
Notulen van de algemene ledenvergadering van de 
Harddraverijvereniging Heemskerk 

Dinsdag 15 mei 2007 
 
1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering precies om 8 uur. Hij heet de leden 
hartelijk welkom en in het bijzonder de ereleden. Ook een woord van welkom voor de 
dames in ons midden. 
De voorzitter vervolgt onder dit agendapunt met het overlijden van ons bestuurslid de 
heer Jan zonneveld, op 16 december 2006. Hij vraagt de aanwezige te gaan staan 
en een minuut stilte in acht te nemen voor het overlijden van onze penningmeester. 
De voorzitter vraagt ook aandacht voor het overlijden, op 84 jarige leeftijd, van de 
heer Cor de Ruijter. Cor is een oer Heemskerker en zijn hele leven een vervent 
bezoeker van de draverij geweest. Ook toen hij verhuist was naar Heerhugowaard 
bleef hij een vaste gast op de eerste donderdag september. 
Voorts geeft de voorzitter aan dat hij onder agendapunt 7a, een aanvullend 
agendapunt, de aanpassingen van het seizoen 2007 zal toelichten. 
Ook wordt gememoreerd dat 2006 het eerste jaar is dat er bier is getapt uit 
plasticbekers. Terugkijkend kan gesteld worden dat alles goed is verlopen en dat de 
Heemskerkers een goed gevolg hebben gegeven aan de oproep van het bestuur om 
geen flesjes naar de baan mee te nemen. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen.                    
Er zijn geen mededelingen maar wel enkele meldingen van leden welke niet 
aanwezig kunnen zijn op de jaarvergadering. 
 
3 Notulen ledenvergadering 10 mei 2006.                      
 Zoals gebruikelijk leest de secretaris de notulen van de jaarvergadering van 
vorig jaar weer voor. 
Na enkele opmerkingen over de besluitvorming rond de verkoop van bier in plastic 
en de opmerking van Freek Stammis dat het een zegening is dat er niet meer 
duizenden kroondoppen in het gras liggen wordt de notulen vastgesteld. 
 
4 Jaarverslag secretaris.  
Ook het jaarverslag wordt door de secretaris voorgelezen. Onder een daverend 
applaus wordt het jaarverslag door de leden vastgesteld. 
                              
5 Verslag penningmeester.                               
De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers welke zijn uitgereikt. De 
Harddraverijvereniging is een financieel gezonde vereniging. Het voordelige 
exploitatiesaldo in 2006 is € 10.519, -. Doordat er weer een record omzet is behaald 



bij de totalisator zijn deze inkomsten weer toegenomen. Wel wijst de penningmeester 
op de extra kosten van beveiliging. Dit als gevolg van de strengere voorschriften van 
de gemeente. Het vermogen van de verenging bedraagt nu € 108.890, -. 
   
6 Verslag kascommissie. 
De voorzitter van de kascontrolecommissie leest een verklaring voor dat bij de 
penningmeester thuis de boeken zijn gecontroleerd. De kascommissie voor volgend 
jaar zal bestaan uit de heren Jongbloed en Koelman, reserve de heer Stuijfbergen.                   
 
7 Bestuursverkiezing:  
Periodiek aftredend zijn de heren J. Verduin en de heer J.A. van der Kolk. Beide zijn 
herkiesbaar. Door het overlijden van onze penningmeester de heer Jan Zonneveld is 
er plek vrij in ons bestuur. Het bestuur is naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe 
kandidaat. Voorwaarden zijn dat de kandidaat bij voorkeur een Heemskerker is en 
gezien de taakverdeling binnen het bestuur enige financiële kennis moet hebben. 
De persoon welke hieraan in ruime mate voldoet is de heer Jan Nijman. Jan is 
recentelijk gestopt met de supermarkt en heeft nu tijd om een bestuursfunctie te 
vervullen. 
Voorgesteld wordt door de voorzitter om de zittende bestuursleden te herbenoemen 
en de Jan Nijman te benoemen in het bestuur tot waarnemend penningmeester.  
De leden stemmen met een luid applaus in met de voorgestelde benoemingen.   
 
7a  Toelichting van de voorzitter op het seizoen 2007                                 
De voorzitter geeft een vrij uitgebreide toelichting over het aantal in te schrijven 
paarden, het duo en trio spel, het inzetten bij de wedkantoren op de kortebaan en de 
nieuwe koers in Bemmel. 
 
8 Vaststelling contributie 2007. 
Mede gezien de gezonde financiële situatie van onze vereniging is het ook dit jaar 
niet nodig de contributie aan te passen. Aldus wordt besloten. 
 
9         Voorstel jaarlijkse gift. 
OP voorstel van het bestuur werd voorgesteld om een bijdrage van € 250, - 
beschikbaar te stellen aan de werkgroep “Kunstroute Heemskerk”, € 1.000, - aan 
IJsclub Cees Jongert en de EHBO Heemskerk welke elk jaar haar diensten aanbied 
op de draverij een bedrag van € 250, - voor de aanschaf van een partytent. 
 In totaal daarom een bedrag van € 1.500, -. 
De vergadering stemt in met voorstel van het bestuur. 
 
10       Rondvraag en sluiting. 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 



11       Gratis verloting. 
Zoals gebruikelijk wordt de jaarvergadering weer afgesloten met een zeer spannende 
verloting. 
 


