maar daarna begon en bleef het maar weer regenen. Uiteindelijk kon pas om 
kwart over 4 besloten worden om de koers alsnog van start te laten gaan. Achteraf 
gezien een goed besluit, al was het een dubbeltje op zijn kant. De eerste 2 paarden 
startten om half vijf. Het werd nog droog ook en uiteindelijk kon de finale net voor 
donker worden verreden. 
Ondank het urenlange uitstel bleef de sfeer en de belangstelling van het publiek 
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overweldigend. Complimenten aan de trouwe aanhangers van onze kortebaan!  
Als klap op de vuurpijl werd de grote winnaar in Heemskerk de plaatselijke heldin 
Manon Pools met Hero Baldwin. 

Uitslag van de koers; 
1. Hero Baldwin Manon Pools  295 m 
2. Ronny Brandt John de Leeuw 300 m 
3. Bizar Zandbergen Danny Brouwer 300 m 
4. Contador Manon Pools 300 m 

De Rabobank Pikeursprijs ging dit jaar opnieuw naar Lindsey Pegram. 
De totalisatoromzet van € 84.463,50 was, zeker gezien de omstandigheden, weer 
een geweldig resultaat. Wel iets minder dan in 2017, toen de omzet € 86.823,50 
bedroeg, maar niettemin 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 € 5,10 plaats € 2,40  € 6,80 € 3,70 - winscore (0 foutief) € 222,15 
2e omloop winnend € 3,50 plaats € 2,00 € 8,20 € 2,70 - winscore (0 foutief) € 1,50 
3e omloop winnend € 3,60 plaats € 2,40 € 2,80 
4e omloop winnend € 1,80 plaats € 1,00 € 1,50 
Duo € 36,30 Trio € 549,10 

Bezoekers 
Een exact aantal is niet te noemen, maar aan de hand van het aantal ledenkaarten en 
de verkoop van de toegangsbewijzen, waren er naar schatting ca. 8.000 bezoekers. 
Helaas is ook dit jaar een groot aantal bezoekers de baan binnengekomen zonder te 
betalen. Voor een deel kan dit verband houden met het feit dat de kassa's wegens de 
aanhoudende regenval en het herhaald uitstellen van de eerste start op een gegeven 
moment zijn gesloten, omdat onzeker was of de koers wel doorgang kon vinden. 

Niettemin vormen niet-betalende bezoekers een blijvend, zelfs groeiend probleem. 
Het kost veel geld om de kortebaan in Heemskerk te organiseren, en dit moet voor 
een groot deel uit de verkoop van toegangskaarten worden gefinancierd. Het bestuur 
beraadt zich op maatregelen om onbetaalde entree zoveel mogelijk te voorkomen. 

Tegenover dit kritiekpunt wil het bestuur erop wijzen dat het unieke Heemskerkse 
publiek, ondanks de extreme weersomstandigheden geduldig en in een 
onverminderd feestelijke sfeer de eerste start heeft afgewacht. Het eerste paard in 
de baan werd pas laat in de middag verwelkomd met een gejuich alsof het zojuist de 
derby had gewonnen. De harddraverijvereniging is trots op deze trouwe aanhang en 
is het publiek dankbaar voor de volharding waarmee het de koers tot het einde, bij 
invallende duisternis, tot een groot feest heeft gemaakt. 
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Veiligheid 
Elk jaar weer een belangrijk onderwerp. Mede door de inzet van particuliere 
beveiligers, alsmede verkeersregelaars bij de oversteekplaats, is de draverij gelukkig 
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 er ook dit jaar, samen 
met het beveiigingsbedrijf, op toegezien dat geen drank naar de baan werd 
meegenomen in glas of tevoren ingepakt in kliko’s; het zogenaamde ‘kliko-verbod’ 
blijft gehandhaafd omdat het anders bij de toegang niet te controleren is of er 
dranken in glas worden meegenomen. Net als vorig jaar 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 2017. Het bestuur bestudeert de mogelijkheden 
om de controle verder te verscherpen. 

Beeldschermen 
Op basis van ervaring zijn de posities van de schermen in 2017 aangepast. Hierdoor 
konden de bezoekers ook dit jaar de koers en de uitslagen uitstekend volgen op de 
vier grote LED-schermen. Mede door de grote drukte en relatief beperkte ruimte 
langs de baan is het rittenverloop zonder deze schermen moeilijk te volgen. Daarom 
worden de (kostbare) schermen ingezet als service aan het publiek om goed zicht op 
de koers te houden. Volgend jaar worden de schermen weer geplaatst. 

De prijsuitreiking 
Aansluitend op de koers vond volgens traditie de prijsuitreiking plaats in kasteel 
Marquette. Ondanks het late tijdstip werd de prijsuitreiking toch druk bezocht door 
de genodigden. De voorzitter begon zijn toespraak met dankwoord uit te spreken aan 
een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan het welslagen van deze koers in 
uitzonderlijke omstandigheden. Een pluim aan het adres van de aannemer, en zijn 
medewerkers in het bijzonder, voor de geweldige prestatie geleverd tijdens het 
tweemaal volledig aanleggen van de baan. Ook werd dank uitgesproken aan de 
functionarissen van de NDR en de totalisator, voor wie het eveneens een lange dag 
was geworden. 

De prijsuitreiking werd verricht door loco-burgemeester Aad Schoorl. Vanaf nummer 
6 tot aan de winnaar van de dag reikte hij de prijzen uit.  Aansluitend kreeg Jakob 
Klompien, directievoorzitter Rabobank IJmond, het woord voor de uitreiking van de 
Rabobank Pikeursprijs van de IJmond. Lindsey Pegram ontving weer een prachtige 
bokaal (haar tweede!) en net als in 2017 ook de cheque van € 1.000 voor de beste 
pikeursprestatie in de vier IJmond-kortebanen van het seizoen 2018. 

Het financiële resultaat 
Het jaar 2018 heeft, met name als gevolg van het bizarre verloop van de dag van de 
draverij, bij uitzondering een negatief exploitatieresultaat opgeleverd van -€ 7.501.  
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De reserves van de vereniging bedragen: 
• Continuïteitsvermogen € 100.000. 
• Algemene reserve € 20.451. 
• Bestemmingsreserve jubileumfeest 2020 € 18.000. 
• Bestemmingsreserve voor het bouwen van een ’app’: € 3.000. 

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

De Harddraverijvereniging telt per 31 december 2018 1.759 leden. Het ledenaantal is 
ten opzichte van vorig jaar met (1,3%) gestegen. Lid worden kan via de website. 

TV-beelden 
Ook dit jaar waren live beelden van de koers te zien op de lokale omroep RTV IJmond. 
Het is moeilijk in te schatten 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. 

Tot slot 
Terugkijkend op een stressvol verlopen, maar als een groot succes afgesloten 
kortebaandraverij, is het bestuur –naast het geweldige Heemskerkse publiek– ook 
veel dank verschuldigd aan de sponsoren van de vereniging. De ontvangst in de 
sponsortent was door de weersomstandigheden niet zo 'zonnig' als beoogd, maar 
gelukkig kon er uiteindelijk toch worden getoost op de goede afloop. 

Samenvattend kan teruggekeken worden op een geweldig harddraverijseizoen. 

Verslag vastgesteld op de jaarvergadering op 7 mei 2019. 

Secretaris     Voorzitter 

J.W. Nelissen     G. Post Uiterweer
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