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Jaarverslag 2020 
Sinds maart 2020 wordt de Nederlandse samenleving over de volle breedte beheerst 

door de gevolgen van de wereldwijde Corona-pandemie (Covid-19). Zoals talloze 

evenementen is ook de harddraverij in Heemskerk (net als die in 25 andere plaatsen) 

hieraan ten prooi gevallen. Er is daarom dit jaar niet gekoerst. De laatste keer dat er 

niet werd gekoerst was in de jaren 40/41, de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog.  

In overleg met het gemeentebestuur en de andere betrokken partners is vroegtijdig 

besloten om de harddraverij geen doorgang te laten vinden. In maart ging ons land 

voor een belangrijk deel op slot. Richting het begin van de zomer leek het allemaal 

wat beter te gaan. De Coronamaatregelen werden afgekondigd tot 1 september. 

Hierdoor was er bij velen nog een sprankje hoop. Maar tijdens een harddraverij waar 

zoveel mensen op af komen is de 1,5 meter afstand niet te handhaven. Hoe triest ook 

allemaal, als bestuur konden wij geen ander besluit nemen. 

Er waren nog wel twee andere activiteiten dit jaar: 

• De (uitgestelde) jaarvergadering, die uiteindelijk onder de nodige voorwaarden 

gehouden kon worden op dinsdag 1 september 2020, in De Jansheeren. 

• Een serie van 6 tv-uitzendingen onder de titel “Geen volk, toch feest”, die in 

samenwerking met de Stichting Wielercomité en de Stichting Lokale Omroep 

Heemskerk werd georganiseerd, om het Volksfeest 2020 toch niet helemaal 

ongemerkt voorbij te laten gaan. 

De jaarvergadering 
In de week van het Volksfeest, terwijl er geen feest gevierd kan worden, een 

jaarvergadering organiseren: het was een wonderlijke ervaring. Rekening houdend 

met alle voorgeschreven maatregelen konden we, in de grote zaal van De Jansheeren 

met voldoende onderlinge afstand toch een jaarvergadering houden voor maximaal 

100 aanwezigen. Daarom werd leden verzocht zich tevoren aan te melden via de 

website van de vereniging. Aan dit verzoek werd in ruime mate gehoor gegeven, zodat 

de jaarvergadering goed werd bezocht. De sfeer was gelukkig als vanouds.  

In totaal waren op 1 september 2020 in De Jansheeren 72 leden aanwezig. Iets 

minder dan vorig jaar, omdat een aantal leden dat zich had opgegeven om 

verschillende redenen van voorzichtigheid toch besloten van hun komst af te zien. 
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Gezien de omstandigheden was toch sprake van een goede opkomst. Naast de 

gebruikelijke onderwerpen werd er aandacht gegeven aan: 

• Het overlijden van ons erelid en oud-voorzitter Adri Nielen. 

• Bestuursmutaties:  
• Penningmeester Jan Nijman was aftredend en had zich herkiesbaar gesteld. 

Hij werd bij acclamatie herkozen.  

Het bestuur bestaat uit 6 personen en is als volgt samengesteld; 

Voorzitter     Gerard Post Uiterweer 

Secretaris en wnd. voorzitter  Hans Nelissen 

Penningmeester    Jan Nijman 

Wnd. secretaris    Aalt Bruinekool 

Wnd. penningmeester   Hans Bleeker 

Ledenadministratie    Errol Diel 

• De jaarlijkse gift. Omdat het jaar 2019 met een royaal voordelig exploitatiesaldo 

is afgesloten, stelde het bestuur voor (in tegenstelling tot een jaar eerder) de 

jaarlijkse gift in ere te herstellen en deze beschikbaar te stellen aan 

tennisvereniging Marquette, die in 2020 haar 60-jarig bestaan vierde (beter 

gezegd: had willen vieren). Sinds jaar en dag mag de harddraverij gebruikmaken 

van het clubhuis van Marquette om op de dag van de harddraverij de NDR- 

officials te ontvangen met een lunch voorafgaand aan de koers. De leden 

stemden unaniem in met het voorstel van het bestuur. 

• De gevolgen van de wijziging van de wetgeving rond de Kansspelbelasting en de 

wijze waarop dit naar de toekomst toe opgevangen zou kunnen worden. 

• Dit jaar was voor de jaarvergadering, gezien de omstandigheden, geen spreker 
uitgenodigd. In plaats daarvan werd er een preview vertoond van één van de zes 

tv-programma's uit de reeks “Geen volk, toch feest” (waarover hierna meer). 

• Statutenwijziging. De huidige statuten dateren uit 1993 en zijn aan actualisatie 

toe. Het bestuur heeft naar aanleiding van vragen uit de zaal toegezegd met de 

notaris de laatste punten op de i te zetten. Met de uitkomst daarvan kan in de 

jaarvergadering van 2021 een besluit over de statutenwijziging worden genomen. 

• De avond werd, naast de gebruikelijke verloting, afgesloten met een gezellig 

samenzijn (met inachtneming van de social distancing-regels, dus) 'op gepaste 

afstand' met de leden van de Harddraverijvereniging. 
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Tot zover de hoofdpunten uit de jaarvergadering. Voor een gedetailleerd verslag van 

de jaarvergadering wordt verwezen naar de notulen van de jaarvergadering.  

Uitzendingen “Geen volk, toch feest”. 
Geen wielerronde, geen draverij en geen kermis. Bij veel Heemskerkers zorgde het 

voor een leeg gevoel! Het plaatselijke Wielercomité en de Harddraverijvereniging 

hebben samen toch gezorgd voor een beetje feestgevoel. 

In de kermisweek werd, vanaf zondag 30 augustus tot en met vrijdag 4 september, 

dagelijks een 20 minuten durend programma gebracht op RTV Heemskerk onder de 

titel “Geen volk, toch feest”, een coproductie van de organisaties van de wielerronde 

en de harddraverij. Elke dag stond het programma in het teken van wat die dag 

normaal gesproken zou plaatsvinden. Van de wielerronde, tot de opbouw van de 

feesttenten, de aanleg van de zandbaan voor de draverij, tot het 'laatste kreuntje' en 

het opruimen van de troep van een weekje feestvieren. In totaal kwamen er 32 

mensen in beeld die onder normale omstandigheden druk zouden zijn met hun 

aandeel in het Volksfeest. Ondernemers, vrijwilligers en deelnemers aan de 

wielerronde en de harddraverij, vertelden kleurrijke verhalen. 

De uitzendingen vroegen van de makers veel inspanning maar de reacties waren 

overweldigend. Dankzij “Geen volk, toch feest” kon iedereen thuis toch een beetje het 

Heemskerkse Volksfeest vieren. Veel kijkers namen deel aan de prijsvraag die aan de 

zes uitzendingen was verbonden. Notaris Aldo van Commenée trok uit bijna 150 

inzendingen met 'alle 6 antwoorden goed' de winnaars van resp. € 150, € 100 en € 

50 aan horecabonnen, te besteden bij 12 Heemskerkse horecaondernemers. 

Tot slot 
• De Harddraverijvereniging Heemskerk heeft via de Bond van 

Harddraverijverenigingen en -stichtingen in Nederland ('Kortebaanbond') een 

financiële bijdrage geleverd van € 2.000 aan de organisatie van het Nederlands 

Kampioenschap Kortebaan 2020, verreden op Duindigt. Voor deze bijdrage is 

tevoren een digitale ledenpeiling georganiseerd, die met 485 stemmen voor en 

13 tegen brede steun kreeg om op deze manier nog een steuntje in de rug te 

geven aan de pikeurs, trainers, eigenaren en een ieder die betrokken is bij de 

kortebaan.  

• Op donderdag 24 september organiseerde de Harddraverijvereniging Lisse, als 

enige dit jaar, haar kortebaankoers ook op het niet ver van Lisse gelegen Duindigt.  
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Alles overziende was het een heel teleurstellend jaar: niet alleen voor de 

Harddraverijvereniging en onze leden, ook niet alleen voor alle Heemskerkers, maar 

goed beschouwd voor vrijwel de hele wereldbevolking. 

Laten we de hoop uitspreken dat volgend jaar er weer gewoon veilig een gezellige en 

spannende koers kan worden georganiseerd.  

  

Verslag vastgesteld op de jaarvergadering op [datum] 2021. 

Secretaris     Voorzitter 

J.W. Nelissen     G. Post Uiterweer
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