
Notulen van de algemene ledenvergadering van de 
Harddraverijvereniging Heemskerk 

Maandag 11 mei 2009 
 

1. Opening 
Met een welkom aan onze ereleden opent de voorzitter de algemene 
ledenvergadering. Ook een speciaal welkom aan onze sprekers van vanavond de 
heren Jos Niesten en Nico Pronk.  
Bij de terugblik over het jaar 2008 memoreert de voorzitter het plotselinge 
overlijden van onze oud secretaris de heer Frans Kinds. Frans is van 1965 tot 
1997 secretaris geweest en heeft met enthousiasme en betrokkenheid zich 
ingezet voor de vereniging. Voor het overlijden van Frans en het overlijden van 
onze overige leden van het afgelopen jaar vraagt de voorzitter een minuut stilte. 
Ook wordt de afgelopen koers in herinnering gebracht met toch de mooie omzet 
van ca. € 74.000,-. 
 
Naar het komende jaar kijkend wijst de voorzitter op de nieuwe kortebanen welke 
dit jaar georganiseerd gaan worden, de fotofinish welke ingevoerd gaat worden 
en dat een andere firma dit jaar het geluid op de baan gaat verzorgen.  
 
Tot slot, zoals gebruikelijk, een bijzonder welkom aan onze dames in ons midden 
en de mededeling dat 89 leden aanwezig zijn. 
  
  
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 Geen ingekomen stukken, afmeldingen of bijzondere mededelingen. 
 
3. Notulen ledenvergadering 28 april 2009. 
Aan een lange traditie wordt een eind gemaakt door dat onze vereniging sinds 
kort kan beschikken over een website. Hierop is de notulen van de vorige 
vergadering en het jaarverslag in te zien. De notulen wordt daarom niet 
voorgelezen door onze secretaris. 
Omdat er verder geen vragen of opmerkingen zijn over de notulen en het 
jaarverslag zijn worden deze vastgesteld.  
 
4. Verslag van de penningmeester 
Ook de jaarcijfers zijn op onze website geplaatst.  
De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de cijfers. Hij wijst op de 
meevaller van de belasting, door een arrest kon de vereniging over een periode 
van 5 jaar BTW terugkrijgen. Het voordelige saldo komt daarmee op € 21.149,-. 
Het vermogen van de vereniging komt daarmee op € 141.521,-. 



Er wordt een bedrag gereserveerd van € 25.000,- voor ons jubileumfeest in 2010. 
De verhoging van dit bedrag van € 20.000,- naar € 25.000,- wordt in stemming 
gebracht en geaccordeerd.  
 
5. Verslag van de kascommissie 
 De heer Koelman en Stuifbergen verklaren d.m.v. een schriftelijke verklaring 
dat ten huize van onze penningmeester de boeken zijn gecontroleerd. Bij dit 
onderzoek zijn geen onregelmatigheden geconstateerd, de kas en banksaldi 
komen overeen met de jaarstukken en de bankbescheiden waren beschikbaar. 
Voorgesteld wordt daarom de penningmeester onder dankzegging decharge te 
verlenen. 
De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie en stelt vast dat het 
volgende jaar de heren Peter Welp en Hans Stuifbergen de boeken zullen 
controleren en als waarnemend wordt gekozen de heer Gerard Kos. 
Vervolgens bedankt de voorzitter de penningmeester. De leden ondersteunen dit 
met een hartelijk applaus. 
 
6. Bestuursverkiezing 
 Aftredend zijn de heren Hans Nelissen en Aalt Bruinekool, respectievelijk 
secretaris en waarnemend secretaris. Beiden worden bij acclamatie herbenoemd. 
 
7. Vaststelling contributie 2009 
 De contributie wordt ongewijzigd vastgelegd op € 3,50 per jaar. 
 
Voor de pauze wordt door onze websitebouwer de heer Jan Verduin een 
presentatie verzorgd van onze website. Na enige strubbeling is de site op het 
scherm goed voor een ieder te aanschouwen. 
Hiermee gaat ook onze oude vereniging mee in de techniek van deze tijd en zal 
daarmee de communicatie met onze leden en een ieder welke belangstelling 
heeft voor onze vereniging worden vergroot. 
 
8. Pauze 
De door de vereniging uitgereikte consumptiebonnen worden aan de bar 
ingewisseld. 
 
9 Lezing van de heer Jos Niesten ondersteund door de technische medewerking 
van de heer Nico Pronk. 
De heer Jos Niesten doet verslag van de Elfstedentocht. Hij gaat daarbij in op de 
strijd welke onderling is gevoerd tussen de rijders, de weersomstandigheden en 
de tactiek bij de finish. Al met al een boeiend verhaal wat werd ondersteund met 
authentiek filmmateriaal.  



Na afloop dankt de voorzitter beide heren, verstrekt ze een smakelijk cadeau (fles 
wijn) met daarbij het begerenswaardige polo van de vereniging. 
 
10 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,-. Enige verzoeken hebben het bestuur bereikt van uiteenlopende 
richtingen. Echter, het bestuur is van mening en stelt daarom voor om de gift toe 
te kennen aan de Stichting Vluchtelingenwerk IJmond. De heer Henneman, 
bestuurslid van de stichting krijgt de gelegenheid een toelichting te geven op het 
werk van de stichting. De ledenvergadering stemt in met het voorstel van het 
bestuur. De heer Henneman dankt de leden en het bestuur voor deze ruimhartige 
gift. Voorts maakt de voorzitter bekent dat hij is benaderd door de voorzitter van 
de kunstroute Heemskerk. Ook dit initiatief heeft de sympathie van het bestuur. 
Daarom wordt voorgesteld en door de ledenvergadering bekrachtigt om de 
Kunstroute Heemskerk voor de organisatie van komend jaar een gift te schenken 
van € 250,--.   
  
11. Rondvraag en sluiting 
Door het erelid, de heer Rijkenberg, wordt waardering uitgesproken over het 
verloop van de avond. Goede sfeer en een buitengewoon interessante lezen van 
de heer Jos Niesten. 
Er wordt terug gekomen op het verslag van de jaarvergadering van vorig jaar. 
Aandacht hiervoor voor de gestelde vragen. 
Het geluid op de baan krijgt nogmaals aandacht. De voorzitter geeft aan dat dit 
jaar met een andere firma voor start/finish en geluid wordt gewerkt. De resultaten 
zijn aanmerkelijk beter. 
 
Tot slot dankt de voorzitter de aanwezige, hij wenst een ieder wel thuis en tot in 
september op de Marquettelaan. 
 
12. Gratis verloting 
Zoals gebruikelijk wordt de ledenvergadering besloten met de verloting. 
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