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Concept 110511 

 

Notulen van de algemene ledenvergadering van de 
Harddraverijvereniging Heemskerk 

Maandag 10 mei 2011 
 

1. Opening 
Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze 
woorden opent de voorzitter de algemene ledenvergadering. Ook een speciaal 
welkom aan de aanwezige dames. De voorzitter spreekt met genoegen uit dat het 
hem verheugd dat steeds meer dames de jaarvergadering van de harddraverij 
bezoeken. 
Voorts meldt de voorzitter dat achter de bestuurstafel ontbreken de heer Bruinekool, 
hij komt wat later en de heer Van der Kolk. Hans is wegens werkzaamheden in het 
buitenland. 
 
De jaarvergadering kan weer in de Jansheeren worden gehouden. Het is geweldig 
dat we weer terug zijn in het centrum van Heemskerk in een prachtig complex en 
zoals gebruikelijk met een uitstekende verzorging. 
 
Tenslotte vraagt de voorzitter de aanwezige te gaan staan om de leden van de 
vereniging welke dit jaar zijn overleden te gedenken. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Als mededeling stelt de voorzitter de volgende onderwerpen aan de orde; 

• Overleg met de gemeente. Recentelijk heeft bestuur overlegt met de 
gemeente over het verloop van afgelopen draverij. In het algemeen gesteld 
zijn betrokken partijen tevreden over het verloop van de draverij. Ondanks de 
enorme drukte hebben zich geen bijzondere zaken voorgedaan. 

• Beveiliging. Elk jaar wordt de beveiliging op de baan opgevoerd. Komend jaar 
moet de vereniging een veiligheidsplan indienen bij de gemeente. Door de 
toenemende beveiligingseisen lopen de kosten hiervoor elk jaar weer op. 

• Rabobank. Het bestuur is in overleg met de Rabobank over de verlening van 
het nieuwe sponsorcontract. Er ligt nu een voorstel op tafel voor de duur van 
drie jaar waarin een bescheiden verhoging van de bijdrage is opgenomen. 

• Verloop van de afgelopen korte baan. Met groot genoegen en trots kan terug 
gekeken worden op een geslaagde koers. Record omzet van € 78.000,- een 
een Belgische winnaar. De korte baan gaat internationaal. Veel publiek en 
alles ordelijk verlopen. 

• Jubileumfeest “Calèche en Marquette” op 10 oktober 2010. Een zeer geslaagd 
85 jarig jubileum. Het landgoed Marquette was die dag omgetoverd tot een 
groot feestterrein met veel paarden, muziek, kinderactiviteiten en vele 
demonstraties waren te bewonderen. In de tweede helft van de vergadering 
zal de film vertoond worden wat van dit evenement is gemaakt.   
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3. Toelichting voorzitter jaarstukken 
Aan een lange traditie werd twee jaar terug een eind gemaakt door het niet meer 
voorlezen van de notulen en het jaarverslag door de secretaris. Sinds kort kan de 
vereniging beschikken over een website. Hierop is de notulen van de vorige 
vergadering en het jaarverslag te lezen. De notulen wordt daarom niet meer 
voorgelezen tijdens de jaarvergadering door de secretaris. 
Omdat er verder geen vragen of opmerkingen zijn over de notulen en het 
jaarverslag worden deze vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de 
secretaris.  
 
4. Verslag van de penningmeester 
De jaarcijfers zijn op papier aan de leden uitgereikt. 
De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de jaarcijfers. 
Op het scherm worden de diverse overzichten getoond en worden de 
bijzonderheden en verschillen toegelicht. 
Aandacht voor de terug lopende inkomsten.  
Doordat er per internet kan worden ingezet op de koers loopt de omzet wel op 
maar het nadeel is dat de vereniging een aanmerkelijk lager percentage van de 
inleg ontvangt op gelden welke zijn ingezet per internet. Hierdoor lopen 
inkomsten hieruit terug.  
Aandacht voor de oplopende kosten. 
Inkomsten uit contributie. De bijdrage van de leden is niet meer kostendekkend. 
De kosten van het drukken en verzenden van de uitnodiging van de 
jaarvergadering, het drukken en verzenden van de toegangskaart waar toegang 
en een programma op kan worden verkregen kan niet meer gedekt worden door 
de contributie van € 3,50 per jaar. Het bestuur heeft toch gemeend de contributie 
niet te verhogen (zie agendapunt 7). Gezocht wordt naar een efficiëntere manier 
van werken. De leden worden daarom opgeroepen om hun E-mailadres naar de 
penningmeester te zenden waardoor in de toekomst de uitnodigingen en 
toegangskaarten per mail-verzonden kunnen worden.  Het bestuur zal bezien hoe 
dit gaat lopen, wel is de medewerking van de leden hiervoor nodig en tot op 
heden verloop dit nog niet echt voorspoedig.  
Voorts kunnen bij de oplopende kosten ook genoemd worden de kosten van 
beveiliging, drukwerk, baanaanleg, etc. 
Vermogen en reserves. 
Reserve. Het vermogen van de verenging bedraagt eind 2010 ca.  € 132.000,-. 
Gezien de toch minder goede exploitatieverwachtingen voor de komende periode 
en het bestuur er alles aan wil doen om de continuïteit van de vereniging en de 
koers wil waarborgen wil het bestuur voorstellen om een bedrag van € 100.000,- 
als een voorziening op de balans op te nemen. Enige discussie ontstaat over de 
naam van de voorziening maar de leden besluiten wel om een voorziening op te 
nemen.  
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Dus een “bestemming voorziening” van € 100.00,- wordt op de volgende balans 
opgenomen. Voorts wordt besloten, voor een periode van 5 jaar, om een reserve 
op te bouwen voor het organiseren van een jubileumfeest. Het wordt een traditie 
dat elke vijf jaar de vereniging het jubileum groots viert met een uitbundig feest 
voor de hele Heemskerkse bevolking. 
Besloten wordt om voor de komende vijf jaar, elk jaar, als het exploitatiesaldo dit 
toelaat, een bedrag van € 6.000,- over te boeken naar een het jubileumfonds.  

 
5. Verslag van de kascommissie 
 De heren Kos en Welp verklaren d.m.v. een mondelinge toelichting en 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 om bestuur en in bijzonder de penningmeester onder 
dankzegging decharge verlenen. 
De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie en stelt vast dat het 
volgende jaar de heren Joop de Wit (eerste keer)en Gerard Kos (tweede keer) de 
boeken zullen controleren. Vervolgens bedankt de voorzitter de penningmeester. 
De leden ondersteunen dit met een hartelijk applaus. 
Als reserve kascommissielid meldt de heer Bert Jansen zich aan. 
 
6. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar zijn de voorzitter de heer Adri Nielen en de 
penningmeester de heer Jan Nijman. Beide zijn weer beschikbaar voor een 
periode van drie jaar. Onder applaus worden beide bij acclamatie herkozen.  
Samenstelling van het bestuur en de taakverdeling is als volgt; 
Adri Nielen  voorzitter 
Hans van der Kolk  waarnemend voorzitter 
Hans Nelissen  secretaris 
Aalt Bruinekool  waarnemend secretaris 
Jan Nijman   penningmeester 
Errol Diel   waarnemend penningmeester 
 
 
7. Vaststelling contributie 2011. 
Ondanks dat de contributie zoals hiervoor gesteld niet kosten dekkend is stelt het 
bestuur voor de contributie ongewijzigd vastgelegd op € 3,50 per jaar. 
 
De voorzitter stelt voor om het agendapunt 9 voor de pauze te behandelen. 
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9. Voorstel jaarlijkse gift 
Jaarlijks wordt het bestuur benaderd door instanties of verenigingen voor een 
bijdrage. De ledenraad beslist hierin, het bestuur stelt voor. Dit jaar wordt 
voorgesteld om een bedrag om het bedrag van € 2.000,- aan twee aanvragers te 
schenken. 
Als eerst de Stichting Kunstroute. Periodiek wordt in Heemskerk een “kunstroute” 
georganiseerd. In weekend stellen kunstenaars hun huis open om aan een ieder 
te laten zien wat ze voor kunstobjecten maken. Om hier enige publiciteit aan te 
kunnen geven heeft de de “stichting kunstroute” een verzoek om een bijdrage 
gevraagd  van € 300,-. 
Stichting Zomerpodium. Al 10 jaar organiseert de stichting Zomerpodium 
activiteiten op het cultureel vlak in Heemskerk. Dit jaar bestaat de Stichting 10 
jaar en willen het bestuur er een bijzonder evenement van maken. De voorzitter 
van de Stichting de heer Gaatse de Vries geeft een toelichting op de 
jubileumactiviteiten. Voorgesteld wordt om de stichting Zomerpodium een bijdrage 
te geven van € 1.700,-. 
De leden stemmen met een luid applaus in met het voorstel van het bestuur. 
De heer de Vries spreekt zijn dank uit. 
 
Pauze 
De door de vereniging uitgereikte consumptiebonnen worden aan de bar 
ingewisseld. 
 
8. Presentatie van de nieuwe site van de Harddraverijvereniging. 
De secretaris geeft een toelichting op de op het scherm vertoonde nieuwe site. 
De verwachting wordt uitgesproken dat voor de draverij de nieuwe site in de lucht 
is. In vervolg hierop wordt de film getoond welke is gemaakt van ons 
jubileumfeest “Calèche en Marquette” op 10 oktober 2010 (101010) op het 
landgoed Marquette. De waardering door de leden over de film wordt (weer) 
uitgesproken met een luid applaus. 
 
10. Rondvraag en sluiting. 
Veiligheidseisen; de beveiligingseisen van de gemeente tijdens de draverij. 
Hij roept de gemeente op om de veiligheidseisen niet ieder jaar op te voeren. Als 
hij naar de film kijkt en ziet hoe het Heemskerkse publiek zich gedraagt dan 
vraagt hij zich werkelijk af of dit nu allemaal wel nodig is.   
Door de voorzitter wordt ook zorg uitgesproken over de toenemen 
veiligheidseisen. Wel wijst hij er op dat Calèche en Marquette een ander 
evenement is dan de draverij. Op de draverij zijn heel veel mensen op een 
beperkte ruimte en veel meer bier. 
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TV-schermen op de baan; Verwezen wordt naar de koers in Lisse en Purmerend. 
Daar wordt de koers zichtbaar gemaakt aan de bezoekers met grote Tv-
schermen. Waarom niet in Heemskerk. 
De voorzitter antwoord dat hier binnen het bestuur over gesproken is maar dat de 
fysieke ruimte om de baan en de kosten hebben doen besluit dit voorlopig nog  
niet te doen. Tv-beelden langs de baan kosten ca. € 10.000,- en dat kan de 
exploitatie niet hebben.  
Financiële situatie NDR; Of de voorzitter kan aangeven hoe de financieel positie 
nu is van de NDR: De voorzitter geeft aan dat de rust is weergekeerd maar dat 
het altijd afgewacht is hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Of de koers gelopen 
kan worden zonder NDR? Hierop antwoord de voorzitter dat alles mogelijk is 
maar dat de Harddraverijvereniignig Heemskerk dit dan wel in samenwerking met 
ander verenigingen moet gaan organiseren. 
Oproep aan de bezoekers van de koers om niet per internet in te zetten; 
De voorzitter neemt deze suggestie mee. 
Geluid op de baan; Dit blijft en punt van voortdurende aandacht. 
 
 
11. Gratis verloting 
Zoals gebruikelijk wordt de ledenvergadering besloten met de verloting. Naast 
prachtige planten, worsten en rollades zijn er natuurlijk ook de spirituele dranken.   
 
 
De vergadering wordt onder dankzegging aan de aanwezige leden afgesloten 
   
 
Aldus vastgesteld op  
 
Secretaris     voorzitter 
 
 
J.W. Nelissen     A.H.C. Nielen   
 
 
 


