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1. Opening 
Met een welkom aan onze ereleden, de heren Rijkenberg en Verduin, opent de 
voorzitter de algemene ledenvergadering van de harddraverijvereniging Heemskerk. 
Ook een speciaal welkom voor de dames in ons midden. Het is altijd goed om tussen al 
deze harddraverijmannen ook enkele dames te zien. Dat maakt het toch een stuk 
gezelliger. 
Voorts spreekt de voorzitter zijn waardering uit naar het grote aantal leden dat aanwezig 
is vanavond, in totaal 99 personen. Het bestuur beschouwt dit altijd weer als een 
signaal van waardering van de leden wanneer zoveel leden gehoor geven aan de 
uitnodiging voor de jaarvergadering. 
De voorzitter geeft aan verheugd te zijn dat de heer Bert van Dooijeweerd van Sportech 
Racing in de gelegenheid is om ons vanavond over de actuele gang van zaken uit de 
draverijwereld bij te praten. 
Tenslotte vraagt de voorzitter bij dit agendapunt een moment van stilte voor de leden 
van de harddraverijvereniging die ons dit jaar zijn ontvallen.  
   
1. Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen ingekomen stukken en geen mededelingen. 
 
1. 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. Kleine aanpassing wordt 
gemeld: het aantal leden vermeld in het jaarverslag moet zijn 1474, en niet zoals 
vermeld 147. 
Omdat er verder geen vragen of opmerkingen zijn over de notulen en het jaarverslag 
worden deze onder dankzegging aan de secretaris vastgesteld.  
 
1. Verslag van de penningmeester 
Ook de jaarcijfers, verlies-en-winstrekening en balans, zijn op onze website geplaatst.  
Met behulp van een groot scherm geeft de penningmeester een uitgebreide toelichting 
op de jaarcijfers over 2012. Het nadelig exploitatiesaldo, onder verrekening van de 
reservering voor ons jubileumfeest, bedraagt € 1.632,- 
 
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij onze vereniging een nadelig saldo. De oorzaak 



is voornamelijk gelegen in de kosten van de beeldschermen langs de baan en de 
eenmalige kosten van het maken van een uitrit op de Mozartstraat voor de gasten en de 
calamiteitenvoertuigen voor hotel Marquette. Maar ook positief nieuws: gewezen wordt 
op de hogere opbrengst uit de verkoop van de toegangsbewijzen. 
De totalisatoropbrengst is gezien het aantal bezoekers toch nog wat aan de lage kant. 
Dit komt ook doordat er steeds meer wordt ingezet via internet. Er wordt op gewezen 
dat het percentage voor de vereniging van weddenschappen ingezet via internet lager 
is dan bij inzet op de baan. Voorts wordt melding gemaakt van geluidsoverlast 
afgelopen jaar bij één van de totalisatorwagens (Mozartstraat). Tenslotte wordt de 
penningmeester door de voorzitter bedankt voor zijn uitgebreide en duidelijke 
toelichting. 
 
 
1. Verslag van de kascommissie 
De heren Joop de Wit en Bert Jansen hebben de boeken bij de penningmeester thuis 
doorgenomen. De woordvoerder, de heer Bert Jansen, verklaart dat er geen 
onregelmatigheden zijn 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 te verlenen. 
De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie en stelt vast dat het volgende jaar 
de heren Bert Jansen en Wim Milikan de boeken zullen controleren en als waarnemend 
lid van de kascommissie wordt gekozen de heer Stefan Smit. 
Vervolgens bedankt de voorzitter de penningmeester. De leden ondersteunen de 
decharge van het bestuur met een hartelijk applaus. 
 
1. Bestuursverkiezing 
Aftredend zijn de heren Hans van der Kolk en Errol Diel. Hans van der Kolk is niet meer 
herkiesbaar, Errol Diel wel. 
Als eerste legt de voorzitter de herverkiezing van Errol aan de leden voor. De 
ledenvergadering stemt met een luid applaus in met de herbenoeming van Errol. 
Vanwege werkzaamheden in het buitenland is het voor Hans van der Kolk niet meer 
mogelijk nog langer deel uit te maken van het bestuur en hij is daarom tot zijn spijt niet 
meer beschikbaar. 
Het bestuur is op zoek gegaan naar vervanging voor Hans en dat is nog niet zo 
eenvoudig. Het moet een kandidaat zijn met organisatorische capaciteiten, gevoel voor 
de draverij en de Heemskerkse gemeenschap en ook belangrijk, in het bestuursteam 
passen. Het bestuur denkt een persoon gevonden te hebben die aan deze kwalificaties 



voldoet. Daarom wordt de heer Gerard Post Uiterweer voorgesteld als bestuurslid in de 
functie van waarnemend voorzitter. Met applaus wordt Gerard benoemd.  
 
Na de benoeming krijgt Gerard Post Uiterweer van de voorzitter het woord om zich aan 
de leden voor te stellen. Samenstelling van het bestuur en de taakverdeling is als volgt; 
 
Adri Nielen   voorzitter 
Gerard Post Uiterweer  waarnemend voorzitter 
Hans Nelissen  secretaris 
Aal Bruinekool  waarnemend secretaris 
Jan Nijman    penningmeester 
Errol Diel   waarnemend penningmeester 
 
 
7. Vaststelling van de contributie. 
Door de voorzitter wordt in herinnering gebracht de contributieverhoging naar € 5,-. 
Voorgesteld wordt de contributie op € 5,- te handhaven. Hiermee wordt door de leden 
ingestemd. 
 
8. Voortzetten van gebruik beeldschermen langs de baan. 
Allereerst neemt de voorzitter het woord. Hij geeft aan dat vorig jaar is gestart met het 
plaatsen van beeldschermen langs de baan. Een ontwikkeling met als doel om onze 
bezoekers een beter verslag van de koers te kunnen bieden. Onder de leden is een 
onderzoek gedaan en 2/3 is van mening dat hiermee moet worden doorgegaan. De 
penningmeester geeft aan dat we nog in onderhandeling zijn met enkele firma's die de 
schermen kunnen plaatsen en bedienen maar dat de verwachting leeft dat het 
voordeliger kan dan vorig jaar. Wel is ook aandacht nodig voor de plaatsing en locatie 
van de schermen. 
 
Besloten wordt door de leden ook komend jaar met beeldschermen verslag te doen van 
de draverij.  
 
Het agendapunt 11 wordt door de voorzitter voor de pauze ingebracht. 
 
9.  Voorstel jaarlijkse gift 
Al een groot aantal jaren is het de gewoonte, bij een voordelig exploitatieresultaat, dat 
de Harddraverijvereniging een gift beschikbaar stelt aan een organisatie die zich inzet 
voor de Heemskerkse gemeenschap. Zoals hiervoor aangegeven is het jaar 2012 
afgesloten met een nadelig exploitatiesaldo. Binnen het bestuur heeft dit discussie 



gegeven: wat doen we nu?  
Gezien het feit dat Heemskerk dit jaar 950 jaar bestaat en er van het organiserend 
comité een verzoek om een bijdrage was binnengekomen meent het bestuur, gezien 
het sympathieke doel, toch aan de leden voor te stellen een bedrag te doneren. 
Weliswaar niet het gebruikelijke bedrag van ca. € 1.500 maar in plaats hiervan € 750. 
De leden stemmen in met het voorstel van het bestuur. 
De heer Ad Kemper, bestuurslid van het organiserend comité H 950, bedankt de leden 
voor de gift en vertelt beknopt wat er met de gift gedaan gaat worden. Met applaus 
wordt dit agendapunt afgesloten. 
 
10.  Pauze. 
Zoals gebruikelijk wordt aan de leden voor rekening van de vereniging een drankje 
aangeboden. 
 
11.  Presentatie van de heer Dooyeweerd. 
De heer Bert van Dooyeweerd geeft een duidelijk verslag van de actuele ontwikkelingen 
in binnen- en buitenland op de lange en korte baan. Aan de hand van een Powerpoint-
presentatie worden de feiten gepresenteerd. Voorts worden er beelden getoond vanuit 
het verleden, met Koninklijke aanwezigheid, en het heden. Zorg wordt uitgesproken 
over de toekomstige ontwikkelingen. Met name op de lange baan wordt het uitermate 
lastig om publiek geïnteresseerd te houden en de financiële middelen te verzamelen. 
Maar ook voor de korte baan zal de omzet van de totalisator onder druk komen staan. 
Ondanks de zorgelijke afsluiting wordt onder luid applaus de heer Dooyeweerd door de 
voorzitter bedankt en krijgt hij voor de genomen moeite een fles wijn mee voor thuis.  
 
12.  Rondvraag en sluiting. 
 
Geluid 
Zoals al eerder aangegeven zijn er wat klachten over het geluid langs de baan. 
Aangegeven wordt dat er geluidsmetingen langs de baan zijn gedaan. Door de 
hoeveelheid publiek loopt het lawaai soms op tot meer dan 90 dB(a). Het lastig om hier 
bovenuit te komen. Het bestuur zegt toe de klachten nogmaals onder de aandacht te 
brengen bij de geluidsfirma. 
 
Programmaverkoop. 
Door een van de leden wordt voorgesteld om elke bezoeker gratis een programma te 
geven. Het bestuur reageert hier terughoudend op. De programma verkoop levert 
elkaar jaar wel wat minder op maar toch altijd nog een kleine € 800,-. 
 



Afvalbakken. 
Onze vaste vragensteller de heer Freek Stammis doet zijn beklag over de te kleine 
afvalbak bij zijn woning. Volgend jaar moet de bak groter. 
 
Geen vragen meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om ca. 22.30 
uur. 
 
Tot slot dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun komst, hij wenst een ieder wel thuis 
en tot 5 september op de Marquettelaan.  
 
13.  Gratis verloting 
Zoals gebruikelijk wordt door de secretaris van de vereniging de ledenvergadering 
besloten met weer een spannende verloting. 
 
 
Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 20 mei 2014 
 
 
Secretaris     voorzitter 
 
 
J.W. Nelissen    A.H.C. Nielen  
 
 
 


