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Notulen van de algemene ledenvergadering van 
de Harddraverijvereniging Heemskerk  

Dinsdag 7 mei 2019  

1.  Opening  
De voorzitter opent om precies om 20.00 uur de vergadering. Aanwezig zijn 88 leden, 
iets minder dan vorig jaar (106), maar altijd nog een goede opkomst.   
(er is vanavond ook voetbal op de tv). Het bestuur is vanavond voltallig. 

Welkom aan ons erelid, zoals gebruikelijk vooraan gezeten in de Sociëteitruimte, de 
heer Jan Verduin. De oud-voorzitters van de vereniging en ereleden Peter Bisschop en 
Adri Nielen zijn helaas wegens omstandigheden niet aanwezig. 

Voorts haalt de voorzitter bij de opening van de vergadering aan; 
• de verregende maar toch nog succesvolle draverij van vorig jaar en 
• de onzekere financiële toekomst als gevolg van de wijziging van de      

kansspelbelasting met daarbij de evt. gevolgen voor het wedden op de paarden 
georganiseerd door Runnerz. 

2.  Ingekomen stukken en mededelingen 
• Terugtreden van de heer Jaap Poelstra, Kortebaancoördinator. Jaap is al vele jaren 

een zeer vertrouwd en ervaren NDR-gezicht op de kortebaan. Persoonlijke 
omstandigheden hebben Jaap gedwongen om aan het bestuur van de NDR 
kenbaar te maken dat hij in 2019 niet meer als official aanwezig kan zijn bij de 
kortebaanwedstrijden. We zullen Jaap met zijn lange ervaring gaan missen. Ook 
afgelopen jaar werd duidelijk dat met Jaap goed overleg mogelijk was onder de 
bijzondere weersomstandigheden. In overleg met de officials van de NDR en de 
pikeurs is de koers toch nog van start gegaan (al werd het startschot pas om 
16.30 uur gegeven). De draverij werd toch nog een succes en net voor dat het 
donker werd konden de finaleritten gereden worden.  

• Wijziging van regels bij de kortebaan; uitleg inzake wijziging winst- en 
ontheffingsgrenzen bij de start per individueel paard, loting 1e omloop (vanaf 2019 
geautomatiseerd) en het voortaan achter elkaar afwerken van de kleine en grote 
finale. 

• Gezamenlijke promotieplannen van de kortebaan met Runnerz, waarbij met name 
de aandacht voor het spelen via internet. 

• Actualisering van de statuten van de vereniging wordt voor de jaarvergadering van 
volgend jaar geagendeerd. 
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3. Terugblik kortebaan van 2018 en toelichting op de jaarstukken  
Als eerste worden de jaarstukken behandeld. 
De concept-jaarstukken zijn gepubliceerd op de site van de Harddraverijvereniging. Het 
betreft;  

• Het verslag van de ledenvergadering, d.d. 15 mei 2018.  
• Jaarverslag 2018  

Er is vanuit de vergadering geen commentaar op de jaarstukken.  

Terugblik kortebaan van 2018 
Het zal niemand ontgaan zijn, dat de draverij van 2018 een groot waterfestijn was. We 
hebben in het verleden wel vaker regen gehad maar afgelopen jaar was het 
verschrikkelijk.  

Om op tijd te kunnen starten wordt elk jaar om ca. 07.00 uur gestart met de 
baanaanleg. We waren er als bestuur van op de hoogte dat er regen zou komen. Maar 
zoveel aan één stuk had niemand verwacht. Om 12.30 uur werd duidelijk dat de baan 
onbruikbaar was. De stroken zand waren op vele plaatsen weggespoeld en daarmee 
was het onveilig om de koers van start te laten gaan.  

In overleg met de officials van de NDR en de aannemer heeft het bestuur besloten om 
een nieuwe zandbaan te laten aanleggen. De aannemer ging met grote 
voortvarendheid aan de slag om de modder te verwijderen, nieuw zand aan te laten 
voeren en weer een nieuwe baan te trekken. Dit duurde ondanks de geweldige 
inspanning van de medewerkers van de aannemer tot ongeveer 16.00 uur. Intussen 
bleef het maar regenen. Toen de baan bijna klaar was (en ook al weer drijfnat) is in 
samenspraak met de voorzitter van het NDR-comité aan kortebaanveteraan Aad Pools 
gevraagd een paar proefritten te rijden om antwoord te krijgen op de vraag: hoe ligt 
het zand erbij en is het verantwoord om nog van start gaan? 
  
Na overleg met enkele collega's stak Aad Pools uiteindelijk zijn duim op naar het 
bestuur, en werd besloten te gaan starten. De eerste omloop startte echter pas tegen 
16.30 uur. De consequentie was dat de koers snel moest worden afgewerkt, vanwege 
het invallen van de duisternis tegen 20.30 uur. Met inzet van alle deelnemers, de 
coördinator stalterrein, Manus Bouwhuis, en de totalisator kon de finale om 20.20 uur 
worden verreden. Heemskerk werd beloond met een geweldige plaatselijke winnares, 
Manon Pools met Hero Baldwin. 

Het trouwe Heemskerkse publiek bleef ondanks alle vertraging en het slechte weer in 
groten getale langs de baan staan en zelfs in de regen bleef de sfeer geweldig. Het 
publiek verdient daarvoor een groot compliment. Bij de huldiging op het middenstek 
om 20.30 uur stond het nog stampvol met vrolijke mensen!  
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Een complicerende factor bij de besluitvorming om de koers door te laten gaan dan wel 
af te gelasten was dat om 13.30 uur al ruim € 80.000,- was ingezet bij de totalisator 
en dat al duizenden toegangskaarten waren verkocht. 
Als de koers niet wordt verreden, brengt dit mee dat de inleg bij de totalisator moet 
worden terugbetaald. Daarnaast is het begrijpelijk dat ook bezoekers hun entreegeld 
terug willen! Dit is niet eenvoudig, want weinig bezoekers bewaren hun kaartje zodat 
terugbetaling eigenlijk niet meer mogelijk is. Al met al zou het niet doorgaan van de 
koers, met alle gemaakte kosten, op een enorme financiële strop zijn uitgedraaid voor 
de Harddraverijvereniging. 

In de recente geschiedenis is een dergelijke situatie in Heemskerk niet eerder 
voorgekomen. Het bestuur zal zich dan ook beraden over hoe in de toekomst op een 
dergelijke situatie kan worden geanticipeerd. 

4. Verslag van de penningmeester  
Toelichting op de jaarcijfers 2018 en de begroting 2019. De penningmeester toont met 
behulp van de beamer op het scherm de jaar- en begrotingscijfers en geeft een 
toelichting op het financiële resultaten 2018 in relatie tot 2017. 
   
Hij wijst op de kerncijfers:  

* Dit aantal is gecorrigeerd t.o.v. de notulen van de jaarvergadering 2018 (vermelding: 1.716 leden). 

Aan de inkomstenkant staan de sponsorbijdragen onder druk. Dankzij de invoering van 
de paardsponsoring in 2016 (netto opbrengst € 3.000), is onder normale 
omstandigheden een redelijk batig exploitatiesaldo haalbaar. Aan de uitgavenkant 
lopen de kosten van baanaanleg en beveiliging echter elk jaar verder op. Met name de 
beveiliging vraagt steeds meer aandacht. Door de extra kosten van baanaanleg door 
de overvloedige regen en de hiermee ook direct samenhangende lagere inkomsten uit 
de kaartverkoop, resulteert voor 2018 echter een negatief exploitatiesaldo van ruim € 
7.500. 

2017 2018

Betalende leden 1.737* 1.758

Betalende bezoekers 5.772 3.992

Omzet totalisator 86.824 84.464

Opbrengst totalisator 14.594 14.500

Resultaat exploitatie 6.360 -7.501
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Het afhekken van het evenemententerrein blijft een uitdaging. Een beperkt aantal 
bezoekers lijkt het nog steeds een sport te vinden om te proberen zonder entreebewijs 
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 allang niet meer mogelijk zijn. Daarnaast moet 
ongecontroleerde toegang ook uit veiligheidsoverwegingen, dus ingevolgde de 
vergunning, worden voorkomen.  
  

5. Verslag/verkiezing van de kascommissie 
Namens de kascommissie krijg de heer Gerard van Velsen het woord van de voorzitter. 
De boeken zijn op 15 april jl. door Gerard van Velsen en Piet Adrichem bij de 
penningmeester thuis gecontroleerd. Bij dit onderzoek zijn geen onregelmatigheden 
geconstateerd en alle kas- en bankbescheiden waren aanwezig.  

De kascommissie stelt de vergadering dan ook voor om onder dankzegging de 
penningmeester en daarmee het bestuur te dechargeren. Het jaar wordt daarmee 
afgesloten met een nadelig saldo van € 7.501. Ondanks het uitzonderlijke negatieve 
resultaat wordt de jaarrekening door de leden onder applaus vastgesteld.  

Verkiezing van de reservekandidaat kascommissie: de heer Hans van der Kolk  stelt 
zich kandidaat. Volgend jaar worden de boeken gecontroleerd door de heren Wim 
Millikan en Piet Adrichem.  

6. Vaststelling jaarstukken  
Verzoek aan de vergadering over te gaan tot; 
• Vaststelling Notulen Algemene Ledenvergadering 2018 
• Vaststelling Jaarverslag 2018 van het bestuur 
• Vaststelling Jaarrekening 2018 
• Verlenen decharge aan het bestuur 
De contributie voor 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld op € 5 per jaar voor leden. De 
toegangsprijs tot de baan, een los entreekaartje, wordt eveneens ongewijzigd 
vastgesteld op € 4 per persoon. 

7. Presentatie en goedkeuring van de begroting 
Aan de hand van cirkeldiagrammen worden zowel de inkomsten als de uitgaven in 
beeld gebracht. Hierbij wordt een sluitende begroting getoond. De begroting 2019 
wordt na de uitgebreide toelichting van de penningmeester door de leden vastgesteld. 

8. Toelichting op de mogelijke gevolgen nieuwe wetgeving 
Zeer uitgebreid gaat de voorzitter in op de aanpassing van de wetgeving 
Kansspelbelasting. Twee nieuwe wetten m.b.t. de Kansspelbelasting en Kanspelen of 
Afstand (via internet) zijn na de vaststelling in de Tweede Kamer ook door de Eerste 
Kamer aangenomen. Dit is voor de draf- en rensport in Nederland, inclusief de 
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kortebaandraverijen maar in het bijzonder voor de kortebaandraverij in Heemskerk 
financieel zeer nadelig. Ook is onduidelijk wat het betekent voor het behoud van de 
Runnerz-kassa's op de baan. Het wedden via internet wordt binnen enkele jaren 
opengesteld aan meerdere aanbieders. Het wedden op de baan is voorlopig nog 
voorbehouden aan Runnerz als enige vergunninghouder. 

Op dit moment moet de wedder die een prijs wint van meer dan € 449 hierover 
kansspelbelasting betalen (deze wordt door Runnerz ingehouden op de uitbetaling). 
Onder de nieuwe wetgeving moet de Runnerz de kansspelbelasting zelf gaan betalen. 
Deze belasting wordt berekend over het bruto spelresultaat (inleg minus uitbetalingen 
aan de wedders). Uit dit bruto spelresultaat ontvangt de Harddraverijvereniging nu een 
forse afdracht (65%) van Runnerz. Hiervan gaat straks bijna de helft naar de belasting 
en het is volstrekt onzeker of er überhaupt nog iets voor de vereniging overblijft, omdat 
de totale belastingdruk voor Runnerz sterk toeneemt: op dit moment wordt nog geen 
kansspelbelasting geheven over prijzen tot en met € 449, straks is over elke (kleine) 
prijs belasting verschuldigd. Voor Heemskerk zou dit, gebaseerd op de cijfers van 2018, 
een nadelig verschil opleveren van circa € 14.500,-. Het gemiddelde voordelige 
exploitatiesaldo (het negatieve resultaat in 2018 nog buiten beschouwing gelaten) zou 
daarmee sterk negatief uitkomen. De nieuwe wetgeving gaat, zo als het er nu naar uit 
ziet, in halverwege het seizoen 2021. 

Het bestuur is in samenspraak met de Bond van Harddraverijverenigingen, en 
gesteund door de burgemeesters en gemeenteraden van vrijwel alle 
kortebaangemeenten, druk in de weer om leden van de Eerste en Tweede Kamer, de 
betrokken staatssecretarissen en ministers ervan te overtuigen dat de nieuwe 
wetgeving het voortbestaan van de kortebaandraverij in Nederland ernstig in gevaar 
brengt. 

9. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar zijn onze voorzitter, Gerard Post Uiterweer en 
bestuurslid, verantwoordelijk voor o.a. de ledenadministratie, Errol Diel.  
Gerard en Errol worden beiden onder applaus herkozen. 

10. Pauze 
Zoals gebruikelijk wordt voor rekening van de Harddraverijvereniging een drankje 
verstrekt.  

11. Inleiding door Piet Adrichem 
 De jaarlijkse spreker was dit keer Heemskerker Piet Adrichem, lid van onze 

vereniging en naast fervent kortebaanliefhebber ook een échte wed-wetenschapper. 
In zijn presentatie gaf hij inzicht in de winstkansen van de verschillende spelsoorten. 
Hij constateerde dat veel wedders winnend, plaats en winscore spelen omdat dat vrij 
eenvoudig lijkt. Maar winnen blijkt met die spellen vaak een stuk minder eenvoudig. 
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Óf de winst is nauwelijks de moeite waard. In zijn presentatie legde Piet uit hoe je 
met een goede strategie je kansen optimaal kunt benutten met vooral het Duo en 
Trio-spel. Zou zijn presentatie de totalisatoromzet in 2019 een boost gegeven 
hebben? 

12. Rondvraag 
Jaarlijks wordt bij een batig exploitatiesaldo een gift beschikbaar gesteld aan een 
organisatie welke zich inzet voor Heemskerk en zijn inwoners. Omdat dit jaar wordt 
afgesloten met een sterk nadelig exploitatiesaldo heeft het bestuur besloten dit jaar 
geen gift beschikbaar te stellen. De vergadering stemt hiermee in. 

Er zijn geen vragen van de leden bij de rondvraag.  

13. Jaarlijkse verloting 
Ook dit jaar wordt de vergadering afgesloten met een verloting. Vele leden gaan weer 
met een fraaie prijs naar huis, waarmee de gezellige afsluiting van de ledenvergadering 
weer een feit is. 

Harddraverijvereniging Heemskerk,  

Hans Nelissen, secretaris
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