
Notulen van de algemene ledenvergadering  
van de Harddraverijvereniging Heemskerk 

Dinsdag 12 mei 2015 

1. Opening 

• De nieuwe voorzitter opent om precies 20.00 uur de ledenvergadering. Aanwezig zijn 104 
leden wat weer een hoger aantal is dan in 2014. Het is de eerste ledenvergadering onder 
leiding van de vorig jaar gekozen voorzitter. Hij geeft aan zijn best te doen om het 
allemaal goed te laten verlopen. Voorts een drukke avond in de Jansheeren, niet alleen de 
jaarvergadering van de harddraverijvereniging maar ook de ledenavond van de HKH. 
Omdat er toch wel veel leden lid zijn van beide verenigingen zal dit volgend jaar worden 
afgestemd. 

• Een, zoals gebruikelijk, welkom aan de dames in de zaal, altijd leuk dat er in deze 
mannen-/draverswereld zoveel dames op de uitnodiging zijn ingegaan. Het worden er 
steeds meer en dit maakt de avond een stuk gezelliger. 

• Aanwezig op de voorste rij de ereleden, Peter Bisschop, Jan Verduin en Adri Nielen, 
welkom, fijn dat jullie er zijn.  

• Een korte terugblik op de harddraverij van vorig jaar. Het was, geholpen door het prachtige 
weer, een succes. Mooie koers, heel veel publiek, een record-totalisatoromzet en alles is 
goed verlopen. Met genoegen kan daarom worden teruggekeken. 

• De voorzitter vraagt de aandacht voor de glimmende schaal op de bestuurstafel. Met 
ingang van 2015 ontvangt de winnende pikeur deze prijs, als 'Master van de 
Marquettelaan'. Het bestuur is van mening dat er een tastbare, maar ook herkenbare prijs 
moet zijn voor de pikeur die in Heemskerk de draverij wint. Bij het maken van de schaal 
hebben we ons laten inspireren door de bekende KNVB-schaal, hiermee herkenning met 
een belangrijke andere prijs. Voor Heemskerk moest er toch zeker iets gelijkwaardigs 
komen! 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken wel enkele mededelingen. 

A) Aantal paarden kortebaanseizoen 2015.  
Met ingang van 2015 kunnen er maximaal     28 paarden worden ingeschreven. Na de 
tweede omloop worden er een paard bijgeloot. Dus in de eerste omloop maximaal 28 
paarden, dan in de tweede omloop 14 paarden, in de derde omloop 7 + 1 bijgeloot paard = 
8 paarden, dan 4 en dan de kleine en grote finale.  



B) Veiligheidsvoorschriften en veiligheidsmaatregelen. 
De voorzitter geeft aan dat veiligheid een steeds grote item wordt. Erg veel mensen op de 
baan en er wordt nogal wat gedronken. Daarom heeft het bestuur besloten enkele 
maatregelen te moeten treffen ter voorkoming van ongevallen en incidenten. 

• Als eerste het geluid.  
Het speaker-geluid na het middenstek is ontoereikend gebleken wat de veiligheid in 
gevaar kan brengen. Er zijn door onze geluidsmensen metingen gedaan en het 
volume is dusdanig dat er met de huidige geluidsvoorzieningen niet overheen te 
komen is. Daarom worden er maatregelen getroffen. Er worden extra speakers 
geplaatst vanaf het middenstek tot aan de finish. Bij evt. calamiteiten kan het publiek 
langs de baan dan geïnformeerd worden. Voorts wordt het niet meer toegestaan om 
geluidsinstallaties naar de baan mee te nemen. Hierop zal worden gecontroleerd door 
onze beveiligers bij de entrees. 

• Glas langs en op de baan. 
Na afloop van de draverij vorig jaar is er veel glas gevonden tussen de enorme troep 
die resteert na een middagje harddraverij. Dit kan en mag niet gebeuren. De 
vergunning van de gemeente verbiedt dat er glas naar de draverij wordt 
meegenomen. Maar hoe controleren wij dit?  
Zoals bekend worden er veel kliko’s naar de baan meegenomen. Bij de entree wordt dit 
gecontroleerd. Maar het is voor controleurs onmogelijk te constateren wat onder de 
traytjes bier en ijs in de kliko’s zit. Er is zelfs geconstateerd dat illegaal bier werd 
verkocht vanuit de kliko’s. Daarom is het met ingang van de komende draverij niet 
meer toegestaan om drank in kliko’s mee te nemen naar de baan. Onder het motto 
“drinken wat je dragen kan” mag alleen in koeltassen/-boxen drank in blik worden 
meegenomen. Met deze maatregel wordt het voor de controleurs weer mogelijk om bij 
de entrees op glas te controleren. Deze maatregel moet worden genomen voor onze 
veiligheid en het behoud van de gemeentelijke vergunning. 

C) Rabobank IJmond pikeursprijs. 
Door de fusie van de Rabobank Velsen e.o. en Rabobank IJmond-Noord zijn er nu in het 
werkgebied van de bank 4 draverijen die door de Rabobank gesponsord worden. Een 
nieuwe situatie waarover we met de Rabobank in overleg zijn gegaan.  
Het resultaat is dat de harddraverij Heemskerk een nieuwe (concept) overeenkomst met 
de Rabobank voor de sponsoring voor de komende twee jaar heeft afgesloten.  
Daarnaast is in het overleg met de Rabobank door de harddraverijverenigingen van  
Santpoort, Beverwijk en IJmuiden, onze collega's in het gebied, een plan opgepakt, om 
een pikeurscompetitie in te stellen. Ook deze gaat gesponsord worden door de Rabobank. 
In het werkgebied zijn 3 van de top 4 kortebanen van Nederland zodat we de IJmond 
gerust het “centre court” van de kortebaancircuit mogen noemen. Er wordt een 
puntentelling gekoppeld aan de pikeurs welke goed presteren en de pikeur met de meeste 



punten na afloop van de 4 IJmond-draverijen ontvangt een premie van € 1.000,- en een 
trofee van de Rabobank. Hiermee proberen wij de aantrekkingskracht bij de pikeurs van 
de draverijen in de IJmond nog verder te bevorderen. 

3. Toelichting op de jaarstukken. 
Zoals al enige jaren gebruikelijk worden het “Verslag van de ledenvergadering”, het 
“Jaarverslag” en de jaarcijfers op www.harddraverijheemskerk.nl gepubliceerd.  
De voorzitter vraagt de leden of hier nog vragen en/of op- en aanmerking op zijn.  
In het jaarverslag wordt op pagina 3 een financieel resultaat gemeld wat niet overeenkomt 
met de jaarcijfers is. Reactie is dat nu blijkt dat er een verschil in versies is. Er is een 
nagekomen rekening van de gemeente gekomen. Dit zal worden gecorrigeerd in het 
jaarverslag. Verder geen opmerkingen. 

4. Verslag van de penningmeester 
Kerncijfers harddraverij; 1.617 leden en 6.130 betalende bezoekers op de draverij in 2014. 
Een totalisatoromzet van € 80.552,-, een record, met een wat tegenvallende 
totalisatoropbrengst van € 15.247.-.  

De opbrengst is wat lager omdat, eenmalig in 2014, geen provisie wordt ontvangen op de 
Winscore. Dit is het gevolg van een landelijke afspraak met Runnerz ter financiering van het 
bouwen van programmatuur voor het automatiseren/digitaliseren van deze spelsoort. 
Voortaan kan deze spelsoort dan ook digitaal gespeeld worden, wat naar verwachting dan een 
hogere opbrengst genereert. 

De penningmeester geeft, met behulp van het projecteren van de overzichten, een 
uitgebreide toelichting op de financiële resultaten van 2014 en de begrotingscijfers van 2015. 
De algemene conclusie is dat de harddraverij Heemskerk een financieel gezonde vereniging 
is. Het voordelig resultaat van 2014 bedroeg €  4.839,-. Goede weersomstandigheden tijdens 
de draverij zijn mede bepalend voor dit positieve resultaat.  

Wel t.a.v. de exploitatie enkele aandachtspunten. Er is een duidelijk tendens dat kosten van de 
draverij elk jaar oplopen. Te noemen zijn hierbij de kosten van baanaanleg, extra 
beveiligingseisen, drukwerk, 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, voor twee jaar, voor een bedrag van 
€ 5.000,- per jaar. Dit is echter € 2.000,- per jaar minder dan tot 2014 het geval was. Wel 
wordt dit enigszins gecompenseerd doordat we wat meer videosponsors  hebben kunnen 
vastleggen. Met de overige trouwe sponsoren worden afspraken gemaakt voor maar één jaar. 
Dit geeft een risico voor de continuïteit aan de inkomstenkant van de exploitatie van de 
vereniging.  

http://www.harddraverijheemskerk.nl


De balans laat een continuïteitsvermogen zien van € 100.000,-. Een verenigingsvermogen 
van € 25.510,- en een bestemmingsreserve van € 24.000,- voor het jubileumfeest in 2015. 
Voorts een reservering voor het, in samenwerking met andere kortebaanverenigingen, laten 
bouwen van een App. Het vermogen/kapitaal is belegd maar de penningmeester wijst erop 
dat dit steeds minder rente op brengt als gevolg van de huidige rentemarkt situatie.  

De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn gedetailleerde toelichting en zijn inzet in 
het afgelopen jaar. 

In vervolg hierop geeft de voorzitter de vertegenwoordiger van de kascommissie het woord. 
De heer Milikan leest de verklaring voor de kascommissie voor. Hij geeft aan dat de financiële 
administratie bij de penningmeester thuis is gecontroleerd. Uit onderzoek zijn geen 
onregelmatigheden geconstateerd en alle kas- en bankbescheiden waren aanwezig. De 
administratie was keurig op orde. De commissie stelt de leden dan ook voor om de 
penningmeester en daarmee het bestuur decharge te verlenen. 

Voorstel aan de ledenvergadering om over te gaan tot; 

• Vaststellen notulen ALV, d.d. 20 mei 2014 

• Vaststellen Jaarverslag 2014 

• Vaststellen van de jaarrekening 2014 

Onder een daverend applaus wordt ingestemd met de notulen ALV, het jaarverslag en de 
jaarcijfers. Hiermee is het bestuur van de harddraverijvereniging gedechargeerd.  

5. Verkiezingen kascommissie 
Aftredend is de heer Wim Milikan. De kascommissie bestaat nu uit de heren Stefan Smit en 
Paul Timmer. 
Benoeming van een nieuw reservelid voor de kascommissie: de heer Bertus Petersen stelt 
zich kandidaat en wordt direct benoemd. 

6. Vaststelling van de contributie 
Gezien de financiële positie van de vereniging wordt de contributie ongewijzigd vastgesteld op 
€ 5,- per jaar per lid. Entree harddraverij blijft eveneens gehandhaafd op € 3,50 per persoon. 

7. Bestuursverkiezingen 
Aftredend en herkiesbaar is de wnd. secretaris de heer Aalt Bruinekool.   
Aftredend en herkiesbaar is eveneens de secretaris en waarnemend voorzitter de heer Hans 
Nelissen. 

De ledenvergadering stemt in met de herbenoeming van beide bestuurders.    



8. Jubileumfeest 90 jaar harddraverij Heemskerk 
Bij dit agendapunt geeft de voorzitter de secretaris en de penningmeester het woord. Op 
zondag 11 oktober organiseert de harddraverijvereniging Heemskerk een groots 
jubileumfeest nabij het kasteel Marquette. Hans Nelissen geeft een toelichting op het 
voorlopige programma.  

Gezien het succes van het jubileumfeest in 2010 “Calèche en Marquette” is besloten om op 
dit concept door te gaan. Het wordt een feest met paarden en koetsen, presentatie van oude 
MG-automobielen, muziek, kinderactiviteiten, het bedrijfsleven gaat zich presenteren in 
pagodetenten, demonstraties schapendrijven, jachthoornblazers, etc. Het feest krijgt de 
naam mee “October Overdrive”: een dag vol paardenkracht, karrenpracht, muziek en 
entertainment. De aanvang is om 11.00 uur en er wordt afgesloten met een toespraak van de 
burgemeester om 16.00 uur en een afsluitend concert van het groot orkest van St. Caecilia 
tot ca. 17.00 uur. De uitvoering is in samenwerking met het PWN en het management van 
kasteel Marquette. Het programma is nog niet definitief. Een aantal onderdelen is nog in 
voorbereiding.  

Voor de financiële aspecten neemt Jan Nijman het woord. Er is de afgelopen jaren gespaard 
en de bestemmingsreserve bedraagt nu € 24.000,-. Aan de hand van een geprojecteerde 
begroting worden de kosten toegelicht. De begroting is sluitend.  

De voorzitter vraagt de leden in te stemmen met het voorlopige programma en de begroting 
van het jubileumfeest. Hiermee wordt met waardering voor het programma met applaus 
ingestemd. 

Wel stelt erelid en oud-voorzitter Peter Bisschop vanuit de zaal nog een vraag, De 
harddraverijvereniging organiseert voor haar kosten een groots feest voor de Heemskerkse 
bevolking, dat vrij toegankelijk wordt. In de begroting zijn de kosten van gemeentelijke leges 
opgenomen. Vraagt de gemeente nu echt een bijdrage van de harddraverijvereniging om een 
dergelijk feestprogramma te organiseren? De reactie van het bestuur is dat rekening 
gehouden worden met deze kosten maar dat zeker aan de gemeente voorgelegd zal worden 
om hiervan, gezien het karakter van het feest, vrijgesteld te worden. 

9. Pauze  
Voor rekening van de vereniging wordt een rondje gegeven. 

10. Optreden Hein Tromp 
Vorig jaar kon, vanwege het speciale programma t.g.v. het aftreden van voorzitter Adri Nielen, 
het optreden van Hein Tromp niet door gaan. Afgesproken is toen om dit één jaar door te 



schuiven. De voorzitter kondigt daarom nu aan, rechtstreeks uit West Friesland, Ome Hein 
Tromp. De gortdroge West-Friese humor is een vrolijk intermezzo tijdens deze 
jaarvergadering.  

Het optreden wordt afgesloten met een dankwoord van de voorzitter en onder luid applaus 
neemt Hein Tromp afscheid van de ledenvergadering.  

11. Voorstel voor de jaarlijkse gift 
Het bestuur heeft een verzoek ontvangen van het project “Gouden Dagen Heemskerk”, 
onderdeel van de ViVa! Zorggroep, om in aanmerking te komen voor de jaarlijkse gift van onze 
vereniging. Aanwezig is mevrouw Jolanda van Dam, coördinator van de Gouden Dagen. De 
voorzitter nodigt Jolanda uit om aan de ledenvergadering haar verzoek nader toe te lichten. 
De Gouden Dagen richt zich op (eenzame) ouderen en hulpbehoevenden die, om wat voor 
reden ook, niet meer in staat zijn om zelfstandig een waardevolle invulling te geven aan hun 
leven. Bijvoorbeeld omdat ze gaan dementeren, niet meer mobiel zijn, of niet de financiële 
mogelijkheden hebben om leuke dingen te ondernemen. Gouden Dagen brengt mensen 
(vrijwilligers) en middelen (geld) bij elkaar, organiseert bijzondere uitjes en activiteiten en 
vervult de wensen van deze doelgroep. Daarmee bezorgt Gouden Dagen hun niet alleen een 
heerlijke dag of een paar fijne uurtjes, maar ook iets om naar uit te kijken en waar de 
deelnemers nog lang van kunnen nagenieten. 

Voor het vervullen van de wensen hebben we de hulp nodig van sponsoren, bedrijven, 
vrijwilligers, buurtteams en scholen. Zonder hun hulp kunnen wij dit geweldige project niet 
voortzetten.  

Gezien de sympathie van deze wensen, de doelgroep en de wijze waarop Jolanda een 
toelichting heeft gegeven stemt de ledenvergadering met een spontaan applaus in met het 
beschikbaar stellen van een gift van € 1.500,- aan de vrijwilligers van de Gouden dagen 
Heemskerk. 

12. Rondvraag en sluiting 

• Hoe staat het met de ontwikkeling van de App? Jan Nijman geeft aan dat in overleg met 
de zusterverenigingen hieraan gewerkt wordt. Het is echter technisch nog niet mogelijk 
deze nu verder door te ontwikkelen. Het probleem zit hem in de verbindingen. Tijdens de 
draverij zijn er zoveel mensen op een kleine locatie geconcentreerd dat de verbinding 
wegvalt. We zijn in overleg met de providers om hier een financieel acceptabele oplossing 
voor te vinden. 

• Aanpassing van de verharding op de Marquettelaan en in bijzonder de (stoep)randen die 
zijn aangebracht. De voorzitter geeft aan dat de vereniging vooraf is geraadpleegd over 
de vernieuwing van de verharding. Eerst was men van plan om er een klinkerbestrating 



aan te brengen. Daarop heeft de vereniging laten weten dat asfalt nadrukkelijk de 
voorkeur heeft. De breedte van de verharding is niet veranderd zodat het vertrouwen er is 
dat ook bij het starten/draaien van paarden dit geen problemen geeft. Er zal extra 
aandacht voor zijn dat met de nieuwe stoepranden voldoende ruimte in het startvak 
aanwezig blijft. Zo nodig zal er meer zand worden aangebracht. 

• Hoogwerker: recentelijk zijn er ongelukken gebeurd tijdens een evenement met een 
hoogwerker. Bij ons staat de speaker de laatste jaren ook in een hoogwerker, maar het is 
niet uit te sluiten dat daarmee een gevaarlijke situatie kan ontstaan. Aangegeven wordt 
dat met de invoering van de beeldschermen het niet meer nodig is dat de speaker in een 
hoogwerker staat. Dus er wordt komende draverij geen hoogwerker meer gebruikt.  

• Kampioenschap van Nederland. Waarom heeft Heemskerk, ter gelegenheid van het 90 
jarige jubileum niet het Nederlands kampioenschap toegewezen gekregen? De voorzitter 
antwoordt dat vele verzoeken bij de bond jaarlijks binnen komen om hiervoor in 
aanmerking te komen. Het is Heemskerk deze keer niet gelukt. Maar de toezegging is er 
wel dat we met ons 100-jarig bestaan het Nederlands kampioenschap toegewezen 
krijgen! 

• Fietsen langs de baan. Aandacht wordt gevraagd om geen fietsen langs de baan toe te 
laten. Dit geeft hinder en irritatie. Het bestuur zal bij de toegangscontrole hiervoor 
aandacht vragen.  

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

Om ca. 22.05 uur wordt de vergadering gesloten. De secretaris groet de aanwezigen en tot 
donderdag 3 september op de Marquettelaan en 11 oktober bij het jubileumfeest op 
Marquette. 


