
Notulen van de algemene ledenvergadering van de 
Harddraverijvereniging Heemskerk 

Maandag 28 April 2008 
 

1. Opening 
 De voorzitter opende de Algemene Ledenvergadering van de 
Harddraverijvereniging Heemskerk om 08.05 uur. Hij heet de ereleden 
Rijkenberg, Kinds en Bisschop van harte welkom. Teven een bijzonder welkom 
aan Wethouder van der Kolk. Voorts vraagt de voorzitter een minuut stilte voor de 
leden welke ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
Kort wordt er terug gekeken op het afgelopen succes volle kortebaan seizoen 
2007. Hij spreekt met trots over de sfeer in Heemskerk en de behaalde omzet van 
de totalisator van ruim € 75.000,-. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 Geen ingekomen stukken, afmeldingen of bijzondere mededelingen. 
 
3. Notulen ledenvergadering 15 mei 2007 
 Zoals gebruikelijk bij de harddraverijvereniging wordt de notulen door de 
secretaris voorgelezen. Na voorlezing wordt deze door de leden vergadering 
vastgesteld. 
 
4. Jaarverslag secretaris 
 Ook het jaarverslag wordt door de secretaris voorgelezen. De 
ledenvergadering stelt ook het jaarverslag vast en de voorzitter bedankt de 
secretaris voor het verslag en de inspanning van afgelopen jaar. 
 
5. Verslag van de penningmeester 
 De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers van het afgelopen jaar 
en op de begroting van 2008. Hierbij wijst hij op de verhoging van de kosten van 
baanaanleg. Deze kosten zijn laatste jaren slechts beperkt aangepast. Het 
nieuwe contract zal daarom een verhoging laten zien conform de huidige markt. 
Ook zal er in 2008 een nieuw contract met de Rabobank IJmond-Noord worden 
afgesloten voor een periode van drie jaar. 
Daartegenover wordt gewezen op de verhoging van de ontvangen sponsor 
gelden. Ander aandachtpunt is de kosten van beveiliging. De boekhouding wordt 
afgesloten met een voordelig saldo van € 11.482,-. Daarmee komt ons vermogen 
op per 31 december 2007 op € 120.371,- 
 
Bij dit agendapunt wordt door de voorzitter ook gewezen op ons komende 
jubileum in 2010. De vereniging bestaat dan 85 jaar. Het bestuur is wil in vervolg 



op ons jubileumfeest “Herftspectakel” 2005 de Heemskerkse bevolking weer iets 
bijzonders aanbieden. De gedachten gaan hierbij uit om weer een groot festijn te 
organiseren rondom “het paard”. Als locatie zijn daarbij in beeld, landgoed 
Marquette of het park Assumburg. Om een en ander mogelijk te maken vraagt het 
bestuur aan de ledenvergadering reeds nu een bedrag van € 20.000,- te 
reserveren voor dit jubileum. Het bestuur kan dan op basis van dit bedrag de 
voorbereiding  van het jubileum ter hand gaan nemen. De leden stemmen met dit 
voorstel van harte in. 
 
6. Verslag van de kascommissie 
 De heer Koelman verkaart met de heer Jongbloed de boeken te hebben 
gecontroleerd bij de penningmeester thuis. Hij spreekt zijn waardering uit en stelt 
aan de ledenvergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen. De 
leden stemmen met het voorstel in. 
De voorzitter bedankt op de eerste plaats de leden van de kascommissie en stelt 
vast dat het volgende jaar de heren Koelman en Stuifbergen de boeken zullen 
controleren en als waarnemend wordt gekozen de heer Peter Welp. 
Vervolgens bedankt de voorzitter de penningmeester.  
 
7. Bestuursverkiezing 
 Aftredend zijn de heren Adri Nielen en Jan Nijman, respectievelijk voorzitter en 
waarnemend penningmeester. Bieden worden bij acclamatie herbenoemd. 
 
8. Vaststelling contributie 2008 
 De contributie wordt ongewijzigd vastgelegd op € 3,50 per jaar. 
 
9. Voorstel jaarlijkse gift 
 Als het financiële resultaat van het afgelopen jaar positief is wordt door het 
bestuur aan de leden vergadering voorgesteld om een gift beschikbaar te stellen 
van € 1.500,-. Vooruitlopende op het besluit heeft het bestuur een gift 
beschikbaar gesteld aan de organisatie welke periodiek het evenement “Kom in 
de kas “ organiseert. Een bedrag van € 300,- is aan dit initiatief beschikbaar 
gesteld. Blijft dus over een bedrag van € 1.200,-.  
Van de Stichting Mozart State is een verzoek binnen gekomen. De stichting 
Mozart State heeft als doel om verstandelijke gehandicapten te begeleiden in het 
zelfstandig wonen. Hiervoor wordt een bouwplan gerealiseerd aan de 
Mozartstraat, nabij het voormalig Jozef Ziekenhuis. Om de gemeenschappelijke 
ruimte voor de toekomstige bewoners in te richten wordt er beroep gedaan op 
onze vereniging. Het bestuur heeft veel sympathiek voor dit initiatief en stelt 
daarom voor een bedrag van € 1.200,- beschikbaar te stellen aan de Stichting 
Mozart Staete. 
De ledenvergadering stemt met dit voorstel van harte in. 



De vertegenwoordiger van de Stichting, de heer Ben Bakker, dankt de leden en 
geeft nog een toelichting waar voor het geld zal worden gebruikt.  
  
10. Rondvraag en sluiting 
 De heer Peter Bisschop vraagt en krijgt het woord. Hij juicht het initiatief van 
het bestuur toe om ter gelegenheid van het komende jubileum weer een groot 
feest te organiseren. Hij wenst het bestuur veel succes bij de voorbereiding. 
 
11. Gratis verloting 
Zoals gebruikelijk wordt de ledenvergadering besloten met de verloting. 
 
Tenslotte dankt de voorzitter de 81 aanwezige leden voor hun inbreng en 
aanwezigheid en wenst een ieder weer een succesvol drafseizoen toe. 
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