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Notulen Jaarvergadering 30 maart 2019 in zaal Wildeman te Santpoort 
 
Aanwezig  circa 201 leden 

Bestuur   Bas Kuntz (voorzitter), Henk Wieleman (secretaris), Dennis 
Wientjes (penningmeester), Theo Koster, Jan Tromp, Marjan 

Leipoldt, Rens Hagen en Frank van Neste 
 
1.  Opening: 

Om 20:00 uur opent de voorzitter Bas Kuntz de vergadering.  
 

We staan allereerst stil bij de leden die ons afgelopen jaar ontvallen zijn: 
Joke van der Henst-Duineveld, Frits Heeremans, Natasha Klobedanz, 
Tjeerd Meinema, Dick Koppes. 

 
We hebben bericht van verhindering ontvangen van de volgende  leden: 

Bestuurslid Ed Nieuwland, en de leden: Kees en Robin van Schooten, Cees 
Davidson, Joke en Cary van Baekel, Tjitse Boetje, Friso Huizinga, Ramon 
en Anne Wieleman-Camphuijsen, Jan Pieter van Stipriaan, Niels Wieleman 

vanuit Melbourne, Nel en Jan Willem Willenbroek en Enrico Does. 
 

2. Ingekomen stukken: 
Er zijn geen ingekomen stukken, anders dan de agendapunten. 

 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 maart 2018: 
Deze worden per pagina doorgenomen en de volgende aanpassingen 

worden gemaakt: Bij overledenen moet één punt in plaats van een 
dubbele punt staan.  

De notulen worden onder applaus goedgekeurd en vastgesteld. 
 De secretaris wordt bedankt voor het opstellen van de notulen. 
 

4. (Beeld)Jaarverslag van de secretaris over verenigingsjaar 2018: 
Het jaarverslag van de secretaris, met het thema Helden/vrijwilligers, is 

door ons bestuurslid Communicatie, Theo Koster, gemaakt.  
 
Het beeldverslag is dit jaar weer door onze fotograaf Joost Wouters 

samengesteld, en wordt met geweldig applaus ontvangen. 
 

De terugblik 2018 met muziek uit de Radetsky-mars is voor alle leden 
weer een mooie herinnering en wordt door velen herkend. De lange 
versies komen op Facebook te staan. Wederom ontstaat weer een 

daverend applaus vanuit de zaal. 
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5. Toelichting Financieel Verslag 2017 door de penningmeester: 

Onze penningmeester Dennis Wientjes neemt met ons allen het financieel 

reilen en zeilen door. 
 

Het jaar 2018 heeft de vereniging met een winst van ruim € 16.000 
afgesloten.  

Speciale dank gaat dan ook uit naar alle vrijwilligers en sponsoren die dit 
mogelijk maakten.  
 

Het bestuur stelt dan ook voor om de hypothecaire lening op het 
kermisterrein versneld af te lossen. Deze lening betreft nog een 

restbedrag van € 33.607. Besprekingen over de rente hierop lopen nog. 
 
Het ledenaantal is eind 2018 1675 leden. Van deze leden maakt al ruim de 

70% gebruik van automatische incasso.  
De penningmeester bedankt Jan Hagen voor zijn werkzaamheden voor de 

ledenadministratie en inning van de contributie.  
 
Ook Gaston Bijl van Bijl Accountants & Belastingadviseurs wordt bedankt 

voor zijn ondersteuning en uitwerking van het financieel jaarverslag. 
 

De aanwezige leden stemmen middels een applaus in met de jaarstukken 
2018 en aflossing van de lening. 

 

6. Verslag Kascommissie.: 
De kascommissie bestond uit Tjitse Boetje en Joke van Baekel. Helaas kon 

Joke de kas niet controleren, vandaar dat het reserve-lid Aad Koopman 
aangeschoven is bij de kascontrole. 
Beide heren hebben de administratie van de penningmeester 

gecontroleerd. De administratie is in orde. Tjitse is vanavond verhinderd, 
vandaar dat Aad een zeer uitvoerig verslag van de kascommissie heeft 

gemaakt.  
De kascommissie stelt de vergadering voor om het bestuur decharge te 
verlenen voor het gevoerde financiële beleid.  

 
7. Goedkeuring Financieel Verslag 2018: 

De aanwezige leden stemmen middels een applaus in met de jaarstukken 
2018. 
 

8. Begroting en Contributie: 
De begroting 2019 gaat uit van gelijkblijvende inkomsten als in 2018.  

Aan de kostenkant zien we een toename van de algemene kosten, die 
voornamelijk toe te schrijven aan extra kosten vanuit de 

evenementenvergunning.  
Ook is er een extra post opgenomen voor de organisatie van het NK 
Kortebaan. De begrote winst komt uit op ruim € 314. 

 
Op de agenda staat een voorstel om de contributie te verhogen naar € 

17,50. Dit voorstel van de penningmeester wordt met instemming 
ontvangen. 
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8. Benoeming Kascommissie:  
Vanuit de kascommissie wordt afscheid genomen van Tjitse Boetje)  
Aad Koopman zal nog als kascommissielid aanblijven.  

Tot nieuw tweede lid wordt gekozen Hans de Heer.  
Als reservelid wordt gekozen Saskia Beths.  

 
9. Bestuursmededelingen: 

De voorzitter informeert de vergadering over de volgende onderwerpen: 
 
- De leden worden wederom verzocht emailadressen door te geven 

aan de ledenadministratie ledenadministratie@dorpsfeest-
santpoort.nl. 

- Leden worden ook verzocht een machtiging voor automatische 
incasso af te geven. 

- Op maandag 27 mei a.s. is de Vrijwilligers- en Sponsoravond. De 

Vrijwilligers en Sponsoren worden dan ook bijgepraat over het 
Dorpsfeest 2020.  

- De ledenadministratie zal na 5 jaar overgaan van Jan Hagen naar 
Ineke ter Metz. Jan en Ineke krijgen een groot applaus. 

- De lief-en leedpot wordt al jaren beheerd doro Nel Willenbroek. 

Wederom applaus. 
- In de statuten van de Harddraverijvereniging staat vermeld dat de 

vereniging verplicht jaarlijks een wielerwedstrijd moet organiseren. 
Zodoende is er naarst paarden ook een sterke band met de fiets. 
Daarom heeft het bestuur vanwege het wereldkampioenschap Keirin 

op de baan aan Matthijs Büchli 10 jaar gratis lidmaatschap 
aangeboden. Hij is tevens ambassadeur geworden van het dames- 

en herenwielrennen tijdens het Dorpsfeest. 
- In Den Haag wordt hard gewerkt aan de kansspelbelasting voor de 

Kortebaandraverijen. Dat betekent dat er jaarlijks € 150.000 aan 

belasting geheven gaat worden op de circa 30 Kortebanen die er 
zijn.  

Voor onze Kortebaan kan dit betekenen dat we van onze opbrengt 
van € 23.000 mogelijk een groot deel zouden gaan missen.  
Dit terwijl deze opbrengst wel ruim 10% van onze begroting is. Via 

het lidmaatschap van Bas Kuntz als lid van de Kortebanenbond 
zullen we de ontwikkelingen volgen.  

Gevaar is namelijk dat als de opbrengsten en prijzen niet voldoende 
zijn, we ook minder inschrijvingen kunnen verwachten.  
De wetgeving ligt nu bij de 1e kamer. Ingangsdatum zal 1 juli 2020 

zijn, zodat wij er direct mee te maken zullen krijgen.  
Als de overheid zich met paardenzaken bezig gaat houden, dan zal 

dit leiden tot het volgende beeld.  
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- Dit jaar hebben we, zelfs op deze dag, toch een jubileum: Marion en 
Bas Kuntz zijn 35 jaar getrouwd! Applaus! 

- Verder hebben we als vereniging voor het 260 jubileum het NK 

Kortebaan weten vast te leggen. We hebben dan ook extra hoge 
prijzen en gaan uit van een sterk veld met paarden. 

- Het bestuur heeft afgelopen jaar een studiereis gemaakt naar het 
Mekka van de paardenraces: Royal Ascot in Engeland.  

Van deze reis wordt een kort filmpje, gemaakt door Sabrina Koster, 
vertoond. 
Dus dit jaar allemaal Sjiek met een hoed en een mooie jurk op naar 

het Dorpsfeest en Kortebaan! 
- Het programma 2019 wordt doorgenomen.  

De Sterkste man en vrouw van Santpoort is weer terug in het 
programma. 

- Santkamp is verhuisd naar de 1e zaterdag. 

- Dameswielrennen blijft wegens het enorme succes in het 
programma. 

- Voor zweefzadel zoekt de organisatie nog mensen die dit 
evenement over willen nemen. Als dit niet lukt zal dit evenement 
niet doorgaan. 

- Op de vrijdagavond is er op de Weimanweide, na 10 jaar, weer een 
tractorbehendigheidsrace. 

 
 

10. Bestuursverkiezing: 

 
Aftredend en herkiesbaar zijn: 

 
Voor 2 jaar  
Bas Kuntz  Voorzitter 

Ed Nieuwland Kermiszaken 
Henk Wieleman Secretaris 

Jan Tromp  Hekkenteam 
 
Allen worden unaniem met daverend applaus herkozen. 

 
11. Rondvraag: 

Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 

12. Sluiting: 

 
Om 20:56 uur sluit de voorzitter de vergadering.  

 


