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Notulen van de algemene ledenvergadering van 
de Harddraverijvereniging Heemskerk  

Dinsdag 17 mei 2022 

1.  Opening  
De voorzitter opent om precies om 20.00 uur de vergadering. Aanwezig 93 leden, 
inclusief het voltallige bestuur. Welkom aan de ereleden vanavond, Jan Verduijn en 
Peter Bisschop.  
De laatste Algemene ledenvergadering was op 1 september 2020. Door de Corona-
problemen is het allemaal anders gelopen dan gebruikelijk. Maar alles wijst erop dat we 
dit jaar weer een draverij kunnen organiseren. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
• Er zijn geen ingekomen stukken. 
• Contact met de gemeente Heemskerk. Overleg met de gemeente is alweer 

gepland, en zal onder meer gaan over de voorwaarden waaronder de draverij op 
lange termijn kan worden georganiseerd. Met name de veiligheidsvoorwaarden zijn 
vaak een punt van discussie.  

• De draverij van Beverwijk is verplaatst in de koersagenda en wordt nu 
georganiseerd op donderdag 23 juni. Het is daarmee voortaan de eerste IJmond-
kortebaan van het seizoen. 

• Immaterieel Erfgoed. De ondertekening van het certificaat van bijschrijving in de 
Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland heeft vanwege de Coronaperikelen op 
zich laten wachten, maar heeft op 15 februari jl. alsnog plaatsgevonden. De 
kortebaandraverij van Heemskerk is, tegelijk met die in 9 andere plaatsen, 
bijgeschreven in de inventaris. De daarbij behorende vlag is met klein ceremonieel 
aan het gemeentebestuur van Heemskerk overhandigd. 

3. Terugblik op de afgelopen twee jaar  
Zoals bekend is er de afgelopen twee jaar, 2020 en 2021, wegens Corona niet gekoerst.  
De laatste Algemene Jaarvergadering van de draverij werd gehouden op de 
ongebruikelijke datum van 1 september 2020. 
Mede op initiatief van, en in samenwerking met het Wielercomité Heemskerk zijn ook in 
2021 verschillende activiteiten georganiseerd: 
• Een delegatie van het draverijbestuur heeft deelgenomen aan een door het 

Wielercomité georganiseerde (Coronaproof) MBT-tocht door het Heemskerkerduin; 
• Bij dezelfde gelegenheid is pikeur Krista Timmer, als lokale held, in het zonnetje 

gezet voor haar prestaties op de kortebaan. Zij werd uitgeroepen tot virtueel 
winnaar van de niet-gelopen koers van 2021, en kreeg daarbij als trofee de 
hobbelezel met sierdeken uitgereikt. RTV Heemskerk maakte hier een mooie 
reportage van. 
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• Onder het motto "Uw ledenkaart, toch wat waard" heeft het bestuur in 2021 een 
verloting georganiseerd van tegoedbonnen te besteden bij de lokale middenstand. 
Ieder lid ontving in plaats van twee entreekaarten dit keer twee lotnummers. In 
totaal kwam € 2.050 aan waardebonnen, via een trekking door notaris Aldo van 
Commenée, terecht bij leden van de vereniging. 

4. Verslag van de penningmeester  
De penningmeester licht de kerncijfers toe aan de hand van de getoonde 
samenvattingen.  

Het ledental is met ruim 200 toegenomen. De inkomsten kwamen de afgelopen jaren 
alleen uit de contributiebijdragen van de leden (2020: € 8.046, 2021: € 9.179).  

Door een gebrek aan activiteiten leverden de verslagjaren een voordelig 
exploitatiesaldo op van respectievelijk € 2.214 en € 2.343. De loterij-actie in 2021 
heeft circa € 2.050 gekost. 

Naar aanleiding van deze toelichting zijn er twee vragen uit de zaal: 
• Wat is er met de Rabobank ledencertificaten gebeurd?  

Mede naar aanleiding van de discussie in eerdere ledenvergaderingen zijn deze op 
een gunstig moment weer verkocht, om geen beleggingsrisico te lopen. Het 
gerealiseerd beleggingsresultaat ad € 1.934 is in de exploitatierekening van 2020 
opgenomen. 

• Wat zijn de risico's in verband met meer dan € 100.000 aan banktegoeden? 
De financiële middelen zijn verdeeld over twee rekeningen en vallen onder het 
depositogarantiestelsel. Een extra rekening openen bij een andere bank, zoals 
geopperd vanuit de zaal, is wel overwogen maar blijkt simpelweg niet haalbaar voor 
een zakelijke rekening. 

  
5. Verslag/verkiezing van de kascommissie 

Hans van der Kolk leest namens de kascommissie de volgende verklaring voor: “Op 16 
maart zijn de boeken van de vereniging in bijzijn van de penningmeester   
gecontroleerd. De banksaldi komen overeen met de schriftelijke bankafschriften. 
Daarom stelt de kascommissie, bestaande uit Wim Millikam en Hans van de Kolk, 
voorgesteld de penningmeester en daarmee het bestuur te dechargeren”. De 
vergadering stemt unaniem met het voorstel in. 

Nieuwe leden voor de kascommissie worden uitgenodigd zich beschikbaar te stellen. 
Benoemd worden: 
In de Kascommissie (2023): Hans van der Kolk en Jack Duineveld. Reservelid Paul 
Timmer. 
In de Kascommissie (2024): Jack Duineveld en Paul Timmer. 
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6. Vaststelling jaarstukken  
Verzoek aan de vergadering over te gaan tot; 
• Vaststelling Notulen Algemene Ledenvergadering 2020 
• Vaststelling Jaarverslag 2020 en 2021 
• Vaststelling Jaarrekening 2020 en 2021 
• Verlenen decharge aan het bestuur 
Onder applaus worden de jaarstukken vastgesteld en de decharge verleend aan de 
penningmeester en daarmee aan het bestuur. 

7. Vooruitblik 2022, met presentatie en goedkeuring begroting 2022 

Vooruitblik op de kortebaan 2022.  

Paardenbestand 24 of 16 paarden.  
Omdat er de laatste twee jaar erg weinig koersen zijn verreden hebben een aantal 
eigenaren hun paard niet meer in training gehouden of zelfs verkocht. In 2019 was er 
nog een bestand van bijna 120 kortebaanpaarden. Dit is nu aanmerkelijk minder: in 
2021 deden maar 49 paarden mee aan de 10 (alternatieve) kortebaandraverijen die 
nog wel werden verreden.  
Het is dan ook de vraag of we het komende jaar de koers met een vol veld kunnen 
organiseren. Vanuit de Kortebaanbond is hierop voorgesorteerd door een alternatief 
koersverloop te ontwerpen, voor het geval het aantal paarden structureel tekort schiet. 
In dit geval wordt een 'Grand-16' koersverloop geïntroduceerd: er wordt met 16 
paarden gestart. Van de 8 afvallers uit de eerste omloop kunnen zich er 4 via een 
herkansingsronde alsnog plaatsen voor de 2e omloop. Zo starten er in de tweede 
omloop weer 12 paarden, en kan de koers weer op gebruikelijke wijze verlopen alsof er 
met 24 paarden was gestart. Er worden bij dit koersverloop ook 6 geldprijzen 
uitgekeerd (bij een gewone koers met 16 paarden slechts 4). 

Sponsoring. 
De Rabobank is gestopt als hoofdsponsor van de draverij. Daarmee zijn we een 
belangrijke sponsor kwijt. Het bestuur hoopt vervangende sponsors te vinden, maar 
dat zal na de coronaperiode van twee jaar niet direct eenvoudig zijn. 

Compensatie Kansspelbelasting.  
De wetswijzigingen rond de kansspelbelasting zijn inmiddels in werking getreden. Met 
ingang van dit jaar zal het afdrachtpercentage uit de totalisator dus voor het eerst flink 
lager uitvallen. De eerstkomende jaren kan dit nog worden opgevangen door de 
compensatiegelden die via de Kortebaanbond van het ministerie zijn ontvangen. De 
Kortebaanbond compenseert dit jaar de afdracht nog voor 100% (tot het omzetniveau 
van 2019), maar de komende jaren neemt de compensatie af naar 75% en 50%. 



Concept31052022

Begroting. 
Er speelt meer onzekerheid over de inkomsten en uitgaven doordat er twee jaar niet 
gekoerst is. Bovendien moet rekening gehouden worden met een aanzienlijke 
kostenstijging over de hele linie. Aan de hand van enkele voorbeelden licht de 
penningmeester toe hoe een hoger kostenniveau moet worden ingeschat. De tot nog 
toe bekende offertes bevestigen deze verwachting. Het bestuur houdt er dan ook 
rekening mee dat 2022 met een nadelig saldo zal worden afgesloten. Vanuit de zaal 
zijn hier verder geen vragen over. De begroting wordt door de leden goedgekeurd. 

8. Bestuursverkiezing 
Bestuurslid Errol Diel is aftredend en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. De voorzitter 
spreekt Errol toe met een dankwoord. De afgelopen 12 jaar heeft Errol zich op veel 
terreinen ingezet voor de draverij, onder meer op het gebied van de ledenadministratie 
en de notariële zaken. Namens het bestuur overhandigt de voorzitter hem een 
dinerbon en een boeket bloemen voor zijn gewaardeerde inzet. 

Het bestuur heeft Wouter Duineveld voorgedragen voor benoeming als nieuw 
bestuurslid. Wouter stelt zich aan de leden voor en wordt bij acclamatie benoemd. 

De voorzitter verontschuldigt zich dat er qua bestuurs(her)benoemingen ook nog een 
Corona-achterstand moet worden ingehaald. De bestuursleden Hans Nelissen, Aalt 
Bruinekool en Hans Bleeker waren in 2021 aftredend en herkiesbaar. Alle drie worden 
herkozen voor drie jaar, dus tot 2024. 
In 2022 is de voorzitter aftredend en herkiesbaar. Ook hij wordt herkozen (tot 2025).  

 Het bestuur bestaat hiermee uit: 
 Gerard Post Uiterweer  voorzitter 
 Hans Nelissen   secretaris 
 Jan Nijman   penningmeester 
 Aalt Bruinekool   2e secretaris 
 Hans Bleeker   2e penningmeester 
 Wouter Duineveld  beoogd 1e secretaris 

9. Pauze 
Zoals gebruikelijk wordt de aanwezige leden voor rekening van de 
Harddraverijvereniging een drankje aangeboden.  

10. 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. 
Ook is het de wens een mogelijkheid te creëren om zo nodig in de toekomst via een 
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nieuwe lidmaatschapscategorie meer inkomsten te genereren. Dit ter compensatie 
van de terugloop van de totalisatorinkomsten als gevolg van de wetgeving rond de 
kansspelbelasting. 

De statutenwijziging stond ook in de jaarvergadering van 2020 al op de agenda. Naar 
aanleiding van vragen van André van Henten vanuit de zaal (en door een ander lid na 
afloop per e-mail) is een aantal wijzigingen nog eens met notaris Aldo van Commenée 
besproken. Bovendien was inmiddels een nieuwe aanpassing noodzakelijk op grond 
van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). De hiervoor gewenste 
aanpassingen zijn nu eveneens in de nieuwe concept-statuten verwerkt. 

De voorzitter licht puntsgewijs alle in 2020 ingebrachte bezwaren toe en legt uit 
waarom in samenspraak met de notaris is besloten deze punten ongewijzigd te laten: 

• De 'begunstiger' zou een soort premium-lid kunnen worden, dat meer betaalt en 
daarvoor ook iets meer terugkrijgt. Nog nader uit te werken.  

• Maximeren bestuurslidmaatschap ongewenst: 4 van de 6 bestuursleden zouden 
dan al noodgedwongen zijn afgetreden.  

• Bestuur is 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..." Gaat dus om 1/10 
x 1.750 leden is 175 stemmen.  

• "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." 
Juist een zinvolle optie om, voor een zwaarwegende kwestie, stemming toe te 
laten onder leden die normaliter niét bij de ledenvergadering aanwezig zijn, of die 
verhinderd zijn te komen.  

• NB de WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) heeft geleid tot 
aanvullingen in art. 12 (taak en vertegenwoordiging van het bestuur). Met name: 
lid 2 (ontstentenis van alle bestuurders) en lid 6 (tegenstrijdig belang tussen 
vereniging en een bestuurder). 

  
Na korte beantwoording van enkele vragen, door André van Henten opnieuw naar voren 
gebracht, brengt de voorzitter het voorstel tot wijziging van de statuten in stemming. 
Hij vermeldt hierbij dat een tweederde meerderheid nodig is, en dat daarom bij 
handopsteken gestemd zal worden.  

Direct blijkt dat de vergadering unaniem instemt met de statutenwijziging. Het bestuur 
zal actie ondernemen om de statutenwijziging bij de notaris te bekrachtigen. 

  
11. Jaarlijkse gift. 

Als de vereniging het voorgaande jaar afsluit met een voordelig exploitatiesaldo, wordt 
in de regel voorgesteld een gift beschikbaar te stellen aan een organisatie die zich 
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inzet voor de Heemskerkse gemeenschap in de breedste zin. Dit jaar stelt het bestuur 
voor een aanvraag te honoreren van Muziekvereniging St.Caecilia, die in 2022 haar 
100-jarig bestaan viert. De muziekvereniging en de harddraverij hebben een 
historische band met elkaar. Bij de jubilea van de harddraverij is het bijna traditie dat 
St. Caecilia komt optreden. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de 
muziekvereniging organiseert St. Caecilia dit jaar op 25 juni, in samenwerking met 
Vonkels, het ‘Heemskerk Festival’ bij het plankier in het dorp. 

De voorzitter van de muziekvereniging, Erik Denneman, geeft aan de ledenvergadering 
een toelichting op de activiteiten van de vereniging en welke jubileumactiviteiten er 
worden georganiseerd. De leden stemmen in met een gift van € 1.000 voor dit doel. 
De heer Denneman bedankt de leden en het bestuur. 

12. Gastspreker. 
Dit jaar is Paul van der Linden, boswachter bij het PWN, uitgenodigd voor een korte 
presentatie over de herinrichting van De Vlotter, het terrein gelegen langs de 
Rijksstraatweg dat wordt teruggegeven aan de natuur. 

13. Rondraag. 
Er zijn geen vragen van de leden bij de rondvraag.  

14. Jaarlijkse verloting 
Ook dit jaar wordt de vergadering afgesloten met een verloting. Er zijn weer mooie 
prijzen te vergeven. Het blijft altijd weer een gezellige afsluiting van een geslaagde 
ledenvergadering. De secretaris trekt de lotnummers en dankt ter afsluiting een ieder 
voor zijn aanwezigheid. Hij spreekt de hoop uit dat we dit jaar weer gewoon onze 
draverij kunnen organiseren op de eerste donderdag van september. Daarom tot 
donderdag 1 september op de Marquettelaan! 

Harddraverijvereniging Heemskerk,  

Hans Nelissen, secretaris
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