
Notulen van de algemene ledenvergadering 
van de Harddraverijvereniging Heemskerk 

Datum: dinsdag 15 mei 2018 

De Jansheeren, Maltezerplein 1, Heemskerk  

1. Opening 
De voorzitter opent de algemene ledenvergadering in de Sociëteitruimte van De Jansheeren 

met een welkom aan onze leden en ereleden. Zoals gebruikelijk zijn de ereleden vooraan 

gezeten: Peter Bisschop, Adri Nielen en Jan Verduin. Voorts meldt de voorzitter dat 

bestuurslid Errol Diel deze avond niet aanwezig kan zijn. De opkomst van 106 leden is een 

mooi aantal. Het bestuur waardeert het bijzonder dat weer zoveel leden aan de uitnodiging 
gehoor hebben geven.   

Zoals gebruikelijk bij de jaarvergadering wordt kort teruggeblikt op de koers van vorig jaar. 

Geholpen door het prachtige weer was het opnieuw een groot succes, met een winnaar waar 

we trots op kunnen zijn: voor het tweede achtereenvolgende jaar was Casanova, dit keer met 
leerling-pikeur Micha Brouwer, de concurrentie te snel af.  

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

Mededelingen 

• De draverij, onder geweldige weersomstandigheden, zorgde voor een super opkomst van 

onze trouwe harddraverij-fans en een omzet van € 86.824.  

• Helaas moet geconstateerd worden dat er na afloop van de draverij toch weer erg veel 

glas op de baan is gevonden. Uit veiligheidsoverwegingen, en gezien de voorwaarden in 
de evenementenvergunning van de gemeente, zal het daarom noodzakelijk zijn de 

controles bij de entrees van de baan verder te verscherpen. 

• Via de Kortebaanbond is een nieuw contract gesloten met Runnerz over de afdrachten 

die de vereniging vangt uit de totalisator. De afdracht is voortaan niet meer afhankelijk 

van welk spel wordt gespeeld en ook niet of er op of buiten de baan of via internet wordt 
gespeeld. Tevens is voor de kosten van de kassa-inzet een vast bedrag overeengekomen. 

De verwachting is dat alle kortebaanverenigingen er dankzij deze nieuwe afspraken 

financieel op vooruit gaan. Voor Heemskerk is het voordeel relatief groot, omdat geen 
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meerkosten meer hoeven te worden betaald voor het bovengemiddeld aantal 

totalisatorkassa's. Het bestuur is erg tevreden met de gemaakte afspraak. Wel is op een 

termijn van enkele jaren een terugslag te verwachten als gevolg van nieuwe wetgeving 
omtrent de kansspelbelasting en ook inzake het 'wedden op afstand' (waarbij meer 

partijen vergunning kunnen krijgen voor de exploitatie van internetweddenschappen). Of 

en wanneer dit het geval is laat zich nog niet voorspellen. 

• Stimuleringsregeling: het bestuur van de Kortebaanbond heeft besloten om deelname 

aan de kortebaan van nieuwe paarden, nieuwe eigenaren en eventueel nieuwe trainers te 
stimuleren door debutanten de inschrijfgelden van de eerste drie deelnames terug te 

betalen. 

3. Toelichting op de jaarstukken 

De jaarstukken zijn gepubliceerd op HarddraverijHeemskerk.nl. Het betreft; 
• Het verslag van de ledenvergadering d.d. 9 mei 2017. 

• Jaarverslag 2017 

• Jaarrekening 2017 

• Begroting 2018 

Er zijn vooruitlopend op de toelichting door de penningmeester vanuit de zaal geen reacties 
op de jaarstukken. 

4. Verslag van de penningmeester 

De penningmeester toont met behulp van de beamer de jaar- en begrotingscijfers en licht de 

financiële resultaten nader toe. Hij wijst op de kerncijfers:  

 2016 2017 

Betalende leden 1702 1716 

Betalende bezoekers 6044 5772 

Omzet totalisator € 87.575 € 86.824 
Opbrengst totalisator € 14.869 € 14.435 

Resultaat exploitatie € 6.356 € 6.258 

De exploitatie in 2017 is vergelijkbaar met die van 2016. Wel wordt gewezen op de oplopende 

kosten van beveiliging. Dit kan gedeeltelijk worden opgevangen door de meeropbrengsten uit 
de (paard)sponsoring. 

Ook wordt het plaatsen van extra hekken langs de baan aangehaald. 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 
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harddraverij financieel niet mogelijk zijn. Daarnaast moet ongecontroleerde toegang ook uit 

veiligheidsoverwegingen worden voorkomen.  

5. Verslag/verkiezing van de kascommissie.   

Door verhindering van een van de leden van de kascommissie zijn de boeken door Gerard van 

Velsen en Piet Adrichem bij de penningmeester thuis gecontroleerd. Piet Adrichem krijgt het 

woord van de voorzitter. 

De heer Adrichem verklaart dat 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 2017 wordt afgesloten met een voordelig saldo van € 6.258. 

De jaarrekening wordt door de leden onder applaus voor de penningmeester vastgesteld. 

Verkiezing van de reservekandidaat kascommissie 

De heer Wim Millikan stelt zich hiervoor beschikbaar. Volgend jaar worden de boeken 
nogmaals gecontroleerd door de heren Gerard van Velsen en Piet Adrichem. 

6. Vaststelling jaarstukken  

Na de decharge van het bestuur worden de notulen van de Algemene ledenvergadering 2017, 

het Jaarverslag en de Jaarrekening 2017 door de ledenvergadering vastgesteld.  

7. Presentatie en goedkeuring Begroting 2018 

De penningmeester geeft een uitgebreide toelichting op de begrotingscijfers met 

cijfermatige overzichten en diagrammen van de herkomst van de inkomsten en de 

bestemming van de uitgaven. De kosten stijgen ten opzichte van vorig jaar met ongeveer € 
2.500. Dit resulteert in een begroting met een voordelig saldo van € 740. 

Bij dit agendapunt vraagt de penningmeester aandacht voor de teruggelopen rente-

inkomsten over het belegd vermogen.  

Voorgesteld wordt om een deel van het buffervermogen, groot € 20.000, te beleggen in 
Rabobank Certificaten. Deze certificaten geven een rente van ten minste 6.5%. Wel wordt er 

op gewezen dat de certificaten een 'achtergesteld' beleggingsproduct zijn. Dit betekent dat 

houders bij een eventueel faillissement van de Rabobank als laatste worden uitbetaald, na 

alle schuldeisers. Er volgt een discussie over het voorstel van de penningmeester.  

Na handopsteken wordt het voorstel om een bedrag van € 20.000 van het vermogen te 



beleggen in Rabobank Certificaten aangenomen. Daarbij wordt aangetekend dat de 

vergadering hiermee instemt onder de toezegging van het bestuur dat de belegging zal 

worden beëindigd als de waarde structureel meer dan 5% onder de aanschafwaarde dreigt te 
dalen. 

De begroting wordt door de ledenvergadering vastgesteld. 

8. Vaststelling van de contributie 
De jaarcontributie voor 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld op € 5 voor leden. 

Toegangsprijs tot de baan 

Het bestuur stelt de ledenvergadering voor om de toegangsprijs tot de baan te verhogen van 

€ 3,50 naar € 4,00 per persoon. 
Hierbij wordt wel opgemerkt dat het programma, aan leden én niet-leden, gratis worden 

uitgereikt.  

Motiveringen verhoging entreeprijs: 

• Stijgende kosten beveiliging + schoonmaak 
• Wachttijd kassa i.v.m. vele wisselgeld 

• Leden koesteren, lidmaatschap bevorderen 

De ledenvergadering neemt het voorstel van het bestuur over om de aangepaste entreeprijs 

vast te stellen op € 4,00 per persoon. 

9. Bestuursverkiezingen 

Aftredend en herkiesbaar zijn de secretaris en waarnemend secretaris, respectievelijk Hans 

Nelissen en Aalt Bruinekool. Onder applaus worden beiden herkozen. 

Als nieuw lid in de functie van waarnemend penningmeester wordt voorgedragen de heer 
Hans Bleeker. Hans heeft het afgelopen jaar het bestuur, maar met name de penningmeester, 

reeds ondersteund. 

De ledenvergadering stemt in met de benoeming van Hans Bleeker.  

10. Beschikbaarstelling van de jaarlijkse gift. 
Omdat het boekjaar 2017 kon worden afgesloten met een voordelig exploitatiesaldo wordt 

aan de ledenvergadering voorgesteld om ook dit jaar een gift beschikbaar te stellen. 

Voorgesteld wordt hiervoor € 1.500 vrij te maken. 

Het bestuur stelt voor een aanvraag door de Stichting Ezelsvrienden te honoreren. Jaarlijks 



organiseert deze stichting bij de Nozem en de Non het "Erik Festival", een initiatief ter 

nagedachtenis aan Heemskerker Erik Zoon, die 10 jaar geleden op 21-jarige leeftijd overleed 

aan de gevolgen van kanker. De opbrengst van het festival gaat naar een goed doel. 
Aanleiding voor de aanvraag is het wegvallen van een subsidie die de stichting jaren 

achtereen kreeg van de gemeente. Het verzoek wordt nader toegelicht door Tom Bakker en 

Bart Pletting, beide bestuursleden van de Stichting. 

Onder applaus stemt de ledenvergadering in met het beschikbaar stellen van de gift aan de 
Stichting Ezelsvrienden. 

11. Pauze 

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

12. Voordracht van de Dick Groenendijk, duin-ecoloog bij het PWN 

Om de jaarvergadering ook wat breder informatief te laten zijn wordt jaarlijks een spreker 

uitgenodigd. Dit jaar heeft het bestuur de heer Dick Groenendijk bereid gevonden. Dick, al 

jarenlang werkzaam bij het PWN als duin-ecoloog, geeft onder de titel "Maatregelen in het 

duin" een levendige toelichting op wat er allemaal groeit en bloeit in het duingebied. Zijn 
boeiende betoog wordt met behulp van prachtige foto’s van het duingebied ondersteund. 

Onder dankzegging van de voorzitter wordt de lezing bekroond met een luid applaus. De 

spreker krijgt als dank een welverdiende fles wijn overhandigd. 

13. Rondvraag. 

Er zijn geen vragen van de leden. 

14. Jaarlijkse verloting 

Ook dit jaar wordt de vergadering door de secretaris afgesloten met een verloting. Velen 
keren zoals ieder jaar met fraaie prijzen huiswaarts.  


