
Notulen van de algemene ledenvergadering 
van de Harddraverijvereniging Heemskerk 

Dinsdag 9 mei 2017 

1. Opening 
De voorzitter opent om precies om 20.00 uur de vergadering. Aanwezig 106 
leden, ruim meer dan vorig jaar (86), een geweldige opkomst.  
Wegens ziekte is onze penningmeester vanavond niet aanwezig. Hij wordt 
vanavond vervangen door de waarnemer, Errol Diel. 
Welkom aan onze ereleden, zoals gebruikelijk vooraan gezeten in de 
Sociëteitruimte, Peter Bisschop en Jan Verduin. De oud-voorzitter van de 
vereniging en erelid Adri Nielen is helaas wegens omstandigheden niet in de 
gelegenheid aanwezig te zijn. 
Een bijzonder welkom aan Hans Bleeker. Hans heeft onze penningmeester 
wegens ziekte de afgelopen periode ondersteund. 
Voorts haalt de voorzitter bij de opening van de vergadering de geweldige 
draverij van vorig jaar aan, de onzekere financiële tijden voor de NDR en de 
onduidelijkheid die er nog steeds is over de vergunning van Runnerz, de 
organisator van de totalisator, die per 1 juli as. afloopt.  

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Allereerst een terugblik op het afgelopen jaar.  

• De draverij was een groot succes. Geweldige weersomstandigheden, een 
super opkomst van onze trouwe harddraverij-fans en een recordomzet 
van € 87.575,-.  

• Maar helaas is ook geconstateerd dat er na afloop van de draverij toch 
weer veel glas op de baan is gevonden. Uit veiligheidsoverwegingen en 
gezien de voorwaarden in de evenementenvergunning van de gemeente 
wordt het daarom noodzakelijk de controles bij de entrees van de baan 
volgend jaar te verscherpen. 

Overige mededelingen 
• De Rabobank Pikeursprijs van de IJmond is voor 3 jaar geprolongeerd. 

De Rabobank heeft voor de pikeur die het beste presteert bij de 
kortebaankoersen in de IJmond (IJmuiden, Santpoort, Beverwijk en 
Heemskerk) een trofee en een geldprijs van € 1.000,- beschikbaar 
gesteld. Hiermee wordt deelname aan de koersen in de IJmond extra 
aantrekkelijk voor de pikeurs. 

• De sponsorovereenkomst met Rabobank IJmond is ook voor drie jaar 
verlengd voor de jaren 2017, 2018 en 2019. De jaarlijkse 



sponsorbijdrage bedraagt € 5.000,-. De voorzitter benadrukt hoe 
belangrijk het is voor onze vereniging dat we gesponsord worden. 
Zonder deze financiële steun is het organiseren van een harddraverij 
met de vele kostbare veiligheidsmaatregelen niet mogelijk. 

Te melden nieuwe zaken; 
• Nieuws van de Bond van Harddraverijverenigingen en -Stichtingen in 

Nederland; 
• Aantal paarden. Gestreefd wordt om in 2017 per koers een 

veld van maximaal 24 paarden te laten. Mocht dit aantal niet 
worden gehaald zal met 22, 20, 18 of 16 paarden worden 
gestart. Als een vereniging toch een draverij voor 28 paarden 
wil uitschrijven dan is het mogelijk hiervoor dispensatie te 
vragen bij de NDR. Het prijzengeld zal uiteraard worden 
aangepast aan het aantal ingeschreven paarden. 

• Wijziging van het doorloten van de combinaties. Om zoveel 
mogelijk te voorkomen dat een pikeur in een volgende omloop 
zichzelf loot is deze maatregel ingevoerd: per koers kan 
maximaal eenmaal worden 'doorgeloot' zodat de pikeur 
achter beide paarden kan blijven. We gaan zien hoe deze 
wijziging uitpakt.  

• Zweepverbod, de pikeurs hebben zich nogal verzet tegen deze 
maatregel van de NDR. We gaan zien hoe de pikeurs hierop 
gaan reageren? 

• Sponsoring per paard. Ook in 2017 is het weer mogelijk om een paard te 
sponsoren. Het bestuur heeft deze extra sponsormogelijkheid in 2016 
ingesteld met het oog op een mogelijke terugloop van 
sponsorinkomsten gedurende de komende jaren. De sponsorkosten 
bedragen € 150,- excl. btw per paard. Door loting wordt de sponsor aan 
een paard gekoppeld. Er is een concept ontwikkeld waarbij het bedrijf (of 
de organisatie of vriendengroep) die een paard sponsort zijn 
sponsorbedrag kan terugwinnen als het betreffende paard de koers 
wint, of 2e of 3e wordt: de sponsor van het winnende paard ontvangt 
€ 300 retour, die van de nummers 2 en 3 resp. € 200 en € 100. 

• Evenementenvergunning gemeente Heemskerk. Het bestuur is in 
overleg met de adviseurs van de gemeente om een vernieuwde aanvraag 
vergezeld te laten gaan van een uitgebreid veiligheidsplan met 
gedetailleerde overzichtstekening van het evenemententerrein en de 
daar te plaatsen voorzieningen. De aanvraag met bijlage is in mei naar 
de gemeente verzonden.  

• Tenslotte; er zijn geen ingekomen stukken. 



3. Toelichting op de jaarstukken 
De jaarstukken zijn gepubliceerd op de site van de harddraverijvereniging. 
Het betreft; 

• Het verslag van de ledenvergadering, d.d. 10 mei 2016. 
• Jaarverslag 2016 

Er zijn verder geen reacties op de jaarstukken. 

4. Verslag van de penningmeester 
Toelichting op de jaarcijfers en de begroting 2017. 
De waarnemend penningmeester toont met behulp van de beamer de jaar- en 
begrotingscijfers en licht de financiële resultaten nader toe.  
Hij wijst op de kerncijfers. Genoemd worden; 
Kerncijfers 2016 2015 
Betalende leden 1.702  1.678 
Betalende bezoekers 6.044  4.926 
Omzet totalisator € 87.575 € 77.873 
Opbrengst totalisator € 14.869 € 13.246 
Resultaat exploitatie € 6.356 € 4.334 

Aan de inkomstenkant staan de sponsorbedragen onder druk. Doordat vorig 
jaar het sponsoren per paard is ingevoerd, opbrengst € 4.098,-, kon er een 
redelijk batig exploitatiesaldo worden behaald. Aan de uitgavenkant lopen de 
kosten van baanaanleg (+ 6.8%) en beveiliging elk jaar verder op. Met name de 
beveiliging vraagt steeds meer aandacht. Zie ook de opmerking hiervoor over 
het glas op de baan. 

Ook wordt gewezen op het plaatsen van extra hekken langs de baan. Een 
beperkt aantal bezoekers lijkt het nog steeds een sport te vinden om te 
proberen zonder entree te betalen de koers te bezoeken. Het bestuur betreurt 
dit met name omdat de entreegelden een bestaansvoorwaarde zijn voor de 
Heemskerkse harddraverij: zonder deze inkomsten zou de harddraverij 
financieel niet mogelijk zijn. Daarnaast moet ongecontroleerde toegang ook uit 
veiligheidsoverwegingen worden voorkomen.  

De begroting 2017 wordt door de leden vastgesteld. 

5. Verslag/verkiezing van de kascommissie.  
De heer Bertus Petersen krijgt het woord van de voorzitter. 
De boeken zijn door Paul Timmer en Bertus Petersen bij de voorzitter thuis 
gecontroleerd. Bij dit onderzoek zijn geen onregelmatigheden geconstateerd en 
alle kas- en bankbescheiden waren aanwezig. 



De kascommissie stelt dan ook voor aan de ledenvergadering om onder 
dankzegging de penningmeester en daarmee het bestuur te dechargeren. 
De jaarrekening wordt afgesloten met een voordelig saldo van € 6.356,--. 
De jaarrekening wordt door de leden onder applaus voor de (afwezige) 
penningmeester vastgesteld. 

Verkiezing van de reservekandidaat kascommissie: de heer Piet Adrichem stelt 
zich kandidaat. Paul Timmer is aftredend. Volgend jaar worden de boeken 
gecontroleerd door de heren Bertus Petersen en Gerard van Velsen. 

Na de decharge van het bestuur worden de notulen van de Algemene 
ledenvergadering 2016, het Jaarverslag 2016 en de Jaarrekening door de 
ledenvergadering vastgesteld.  

6. Vaststelling van de contributie 
De contributie voor 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld op € 5,-- per jaar voor 
leden. De toegangsprijs tot de baan, een los entreekaartje, wordt ongewijzigd 
vastgesteld op € 3,50 per persoon 

7. Bestuursverkiezingen 
Aftredend en herkiesbaar is onze penningmeester, de heer Jan Nijman. 
Jan wordt onder applaus herkozen. 

8. Beschikbaarstelling van de jaarlijkse gift 
Omdat het afgelopen boekjaar kon worden afgesloten met een voldoende 
positief resultaat wordt aan de ledenvergadering voorgesteld om ook dit jaar 
een gift beschikbaar te stellen. 
Gezien de ontvangen aanvragen wordt voorgesteld om het bedrag van € 
1.500,- te verdelen over twee aanvragers, t.w.; 
• Stichting Welschap, Vrijdagavond Sociëteit. Een vertegenwoordiger van 

Welschap is aanwezig voor een toelichting. 
Dit jaar viert de Vrijdagavond Sociëteit haar 40-jarig jubileum.  
De Vrijdagavond Sociëteit is een activiteit voor verstandelijk en ook 
lichamelijk gehandicapten. Op dit moment zijn er 40 deelnemers en 12 
vrijwilligers. Op de vrijdagavonden worden er verschillende activiteiten 
georganiseerd, zoals djembé, bloemschikken, schilderen, karaoke, 
Sinterklaasfeest en elk jaar wordt het seizoen afgesloten met een bbq. 

• HelioHeroes, het organiseren van een paardenkoers voor de leerlingen van 
Heliomare. De heer Piet Meester geeft een toelichting. 

Omdat dit jaar de Heliomareschool in Heemskerk wordt geopend vindt 
het bestuur het een goede gelegenheid om deze activiteiten ten behoeve 
van de leerlingen van de Heliomareschool te ondersteunen. Met een 



groot paardenspektakel op 2e pinksterdag mogen de Heliomare-
leerlingen meerijden in een duosulky samen met een ervaren pikeur.  

Onder applaus stemt de ledenvergadering in met het beschikbaar stellen van 
een gift voor de beide activiteiten. 

9. Pauze 
Zoals gebruikelijk wordt voor rekening van de harddraverijvereniging een 
drankje verstrekt. 

10. Voordracht van de heer Ralf Dekker, baanmanager Victoria Park Wolvega 
Om de jaarvergadering ook informatief te laten zijn wordt jaarlijks een spreker 
uitgenodigd. Dit jaar heeft het bestuur Ralf Dekker uitgenodigd. 
Ralf, van geboorte Heemskerker, is de baanmanager van de succesvolste 
renbaan in Nederland: Victoria Park Wolvega. 
Ralf brengt het succes van Wolvega van verleden tot heden in beeld met een 
presentatie. Voorts ook de aandacht voor het binnenhalen van de toppaarden 
die om grote winsommen deelnemen aan o.a. de PMU-koersen. 
Met veel aandacht horen de leden het verhaal van Ralf aan, dat inzicht geeft 
geeft in een andere tak van de drafsport dan de kortebaan. 
Onder dankzegging van de voorzitter wordt de voordracht bekroond met een 
luid applaus. 

11. Rondvraag 
Er zijn geen vragen van de leden. 
Wel nog wat aandacht voor een vraag die schriftelijk aan het bestuur is gesteld. 
Het plaatsen van stoelen langs de baan en het gebruik van privétoiletten die 
geplaatst zijn in de voortuinen van aanwonenden. 
• Het is vrij om een stoel langs de baan te plaatsen, zolang deze maar geen 

hinder geeft voor de doorstroming. 
• Gebruik van de toiletten die in voortuinen worden geplaatst is een zaak van 

de bewoner van de betreffende woning aan de Marquettelaan. Over het 
gebruik hiervan gaat het bestuur niet. 

12. Jaarlijkse verloting 
Ook dit jaar wordt de vergadering afgesloten met een verloting. Er zijn weer 
mooie prijzen te winnen. Het blijft altijd weer een gezellige afsluiting van een 
geslaagde ledenvergadering. 

Harddraverijvereniging Heemskerk, 

Hans Nelissen, secretaris


