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Notulen van de algemene ledenvergadering van 
de Harddraverijvereniging Heemskerk  

Dinsdag 1 september 2020 

1.  Opening  
De voorzitter opent om precies 20.00 uur de vergadering. Aanwezig 72 leden. Het 
bestuur is vanavond voltallig. Geen ereleden vanavond. Jan Verduijn is geopereerd en 
Peter Bisschop is met vakantie. Een jaarvergadering op een ongebruikelijk moment, in 
de feestweek! Door de Coronacrisis is alles anders dit jaar. Met als grootste gemis: 
geen draverij dit jaar. In het hele land zijn alle traditionele kortebaandraverijen afgelast, 
zo ook in Heemskerk. 

Ook vanwege Corona moeten er wat huishoudelijke afspraken gemaakt worden voor 
vanavond. Een ieder wordt gevraagd te blijven zitten. De koffie en het biertje van de 
vereniging worden uitgeserveerd. 

De agenda is iets geactualiseerd. Er is, ook weer gezien de omstandigheden, geen 
spreker vanavond. Daarvoor in de plaats een speciale preview van de thema-uitzending 
'De Dag van de Harddraverij' uit de serie ‘Geen volk, Toch feest’. Omdat het Volksfeest 
helemaal vervalt dit jaar is in samenwerking met het Wielercomité en Omroep 
Heemskerk een serie van 6 tv-programma's geproduceerd. Deze week wordt er elke 
dag, van zondag tot en met vrijdag, een programma uitgezonden met als thema wat er 
in een normaal jaar op die dag zou zijn gebeurd. Dit als schrale troost voor alle 
Heemskerkers omdat er helaas niets te vieren is dit jaar. De preview die vanavond 
wordt vertoond is de donderdag-uitzending met de harddraverij als thema. Er is aan de 
serie ook een prijsvraag aan gekoppeld. In elke uitzending wordt een vraag gesteld.  

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
• Allereerst het droevige bericht dat onze oud-voorzitter en erelid van de vereniging, 

Adri Nielen, op 11 juni 2020 is overleden. Slechts enkele maanden na het overlijden 
van zijn echtgenote Nelly werd ook Adri ziek. Een adequate behandeling bleek niet 
mogelijk. Adri heeft zijn lot moedig aanvaard.  
De voorzitter memoreert dat Adri bij zijn afscheid als voorzitter in 2014 uit handen 
van burgemeester Baltus een Koninklijke Onderscheiding heeft mogen ontvangen 
voor zijn inzet gedurende 33 jaar als bestuurder voor de harddraverijvereniging, en 
voor andere maatschappelijke organisaties. Door een al kwakkelende gezondheid, 
en door de klap van het verlies van zijn echtgenote, heeft Adri van zijn gewoonte 
vele kortebaandraverijen te bezoeken op het laatst veel moeten prijsgeven. Voor de 
laatste keer bezocht hij gelukkig, met zijn dochter Chrétienne, nog wel de 
Heemskerkse harddraverij in 2019. Een zeer betrokken bestuurder is ons ontvallen, 
we zullen met respect aan hem terugdenken. 
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• Sponsoring: recent is bericht ontvangen van de Rabobank dat de nog voor één jaar 
toegezegde sponsorbijdrage voor 2020, in verband met het niet doorgaan van de 
draverij, wordt doorgeschoven naar 2021. Ook zal volgend jaar nog financiële 
medewerking worden gegeven aan de Pikeursprijs voor de IJmond. Nu Rabobank 
IJmond is gefuseerd met Rabobank Haarlem, moet volgend jaar in overleg met 
Rabobank Haarlem-IJmond worden bezien of en welke ondersteuning in de 
toekomst mag worden verwacht van deze langjarige, belangrijke sponsor. 

• Compensatie Kansspelbelasting: door vertraging in de besluitvorming rond de 
wijzigingen in de wet blijft de situatie in 2021 voor ons mogelijk nog bij het oude. 
Bij de behandeling van de begroting komt dit verder aan de orde. 

• Bijdrage kortebaandraverij Duindigt: omdat alle reguliere kortebaanwedstrijden dit 
jaar zijn afgelast heeft de Bond van Harddraverijverenigingen en -stichtingen in 
Nederland (Kortebaanbond) in samenwerking met een aantal grote 
draverijverenigingen ter gedeeltelijke ondersteuning van de paardeneigenaren, 
trainers en pikeurs op 29 augustus een kortebaan georganiseerd op de renbaan 
Duindigt in Wassenaar. Het bestuur heeft de leden digitaal om toestemming 
gevraagd hieraan een financiële bijdrage van € 2.000 te leveren. Hierop is 
overweldigend en positief geregeerd. Maar liefst 498 leden hebben gereageerd: 
485 van hen vonden het een goed idee (13 stemmen tegen). Op grond van deze 
stemming heeft de Harddraverijvereniging het initiatief financieel ondersteund. De 
wedstrijd is gekwalificeerd als het Nederlands Kampioenschap 2020. Als 
overtuigend winnaar won Eliot Charisma, gereden door Lindsey Pegram, de finale. 

•
3. Terugblik kortebaan van 2019 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. 7 mei 2019.  
• Jaarverslag 2019  

Er is vanuit de vergadering geen commentaar op de jaarstukken.  

Terugblik kortebaan van 2019 
De vereniging kijkt terug op een van de meest succesvolle draverijen uit de recente 
geschiedenis. Met mooi weer, een massale publieke belangstelling, een spannende 
koers en ongekend veel publiciteit (o.m. een verslag van een dubbele pagina in De 
Telegraaf). Om het gevoel nog even terug te halen wordt een video-samenvatting 
getoond van de finaleritten van vorig jaar. 

4. Verslag van de penningmeester  
De penningmeester licht de kerncijfers toe. Het ledental is en blijft constant. Het aantal 
betalende bezoekers was in 2019 erg hoog, mede vanwege het mooie weer. Het leverde 
een recordomzet op in de totalisator van bijna € 93.000. De opbrengst ten gunste van 
de vereniging bedroeg € 15.461. 
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Met behulp van het overzicht van baten en lasten licht de penningmeester de grootste 
verschillen toe ten opzichte van 2018. Aandacht hierbij voor de (in 2018 door de regen 
extra hoge) kosten van baanaanleg en beveiliging; het achterwege laten van de 
jaarlijkse gift in 2018 in verband met het negatieve exploitatieresultaat. Hogere kosten 
in 2018 hadden betrekking op de aanschaf van bedrijfskleding voor het bestuur, de 
aanschaf van reclamedoeken om de sponsorpakketten met elkaar in evenwicht te 
brengen. Ook was er sprake van beleggingskosten in verband met de aanschaf van 
Rabo-certificaten in 2018 (in 2019 hebben deze juist weer een positief resultaat 
opgeleverd). Het eigen vermogen van de vereniging is toegenomen tot € 156.912, een 
mooie reserve voor slechtere tijden. 
  

5. Verslag/verkiezing van de kascommissie 
De voorzitter van de kascommissie, Piet Adrichem, leest de verklaring voor naar 
aanleiding van controle van de boeken. De commissie stelt aan de leden voor om de 
penningmeester en daarmee het gehele bestuur decharge te verlenen voor het 
gevoerde beleid. Met een applaus wordt dit voorstel overgenomen.  
Volgend jaar wordt de kascommissie gevormd door Wim Millikan en Hans van der Kolk. 
Als reservelid stelt Maikel van Kruistum zich beschikbaar.  

6. Vaststelling jaarstukken  
Verzoek aan de vergadering over te gaan tot; 
• Vaststelling Notulen Algemene Ledenvergadering 2019 
• Vaststelling Jaarverslag 2019 
• Vaststelling Jaarrekening 2019 
• Verlenen decharge aan het bestuur 
Onder applaus worden de jaarstukken vastgesteld en de decharge van het bestuur 
bekrachtigd. 

2019 2018

Betalende leden 1.754 1.758

Betalende bezoekers 5.746 3.992

Totalisatoromzet € 92.679 € 84.464

Opbrengst totalisator € 15.969 € 14.500

Resultaat	exploitatie € 15.461 -€ 7.501
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7. Gift 
Nu het jaar weer, zoals gebruikelijk, is afgesloten met een positief exploitatiesaldo 
heeft het bestuur de leden voorgesteld weer een gift te verstrekken aan een in 
Heemskerk actieve instelling of verenging. Het bestuur maakt al jarenlang, op de dag 
van de draverij, gebruik van de gastvrijheid en het clubhuis van tennisvereniging 
Marquette. De NDR-officials worden daar ontvangen met een lunch. De 
tennisvereniging bestaat 60 jaar en heeft ter gelegenheid van dit jubioeum het 
tennispark opgeknapt. Hekken, terras, meubilair, etc. zijn vernieuwd of opgeknapt. 
De leden stemmen in met een gift aan de tennisvereniging van € 1.000. 
Contactpersoon Anneke van der Helm kon wegens een coronatest niet aanwezig zijn 
op de vergadering, maar zij bedankt de leden in een videoboodschap voor de gift. 

8. Begroting 
Jubileumfeest (95-jarig bestaan): traditioneel organiseert de Harddraverijvereniging 
elke vijf jaar een lustrum- of jubileumfeest. Gezien de onzekerheid over de toekomstige 
inkomsten uit de totalisator en tevens vooruitlopend op het 100-jarig bestaan in 2025 
heeft het bestuur ervoor gekozen in 2020 bij uitzondering géén jubileumactiviteiten te 
organiseren. Achteraf, gezien de corona-uitbraak, een gelukkige beslissing omdat het 
feest sowieso geen doorgang had kunnen vinden. 

Consequenties van de wijziging van de wetgeving rond de Kansspelbelasting; 
• Aan de hand van grafieken geeft het bestuur inzicht in hoe de afgelopen jaren de 

opbrengst uit de totalisator van grote positieve invloed is geweest op het 
exploitatieresultaat.  

• Tevens wordt aangetoond dat zónder opbrengst uit de totalisator sprake was 
geweest van een structureel negatieve exploitatie. 

• Mogelijkheden om toekomstige exploitatietekorten op te vangen worden in beeld 
gebracht door te variëren met verhoging van de ledenbijdrage en/of entreeprijs. 

De conclusie is dat de wetswijzigingen de komende jaren grote gevolgen voor de 
vereniging zullen hebben. Het staat alleen nog niet vast wanneer dat daadwerkelijk het 
geval zal zijn. De kans neemt toe dat de huidige wetgeving ook in 2021 nog (net) van 
kracht zal zijn zodat we nog een jaar van de 'oude' situatie kunnen profiteren. 
Daarnaast heeft de Kortebaanbond een compensatieregeling uitonderhandeld bij de 
ministeries van Financiën en Justitie & Veiligheid, waardoor de effecten nog een aantal 
jaren enigszins beperkt blijven. 

Aangenomen dat hierover in 2021 meer bekend is, zal mogelijk met ingang van 2022 
worden voorgesteld de entreeprijs en de lidmaatschapscontributie te verhogen naar 
resp. € 5 en € 7,50. 

Met dit uitgangspunt wordt de aangepaste (draverijloze) begroting 2020 besproken, 
en wordt de reguliere begroting voor 2021 gepresenteerd. In 2020 zijn de kosten 
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beperkt tot de bijdrage aan de koers op Duindigt en enkele lopende zaken. De 
begroting voor 2020 en 2021 worden door de leden goedgekeurd. Afhankelijk van de 
omstandigheden en ontwikkelingen zal in de reguliere jaarvergadering van 2021 zo 
nodig nog een geactualiseerde begroting voor 2021 worden gepresenteerd. 

9. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar is Jan Nijman, onze penningmeester. Jan heeft zich 
herkiesbaar gesteld en wordt onder luid applaus herbenoemd. 

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

11. Statutenwijziging 
De huidige statuten dateren nog van november 1993. Op een aantal punten is 
aanpassing gewenst. De voorzitter geeft enkele voorbeelden van achterhaalde 
artikelen, waaronder de term 'dameskaart' (in de praktijk inmiddels veranderd in 
partnerkaart) en het (ongewenste) feit dat ereleden formeel geen stemrecht hebben. 
Vanuit de zaal komen enkele kritische opmerkingen: 

Ad artikel 5 - Leden. Ereleden. Begunstigers. 
Mede in verband met de te verwachten teruglopende inkomsten uit de totalisator 
wordt ruimte gecreëerd voor een nog nader in te vullen, toekomstige vorm van 
ondersteuning van de vereniging: naast leden en ereleden wordt daarom ook de term 
‘begunstiger’ geïntroduceerd. Dit moet nog nader worden uitgewerkt. 
Vanuit de zaal wordt gevraagd waarom voor de term begunstiger is gekozen en niet 
gewoon voor donateur. De voorzitter legt uit dat 'begunstiger' als notariële term alle 
ruimte biedt voor formele invulling, maar dat de betiteling in de volksmond van alles 
kan zijn, afhankelijk van de verdere uitwerking. Het idee is dat de 'begunstiger' een 
soort premium-lid wordt: meer betaalt en daarvoor ook iets meer terugkrijgt: dus zeker 
ook toegang voor zichzelf en partner, plus wat andere zaken. 

Ad artikel 14, lid 4 - Algemene Vergaderingen. 
In de concept-statuten is de drempel voor het uitschrijven van een Algemen 
Vergadering verlaagd: "Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste een 
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste één tiende 
gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene 
Vergadering..." Het zou dan gaan om 1/10 x 1.750 leden is 175 stemmen, nog altijd 
een aardige opgave om bij elkaar te sprokkelen (op de ALV is doorgaans ruim de helft 
van dit aantal aanwezig). Uit de zaal wordt gesuggereerd dat dit nog steeds een 
onredelijk hoge drempel opwerpt voor het (anders dan door het bestuur uit zichzelf) 
bijeenroepen van een Algemene Vergadering. De voorzitter zegt toe dit met de notaris 
te zullen bespreken, met als doel de statuten in 2021 formeel en definitief in 
stemming te brengen. 
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Ad artikel 15, lid 6 - Toegang en stemrecht. 
Ook plaatste een vraagsteller kanttekeningen bij het artikel: "Indien het Bestuur de 
mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de 
Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, 
doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal 
daartoe aangewezen e-mailadres." Na enige discussie over de essentie van dit artikel 
zegt de voorzitter toe ook dit punt met de notaris te bespreken om te bepalen of deze 
formulering overeind dient te blijven. Hij voegt eraan toe dat juist een soortgelijke 
mogelijkheid om de mening van leden te peilen rond de bijdrage aan de 
kortebaandraverij op Duindigt uiterst nuttig en werkbaar is gebleken. De voorzitter ziet 
geen enkel bezwaar, maar ook hieromtrent kan de formele stemming in 2021 
plaatsvinden. 

Stemming zal in de Algemene Vergadering van 2021 plaatsvinden volgens de daartoe 
in de (huidige) statuten gestelde regels. Dit betekent dat er mogelijk twee 
vergaderingen nodig zijn (tenzij ten minste de helft van de leden aanwezig is bij de 
eerste vergadering, wat praktisch voor onmogelijk wordt gehouden). Het bestuur zal 
hieromtrent de leden te zijner tijd adequaat informeren en uitnodigen. 

12. Rondvraag 
Er zijn geen vragen van de leden bij de rondvraag.  

13. Jaarlijkse verloting 
Ook dit jaar wordt de vergadering afgesloten met een verloting. Er zijn weer mooie 
prijzen te winnen. Zo wordt ook deze prettig verlopen 'coronaproof' vergadering op 
gezellige wijze afgesloten.  De secretaris dankt een ieder voor zijn aanwezigheid. We 
zien elkaar weer, hopende op weer normale omstandigheden, bij de jaarvergadering in 
mei 2021 en op de draverij op de eerste donderdag, 2 september 2021. 

Harddraverijvereniging Heemskerk,  

Hans Nelissen, secretaris
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