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Jaarverslag 2021 
Ook 2021 was weer een jaar waarin bijna niet gekoerst werd in Nederland. Het 

Corona-virus domineerde de samenleving, en zeker ook de kortebaandraverijen. 

Hierdoor werd ook in Heemskerk, voor het tweede achtereenvolgende jaar, geen 

draverij verreden. Als bestuur hadden we in de loop van het jaar nog wel de hoop dat 

het ging lukken, maar de situatie verslechterde weer naarmate de eerste donderdag 

van september meer in zicht kwam. Slechts enkele harddraverijverenigingen hebben 

een koers kunnen organiseren. In de maanden augustus en september moest dit 

nog, deels zonder publiek, op de grasbaan in Emmeloord of de renbaan Duindigt 

gebeuren. Voor Heemskerk was dit, gezien de hoge kosten en het totale gebrek aan 

beleving voor het publiek, geen optie. Eind september lukte het uiteindelijk nog –

mede doordat gemeentebesturen bereid waren de nek ver uit te steken voor hun 

lokale draverijen– om in Medemblik, Enkhuizen, Lisse en 't Zand min of meer gewoon 

te draven. 

Een afvaardiging van het bestuur van onze vereniging heeft, samen met 

vertegenwoordigers van de Heemskerkse horeca en het Wielercomité, een aantal 

malen overleg gehad met het gemeentebestuur. Uiteindelijk moest geconcludeerd 

worden dat doorgaan van de kermis en de harddraverij simpelweg onhaalbaar was 

binnen de door de rijksoverheid gestelde regels. De versoepelingen kwamen voor 

Heemskerk net enkele weken te laat. 

Daarnaast is er ook tussentijds overleg geweest over de eisen en maatregelen 

waarmee wij als vereniging te maken hebben. Het verkrijgen van een 

evenementenvergunning wordt aan steeds meer aan regels gebonden. Namens de 

vereniging hebben wij naar het gemeentebestuur uitgesproken dat de realisatie van 

het evenement nu al veel tijd, kosten en inventiviteit vergt en dat onze capaciteit als 

organisatie niet onbegrensd is. 

Geen jaarvergadering 
In 2021 heeft door de Corona-beperkingen geen jaarvergadering plaats kunnen 

vinden. De meest recente jaarvergadering heeft plaatsgehad op 1 september 2020, 

in het eerste Corona-jaar waarin niet werd gedraafd. 
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Het bestuur is tijdens het verslagjaar niet van samenstelling gewijzigd en bestaat uit 

navolgende 6 personen; 

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 ledenkaart was tóch wat waard 
Om ondanks het niet doorgaan van de draverij de beleving van het lidmaatschap toch 

levend te houden heeft het bestuur er in 2021 voor gekozen alle leden in plaats van 

entreetickets twee individuele lotnummers te bezorgen. Er werd ruim € 2.000 aan 

waardebonnen beschikbaar gesteld, te besteden bij 25 Heemskerkse winkeliers en 

horecabedrijven. Het bestuur heeft bij alle leden persoonlijk de ledenkaarten 

thuisbezorgd, met daarop twee virtuele entreetickets elk voorzien van een 

lotnummer. Iedereen maakte dus twee keer kans op een prijs. De winnaars werden 

door notaris Aldo van Commenée getrokken uit het totale aantal lotnummers. In 

totaal zijn er dertig prijzen oplopend van € 50 tot € 250 bij de leden terechtgekomen. 

Als bescheiden vervolg op de in 2020 samen met het Wielercomité Heemskerk en 

Omroep Heemskerk geproduceerde serie TV-programma's "Geen Volk - Toch Feest", 

is ook in 2021 een klein gezamenlijk initiatief ten uitvoer gebracht. Het Wielercomité 

organiseerde op de dag van de Wielerronde een kleinschalige MTB-tocht in het 

duingebied. Een afvaardiging van het bestuur van onze vereniging heeft aan deze rit 

deelgenomen. Bovendien heeft het bestuur als virtuele winnaar van de afgelaste 

Heemskerkse Kortebaan 2021 de trofee toegekend aan de plaatselijke pikeur Krista 

Timmer. Van de overhandiging is een leuk verslag gemaakt door Omroep Heemskerk. 

Bijschrijving Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland 
In 2020 heeft het bestuur zich aangemeld om voor de harddraverij bijgeschreven te 

krijgen op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Deze vindt zijn oorsprong in 

de UNESCO Conventie inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed: 

een internationaal cultureel verdrag dat Nederland in 2012 heeft ondertekend, met 

als doel immaterieel erfgoed levensvatbaar te houden voor de toekomst, gedragen 

door de lokale gemeenschap. 
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Er volgde een intensief traject, begeleid door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 

Nederland. Er moest antwoord worden gegeven op een groot aantal vragen en ook 

moesten de nodige formulieren worden ingevuld, om aan te tonen dat de draverij een 

niet weg te denken evenement is in Heemskerk. Bij de aanvraag te worden 

opgenomen in de inventaris, is namelijk het draagvlak dat het evenement in de 

plaatselijke gemeenschap heeft van doorslaggevend belang.  

Bovendien moest een Erfgoedzorgplan worden opgesteld: daarin moet worden 

beschreven hoe de vereniging het evenement in stand houdt, de jeugd erbij betrekt 

en de harddraverij zo als het ware doorgeeft aan de volgende generaties. Hierin zijn 

we goed geslaagd. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) deed 

de voordracht in 2021, maar de bijschrijving op de Inventarislijst kon door de 

coronacrisis pas plaatsvinden dan op 15 februari 2022. Bij deze gelegenheid is een 

officieel certificaat in ontvangst genomen.  

Bij deze gelegenheid kreeg de vereniging ook de erfgoedvlag uitgereikt. Het bestuur 

heeft deze vervolgens symbolisch aangeboden aan het gemeentebestuur, om te 

onderstrepen dat het voor de toekomst behouden van de harddraverij alleen mogelijk 

is als ook de gemeente Heemskerk zich hiervoor hard blijft maken. De wethouders 

Aad Schoorl en Frits Brouwer namen de vlag in ontvangst op Chateau Marquette, en 

lieten onomwonden blijken dat de harddraverij in Heemskerk een bijzondere status 

geniet. 

Tot slot 
Met ingang van 2022 de nieuwe wetgeving van kracht op het gebied van de 

Kansspelbelasting: de wetswijziging houdt kort gezegd in dat niet langer de wedder, 

maar de wedaanbieder wordt aangeslagen voor de kansspelbelasting. Voor de 

winnaar van de weddenschap is dat prettig, maar totalisatorexploitant ZEturf heeft 

te maken met hogere kosten waardoor er minder kan worden afgedragen aan de 

kortebaanorganisatie.  

De Bond van Harddraverijverenigingen en -stichtingen in Nederland heeft mede 

namens onze harddraverijvereniging een compensatie uitonderhandeld bij de 

verantwoordelijke ministeries (die nog moet worden goedgekeurd door de Europese 

Commissie). Hieruit ontvangt onze vereniging (als de EC geen bezwaar heeft) de 

komende drie jaar een gewenningsbijdrage om de inkomstenderving geleidelijk aan 

te kunnen verwerken in de begroting.  
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Voor onze vereniging is het zaak deze overgangsperiode te gebruiken om 

kostenreducties mogelijk te maken. Met dat doel voor ogen werken wij onder meer 

aan de invoering van online verkoop van eTickets en elektronische verzending van 

ledenkaarten, om op termijn minder geld kwijt te zijn als drukwerk, verzend- en 

verspreidingskosten, kassa's, wisselgeld enzovoort. Het streven is erop gericht de 

eTickets, nog naast reguliere kaartverkoop, al in 2022 te introduceren. 

Met ZEturf (voorheen Runnerz), dat voor de komende vijf jaar weer de vergunning 

heeft verworven voor zowel het wedden op de baan als via internet, zijn ondanks de 

nieuwe wetgeving goede afspraken gemaakt, waardoor de totalisator voor onze 

vereniging toch nog zo lucratief mogelijk blijft. 

Al met al lijkt het kortebaancircuit met ingang van 2022 weer definitief terug te keren 

naar 'normaal', zodat de focus voor Heemskerk nu toch helemaal is gericht op de 

eerste donderdag van september: in 2022 is dat meteen op 1 september. 

  

Verslag vastgesteld op de jaarvergadering op [datum] 2022. 

Secretaris     Voorzitter 

J.W. Nelissen     G. Post Uiterweer
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