
 

Notulen van de algemene ledenvergadering van de  

Harddraverijvereniging Heemskerk 
Dinsdag 20 mei 2014 

I. Opening  

 De voorzitter opent om precies 20.00 uur de ledenvergadering. Aanwezig zijn 98 
leden wat weer een mooi aantal is. Hiermee maken de leden de betrokkenheid met 
de Harddraverij zichtbaar. 

 Een, zoals gebruikelijk, welkom aan de dames in de zaal, altijd leuk dat er in deze 
draverijwereld zoveel dames op de uitnodiging zijn ingegaan. Het maakt het een 
stuk gezelliger. 

 Helaas geen Ereleden en oud bestuursleden aanwezig. Door vakanties of anderszins 
zijn de heren niet in de gelegenheid vanavond aanwezig te zijn.  

 Voorts vraagt de voorzitter een minuut stilte voor de leden en andere harddraverij 
betrokkenen welke ons dit jaar zijn ontvallen. Genoemd wordt hierbij Herman 
Rijkenberg, Erelid van de vereniging, Arend Modderman, official NDR en de heer 
Jan Stubenitsky, een plaatselijke bekende paardenliefhebber.    

 Wisselprijs van de gemeente Heemskerk. Vorig jaar heeft de heer Aad Pools drie 
keer aaneengesloten de draverij in Heemskerk gewonnen. In een gezellige 
samenzijn heeft hij de wisselprijs uitgereikt gekregen van burgemeester Mieke 
Baltus. De (wissel)prijs komt nu definitief in zijn bezit. De burgemeester heeft 
aangegeven dat er een nieuwe wisselprijs wordt aangekocht. Goed initiatief. 

 Aantal paarden kortebaan 2015. Met ingang van 2015 kunnen er maximaal 24 
paarden worden ingeschreven. Na de tweede omloop worden er twee bijgeloot.  
Dus in de eerste omloop maximaal 24 paarden, in de tweede omloop 12 paarden, in 
de derde omloop 6 + 2 ingelote paarden = 8 paarden, dan 4 en dan de halve en 
hele finale.  

 

II. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.  

III. Vaststelling van de jaarstukken 

Zoals al enige jaren gebruikelijk wordt het “Verslag van de ledenvergadering van 14 mei 
2013” en het “Jaarverslag 2013” op www.harddraverijverenigingheemskerk.nl gepubliceerd.  

De voorzitter vraagt de leden of hier nog vragen en/of op- en aanmerkingen op zijn. Vanuit 
de zaal wordt er met een luid applaus ingestemd met beide verslagen. De secretaris wordt 
door de voorzitter bedankt voor de inzet voor de vereniging. 

IV. Toelichting verslag van de penningmeester 

Vooraf maakt de penningsmeester zijn excuus. Aan een deel van de leden is de uitnodiging 
van de ledenvergadering niet verzonden/gemaild. Enkele leden zijn daardoor alleen via de 
advertentie in “De Heemskerkse Courant” op de hoogte gesteld van de ledenvergadering. 
Oorzaak hiervan is het te grote aantal e-mailadressen waar de uitnodiging automatisch 
naartoe is verzonden. Dit heeft voor storing/weigering van verzending van een deel van het 
bestand geleid. Volgend jaar zal het bestand worden opgesplitst zodat dit niet meer 
voorkomt.   

http://www.harddraverijverenigingheemskerk.nl/


De penningmeester geeft, met behulp van het projecteren van de overzichten, een 
uitgebreide toelichting over de financiële resultaten van 2013 en de begroting van 2014. De 
algemene conclusie is dat de harddraverij Heemskerk een financieel gezonde vereniging is. 
Het voordelig resultaat van 2013 bedroeg €  8.574,-. Goede weersomstandigheden tijdens 
de draverij zijn bepalend voor het resultaat. Wel t.a.v. de exploitatie enkele 
aandachtspunten. Er is een duidelijke tendens dat kosten van de draverij elk jaar oplopen. 
Te noemen zijn; extra beveiligingseisen, beeldschermen langs de baan, kosten verzorging 
baan, etc. Voorts wordt er op gewezen dat aan de inkomstenkant het vastleggen van 
sponsorcontracten steeds lastiger wordt. Onze hoofdsponsor, de Rabobank, heeft met de 
vereniging wel een nieuw contract gesloten maar voor één jaar en voor een bedrag van € 
5.000,-. Dit is € 2.000,- minder dan het vorige driejarige contract. Ook worden er door de 
overige sponsoren afspraken gemaakt voor één jaar. Dit geeft een risico voor de exploitatie 
van de verenging en een beperking voor het afsluiten van meerjarige 
dienstverleningscontracten.  

De balans laat een continuïteitsvermogen zien van € 100.000,-. Een verenigingsvermogen 
van € 29.671,- en een bestemmingsreserve van € 12.000,- voor het jubileumfeest in 2015. 
De nog te betalen kosten zijn dit jaar hoger omdat apparatuur is aangekocht voor radio/TV 
Heemskerk. Om de beelden van de draverij door te zenden voor uitzending door 251TV is 
een decoder nodig. Die moest vorig jaar door 251TV worden ingehuurd. De vereniging 
heeft de decoder nu aangeschaft en in bruikleen gegeven aan 251TV, zodat op termijn de 
kosten lager uitvallen. De kosten zijn opgenomen in 2013 maar zijn betaald in 2014. Het 
vermogen/kapitaal is belegd maar de penningmeester wijst erop dat dit steeds minder rente 
opbrengt als gevolg van de huidige lage rentestand. 

Onder een daverend applaus wordt kennisgenomen en ingestemd met de jaarcijfers. De 
voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn duidelijke toelichting en zijn inzet in het 
afgelopen jaar. 

V. Verslag/verkiezingen kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit de heren Bart Jansen en Wim Milikan, zijn bij de 
penningmeester thuis geweest om de boeken te controleren. De heer Jansen geeft aan dat 
de kascommissie kennis heeft genomen van de financiële bescheiden, etc.. Grote 
waardering wordt uitgesproken voor de wijze waarop de stukken zijn gearchiveerd en 
vertaald naar de exploitatierekening en de balans.   

Hij stelt, mede namens de heer Milikan, de ledenraad voor de penningmeester maar 
daarmee het hele bestuur te déchargeren. 

Benoeming van een nieuw reserve lid voor de kascommissie. De heer Paul Timmer stelt 
zich hiervoor beschikbaar. Volgend jaar worden de boeken gecontroleerd door de heren 
Wim Milikan en Stefan Smit.  

VI. Vaststelling van de contributie 

Gezien de financiële positie van de vereniging wordt de contributie ongewijzigd vastgesteld 
op € 5,- per jaar per lid. 

VII. Toelichting/besluit medewerking opbouw App-harddraverij 

De heer Jan Nijman krijgt bij dit agendapunt het woord van de voorzitter. 

Als eerste schets Jan de actuele ontwikkeling en toepassingsmogelijkheden van de sociale 
media. Om mee te gaan in deze ontwikkeling welke in het belang van de 
harddraverijbezoekers en harddraverijvereniging is het initiatief door de vier grotere 
harddraverijverenigingen, t.w. Lisse, Santpoort, Beverwijk en Heemskerk, genomen voor 
het bouwen van een zogenaamde App. Met behulp van deze App is het koersverloop direct 
zichtbaar, waar je ook bent. Dus al sta je niet langs de baan kan je toch op de hoogte 



blijven van de actuele ontwikkelingen van het koers. Ook kan worden gewed met 
gebruikmaking van de App. Wanneer je gegevens vooraf zijn geregistreerd kan worden 
ingezet op de koers, waar dan ook in Nederland. De kosten van het bouwen van een App 
bedraagt ca. € 3.000,- per vereniging. Dus in totaal ca. € 12.000,-. Voorgesteld wordt om dit 
bedrag beschikbaar te stellen om in samenwerking met de 3 andere grote 
harddraverijverenigingen de App te bouwen. De App wordt beschikbaar gesteld aan alle 
harddraverijverenigingen welke hiervan gebruik willen maken. Hiervoor worden dan wel 
kosten in rekening gebracht, dit ter dekking van de kosten van het bouwen van de App. 
Wanneer het aanslaat kan het zo zijn dat de investering van het bouwen van de App 
terugvloeit naar de investerende vereniging. In feite is het dus een investering met reële 
kans dat de investering wordt terugbetaald. De rechten van de App liggen bij de 4 grote 
verenigingen.  

De ledenraad stemt in met de investering van € 3.000,-.    

VIII. Voorstel jaarlijkse gift 

Het bestuur heeft een verzoek van de Hartekamp Groep ontvangen om in aanmerking te 
komen voor de jaarlijkse gift van onze vereniging. Aanwezig is mevrouw Thessa Schipper 
van de vrijwilligers. De voorzitter nodigt Thessa uit om aan de ledenraad haar verzoek 
nader toe te lichten. Bij de Hartekamp zijn ca. 300 vrijwilligers actief op veel verschillende 
terreinen. Zo is er ook een groep welke met de patiënten gaat fietsen. Gezien de beperking 
kan dat niet op een gewone fiets. Daarom is er de wens om een tandem aan te kopen. De 
patiënten kunnen dan met de begeleider fietsen. Ook zijn er patiënten welk uit hun fiets zij 
gegroeid. Ook voor deze groep is er de wens een andere fiets te kopen. 

Gezien de sympathie van deze wensen, de doelgroep en de wijze waarop mevrouw 
Schipper een toelichting heeft gegeven stemt de ledenvergadering met een luid applaus in 
met het beschikbaar stellen van een gift van € 1.500,- aan de Harteheem Groep. 

Een van de leden, de heer Herman Liefting, komt nog wel met het voorstel om het bedrag 
te verhogen, dit was vorig jaar toch ook hoger. Deze bewering is onjuist. Vorig jaar is een 
lager bedrag beschikbaar gesteld. Alleen als de vereniging, in het voorafgaande jaar, een 
positief exploitatiesaldo heeft gerealiseerd wordt een gift beschikbaar gesteld. Voorts is er 
door de ledenvergadering enkele jaren terug een formule vastgesteld dat een percentage 
van het vermogen, met een maximum van € 1.500,-, beschikbaar wordt gesteld voor een 
gift. Het voorstel van de heer Liefting wordt daarom afgewezen.  

IX. Pauze  

Voor rekening van de vereniging wordt een rondje gegeven. 

X. Bestuursverkiezingen 

Dit jaar een bijzonder agendapunt.  

Allereerst wordt de heer Jan Nijman herbenoemd.  

Omdat de huidige voorzitter, Adri Nielen, aftredend is en niet herkiesbaar is stelt hij aan de 
ledenvergadering voor om de heer Gerard Post Uiterweer te benoemen tot voorzitter van 
de Harddraverijvereniging. De leden stemmen hiermee in. Hiermee heeft de heer Adri 
Nielen na velen jaren afscheid genomen van het bestuur van de Harddraverijvereniging.  

Na dit besluit geeft Adri de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter. 

De nieuwe voorzitter bedankt Adri voor zijn inzet. In de 33 jaar dat Adri verbonden is aan de 
draverijvereniging, eerst als bestuurslid en met ingang van 2001 als voorzitter, heeft Adri 
zich heel intensief en betrokken ingezet voor alles wat met de Heemskerkse draverij te 
maken heeft. Grote dank zijn de leden dan ook verschuldigd aan Adri. Om dit te 



onderstrepen stelt Gerard voor aan de ledenvergadering om Adri te benoemen tot erelid 
van de harddraverijverenging Heemskerk. De leden steunen het voorstel en bedanken Adri 
met een groot applaus. Tevens ontvangt Adri uit handen van Gerard een origineel Delfs 
Blauw bord met een persoonlijke tekst. 

Op dat moment komt burgemeester Mieke Baltus de zaal in, gevolgd door genodigden, 
familie en vrienden van Adri. De burgemeester krijgt het woord. 

Ze realiseert dat haar binnenkomst tot enige verbazing leidt bij Adri. Maar de burgemeester 
geeft aan dat het afscheid van Adri niet onopgemerkt kan worden afgehandeld. Voorts 
vermeldt de burgemeester dat eigenlijk de burgemeester van Uitgeest hier had moeten 
staan.  Adri woont in Uitgeest. Maar na collegiaal overleg vindt zij het een eer om de heer 
Nielen te mogen toespreken. Zij geeft uitvoerig aan dat met grote inzet Adri de afgelopen 
33 jaar er aan heeft gewerkt om de draverij een groots evenement te laten zijn. Naast de 
inzet voor de harddraverij was Adri ook actief voor de landelijke en plaatselijke 
Jagersvereniging. Gememoreerd wordt dat Adri vele artikelen heeft geschreven voor het 
jagersblad. Ook wordt genoemd zijn 40 jaar als ambtenaar bij de gemeente Castricum.  

Dit alles heeft Zijne Majesteit de Koning doen besluiten om Adri te decoreren met een 
Koninklijke Onderscheiding. Met grote verbazing laat de oud-voorzitter de versierselen 
behorende bij de Koninklijke Onderscheiding opspelden.  

Met een uitgebreide toespraak dankt Adri de burgemeester voor de Koninklijke 
onderscheiding hij heeft er eigenlijk geen worden voor. Hij dankt de nieuwe voorzitter en 
het bestuur voor de geweldige jaren dat hij van het bestuur deel van mocht uitmaken. Een 
geweldig team in een veranderende tijd. Met vertrouwen heeft hij daarom het 
voorzitterschap beëindigd en wenst het bestuur, dat met 5 verder gaat, heel veel succes. 
Adri gaat in zijn toespraak voort met een beschouwing van pikeurs en paarden welke hij de 
afgelopen jaren voorbij heeft zien komen. Vanaf 1951 worden de herinnering opgehaald. 
De harddraverij zit Adri in de aderen, hij is er mee opgevoed en zal er altijd betrokken bij 
blijven.  

Tenslotte wordt de huidige secretaris benoemd tot waarnemend voorzitter. Bij afwezigheid 
van de voorzitter neemt Hans Nelissen waar. Ook hiermee stemt de ledenvergadering 
vereniging in.   

XI. Optreden Hein Tromp 

Doordat voorzien werd dat de bestuurswisseling dit jaar veel tijd ging kosten is reeds enige 
tijd terug besloten het optreden van de heer Hein Tromp door te schuiven naar volgend 
jaar. 

XII. Rondvraag en sluiting 

Een van de leden vraagt de nieuwe voorzitter wat zijn achtergrond is. Gerard geeft aan dat 
hij moet bekennen geen geboren Heemskerker te zijn. Ja, geboren in Beverwijk, maar al 
heel lang wonende in Heemskerk, zelfs bij de gemeente Heemskerk gewerkt en daarna 
werkzaam in de reclame en PR. Zaak recentelijk verkocht en nu tijd voor de harddraverij.   

De vergadering wordt geschorst. Vanwege het feestelijke afscheid van Adri biedt de 
vereniging de leden en genodigden een borrel aan. Na de schorsing wordt de vergadering 
geopend voor de afsluitende verloting. 

XIII. Jaarlijkse verloting 

Zoals gebruikelijk verricht de secretaris de jaarlijkse verloting. Vele leden gaan weer met 
mooie, smakelijke en spirituele prijzen naar huis. 



Om ca. 22.45 uur wordt de vergadering gesloten. De secretaris groet de aanwezigen en tot 
donderdag 4 september op de Marquettelaan.  


