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1. Opening 

Met een welkom aan onze ereleden, de heren Rijkenberg en Verduin opent de voorzitter de 

algemene ledenvergadering. Ook een speciaal welkom voor de dames in ons midden. Het is altijd 

goed om tussen al deze harddraverijmannen ook enkele dames te zien. 

Voorts spreekt de voorzitter zijn waardering uit naar het grote aantal leden welke  aanwezig zijn  

vanavond, in totaal 114 personen. Het bestuur beschouwd dit altijd weer een positief signaal van 

waardering van de leden wanneer er zo veel leden gehoor geven aan de uitnodiging voor de 

jaarvergadering 

   

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Geen ingekomen stukken, slechts een afmeldingen en geen mededelingen. 

 

3. Toelichting jaarstukken 

Aan de orde zijn de verslagen van de vorige ledenvergadering en het jaarverslag. 

Beide verslagen zijn op de site van de vereniging gepubliceerd. 

Omdat er verder geen vragen of opmerkingen zijn over de notulen en het jaarverslag worden deze 

vastgesteld. Onder dank zegging aan de secretaris tekent de voorzitter beide verslagen. 

 

4. Verslag van de penningmeester 

Ook de jaarcijfers zijn op onze website geplaatst.  

Met behulp van een groot scherm geeft de penningmeester een uitgebreide toelichting op de 

jaarcijfers over 2011. Het voordelige exploitatiesaldo, onder aftrek van de reservering voor ons 

jubileumfeest bedraagt het saldo € 3.157,-. Dit is weer een mooi resultaat. Omdat het goed weer 

was tijdens de draverij is het resultaat ook weer als zonnig te betitelen. Voorts wordt er wel 

gewezen op de oplopende kosten van baanaanleg, beveiliging, etc. Maar de belangrijkste oorzaak 

voor een goed resultaat is de hogere verkoop van de toegangsbewijzen en totalisator 

opbrengsten. De totalisator opbrengst is gezien het aantal bezoekers toch nog wat aan de lage 

kant. Dit komt ook doordat er steeds meer wordt ingezet via internet en dat er afgelopen jaar wat 

geluidsoverlast was bij een van de twee totalisatorwagens vanuit de omgeving. Er wordt op 

gewezen dat het percentage voor de vereniging van weddenschappen ingezet via internet lager 

zijn dan bij inzet op de baan. 

 

 

5. Verslag van de kascommissie 

De heren Gerard Kos en Joop de Wit  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. Waardering wordt uitgesproken voor de wijze waarop de 



penningmeester de financiën heeft vastgelegd. Voorgesteld wordt daarom de penningmeester 

onder dankzegging decharge verlenen. 

De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie en stelt vast dat het volgende jaar de heren 

Jaap de Wit en Bert Jansen  de boeken zullen controleren en als waarnemend wordt gekozen de 

heer Wim Milikan. 

Vervolgens bedankt de voorzitter de penningmeester. De leden ondersteunen dit met een hartelijk 

applaus. 

 

6. Bestuursverkiezing 

Aftredend zijn de heren Aalt Bruinekool en Hans Nelissen. 

Beide heren zijn herkiesbaar en wordt bij acclamatie herbenoemd.  

Samenstelling van het bestuur en de taakverdeling is als volgt; 

Adri Nielen  voorzitter 

Hans van der Kolk  waarnemend voorzitter 

Hans Nelissen secretaris 

Aal Bruinekool waarnemend secretaris 

Jan Nijman   penningmeester 

Errol Diel  waarnemend penningmeester 

     

7. Videoschermen en digitale hulpmiddelen. 

Allereerste neemt de penningmeester het woord. Hij geeft aan dat er een ontwikkeling is op de 
kortebanen in Nederland. Een aantal harddraverijen doet verslag door middel van beeldschermen 
aan de bezoekers van de koers. In Heemskerk kan met behulp van grote schermen op vier 
plaatsen langs de baan het publiek de koers dan volgen. Een scherm bij start, een bij finish en 
twee op het middenstek. Er zijn oriënterende gesprekken geweest met 2 bedrijven. Waaronder 
BES, het bedrijf wat ook het geluid op de baan verzorgt. Voorts wordt gewezen dat met de 
beeldschermen het verloop van de koers wordt weer gegeven. Voor de sponsoren wordt het ook 
aantrekkelijk omdat tussen de koersen door reclameboodschappen kunnen worden uitgezonden. 
Hierbij wordt de mededeling gedaan dat twee nieuwe sponsoren voor dit jaar zijn gevonden wat 
de extra kosten van de beeldschermen voor een deel goed maakt. 
De kosten van de beeldschermen zijn ruim € 10.000,- excl. btw. Per jaar. 
 
Besloten wordt door de leden om komend jaar met beeldschermen verslag te doen 
van de draverij.  
 
Voorts de mailing naar de leden.  
Bij de uitnodiging voor de jaarvergadering, dit jaar niet per uitnodigingskaart maar met per brief, is 
aan de leden gevraagd informatie te verstrekken aan het secretariaat van de 
harddraverijvereniging. Hiermee krijgen we een beter inzicht in ons ledenbestand en het 
vergemakkelijkt de communicatie met de leden. Daarom is het  E-mailadres gevraagd. Hiermee 
kunnen we in de toekomst met de leden op een snelle en voordelige manier communiceren.  
Hierbij wordt nogmaals gewezen, voor actueel nieuws, naar onze vernieuwde 
website www.harddraverijverenigingheemskerk.nl . 
 
 
   

http://www.harddraverijverenigingheemskerk.nl/


8 Vaststelling van de contributie. 

Hiervoor neemt eveneens de penningmeester het woord. Hij geeft aan mede door de al eerder 

aangegeven toename van de kosten en nu het besluit om beeldschermen te plaatsen het bestuur 

aan de leden voorstelt om de contributie met ingang van volgend jaar te verhogen van  

€ 3.50 naar € 5.00 per jaar. Hiermee wordt de contributie aangepast aan het huidige prijsniveau. 

Hierbij aangegeven dat de contributie verhoging al een heel groot aantal jaren op het zelfde 

niveau is gehandhaafd.  

 

De entree voor losse kaarten aan de kassa wordt met ingang van dit jaar verhoogd van € 2.50 per 

persoon naar € 3.50 per persoon. Om de lange rijen bij de kassa op de dag van de draverij te 

voorkomen wil het bestuur dit jaar kaarten in de voorverkoop aanbieden. Bij de Patatoloog en 

Bekker worden de losse toegangskaarten aangeboden, tot een dag voor de draverij, voor € 3.00 

per persoon. 

 

Vanuit de ledenvergadering wordt aangegeven dat de contributieverhoging wel erg veel dit mede 

gezien in het licht van de vermogenspositie van de vereniging. Door het bestuur wordt gewezen 

op de exploitatielasten per jaar van de Harddraverij. Gelukkig zijn we in de omstandigheid dat we 

over voldoende vermogen beschikken waardoor we een tegenvaller kunnen opvangen en dat 

daardoor niet meteen de continuïteit van de vereniging in gevaar komt. Maar de exploitatie moet 

gezond blijven. Het is niet de lijn van het bestuur om een aantal jaren in te teren op het vermogen 

en dan pas de contributie aan te passen. Zeker nu er besloten is om komend jaar beeldschermen 

langs de baan te plaatsen 

 

Na hand op steken wordt de contributie verhoging door de leden in grote meerderheid 

geaccordeerd. 

 

Na de afronding van het agendapunt 8 wordt er gepauzeerd en een consumptie aan de leden 

aangeboden, dit zoals gebruikelijk voor rekening van de vereniging. 

 

9.  Presentatie van de Hidde Postuma. 

De heer Postuma is in dienst bij de PWN, maar eigenlijk is hij de burgemeester van het  

duingebied. Aan de hand van een PP-presentatie geeft Hidde aan dat er toch wel veel in de 

duingebeid is gewijzigd. Historische beelden worden getoond en daarnaast het beeld van het 

heden.  

 

10.  Voorstel jaarlijkse gift 

Al enige jaren is er een initiatief genomen om de midgetgolfbaan aan de Vrijburglaan nieuw leven 

in te blazen. Dit wordt gedaan vanuit de Harteheem groep om patiënten met een verstandelijke 

beperking weer bij de maatschappij te betrekken. Met veel enthousiasme wordt dit door de leiding 

en de betrokken patiënten opgepakt. Naast de betrokkenheid van de patiënten is het voor 

Heemskerk een voorziening waar menig kinderverjaardagsfeestje gevierd kan worden. 



De midgetgolfbaan heeft echter veel achterstallig onderhoud. De golfbanen moeten worden 

opgeknapt, de bomen gesnoeid, de hekken gerepareerd etc. Veel werk wat ook veel geld kost. 

Gezien de sympathie doelstellingen van dit initiatief stelt het bestuur voor om de jaarlijkse gift dit 

jaar te schenken aan de midgetgolfbaan aan de Vrijburglaan. 

De leden stemmen hiermee in.  

De heer Hero Dam, groepleider van de Harteheem krijgt van de voorzitter het woord. 

Hij bedankt de leden voor de gift en vertelt beknopt wat er met de gift gedaan gaat 

worden. Met applaus wordt dit agendapunt afgesloten. 

     

10. Rondvraag en sluiting. 

Waarschijnlijk gezien de tijd wordt hier geen gebruik van gemaakt. 

De vergadering wordt om ca. 10.45 uur door de voorzitter gesloten. 

 

Tot slot dankt de voorzitter de aanwezige, hij wenst een ieder wel thuis en tot in 6 

september op de Marquettelaan voor de jaarlijkse draverij  

 

11. Gratis verloting 

Zoals gebruikelijk wordt de ledenvergadering besloten met de verloting. 

 

 

 

Secretaris     voorzitter 

 

 

J.W. Nelissen     A.H.C. Nielen   

 

 


