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Jaarverslag van de secretaris over verenigingsjaar 2020 
 

Santpoort, 27 maart 2021. Geachte leden van de Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken. 
Hierbij presenteer ik mijn achtste jaarverslag over het jaar 2020 als secretaris van de 
Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken. Net als vorig jaar een zeer bijzonder verslag 
vanwege de Corona-pandemie die de wereld al een jaar in haar greep houdt. 

Daardoor werd 2020 ook een memorabel jaar zonder activiteiten. Hoewel het bestuur tot drie keer 
toe de vergunningen had herschreven (steeds met minder evenementen) en zelfs tot een week 
van te voren nog een piepklein scenario had klaarliggen voor de meest minimale uitvoering van 
het Dorpsfeest met alleen een kermis, heeft uiteindelijk geen enkel evenement doorgang kunnen 
vinden. 

 
De Corona-uitbraak leidde er toe dat Nederland, in het weekend van 13 maart 2020, in een “intelligente lock 
down” ging. De Algemene Ledenvergadering, die oorspronkelijk eind maart 2020 had moeten plaatsvinden, 
werd uitgesteld tot 23 mei 2020. Niet in fysieke vorm, maar voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging 
via een zoom-meeting achter het computerscherm (via interactieve uitzending op internet).  
Dat betekent dat het verenigingsjaar 2020 op 24 mei 2020 is in gegaan.  
 
Daar waar wij in het “Verslag van de secretaris over het jaar 2019” al opvallend veel sterfgevallen moesten 
noemen, is het de harde werkelijkheid dat daarna nog meer dierbaren ons zijn ontvallen. 

 
Op 6 juli 2020 overleed Pieter Wilms Floet op 59 jarige leeftijd. Pieter had zijn eigen 
Orthopedie sinds 1994 in Santpoort-Noord en was een graag geziene gast in het 
Dorpsfeest en sponsor van het Straatvoetbal. 
 

Op 11 juli 2020 overleed op 76 jarige leeftijd onze graag geziene en actieve 
dorpsfotograaf Aris Schutte die landelijk ook de nodige fotowedstrijden wist te 
winnen. Eind jaren zeventig nam hij de zaak van zijn vader Aris in de 
Hoofdstraat over. Op de jaarmarkt was Aris altijd een vaste gast door rijen 
Santpoortse kinderen elk jaar opnieuw weer op de foto te zetten. Ook heeft 
Aris Schutte ontelbare trouwreportages gemaakt en was ook zeer actief in de 
winkeliers- en ondernemersvereniging Santpoort-Noord.  
 
 

 
Op zijn verjaardag, op 8 augustus 2020, overleed Wijnand van Veen op 76 jarige 
leeftijd. Vele zullen zijn naam nog in verband brengen met de legendarische 
boerenpaardenrace waar hij dikwijls acte de presence gaf. Bij veel Santpoorters staat 
Wijnand natuurlijk ook bekend als veilingmeester tijdens de vele pinkenveilingen van 
de Naaldkerk in Santpoort. 
 

 
Minder bekend bij het grote publiek, maar altijd van de partij tijdens het Dorpsfeest-
Santpoort was de bijzondere fotograaf Vincent van Breukelen. Vrijwel op elk 
evenement aanwezig om fotoreportages te maken en artiesten op de gevoelige plaat 
te zetten. Vincent overleed op 19 november 2020 onverwachts aan leukemie, zoals 
wij op facebook konden lezen. 
 

29 november 2020, vlak voor zijn 81-ste verjaardag, overleed Frans van 
Sprang van de gelijknamige rijschool. Frans was één van de eerste sponsoren 
die zijn naam wist te verbinden aan één van de evenementen van het 
Dorpsfeest Santpoort, namelijk de “Frans van Sprang – Tempo Loop” 
(tegenwoordig “De 7 van Santpoort”). Zijn affiniteit en liefde voor het dorpsfeest 
werd als snel overgenomen door zijn dochter Wendy die samen met Jacko 
Tesselaar nu het Rijwielhuys Santpoort exploiteren en ook nu nog een 
ruimhartige sponsor zijn. 
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Op 61 jarige leeftijd overleed op 3 december 2020 Frans Schoone. Ondanks zijn 
ziekte kennen wij hem als een man vol humor en enthousiaste deelnemer aan het 
ringsteken op de scootmobiel.  
 

Ton van Amstel kennen wij nog van Wilhelmina Santpoort de 
Santpoortse Toneelvereniging Jan van Dommelen en zijn actieve 
rol in de Santpoortse samenleving. Ton overleed op 16 februari 
2021 en werd niet ouder dan 62 jaar. Hij had Alzheimer. Na zijn verhuizing richting 
Haarlem werd hij daar een actieve bewoner. Zo zette hij zich in als Ambassadeur 
Toegankelijkheid in de gemeente Haarlem en bestuurslid van de Stichting Participatie 

met Dementie. 
 
Santpoort verliest met deze personen zeer graag geziene gasten. De Harddraverij Vereniging wenst alle 
nabestaanden zeer veel kracht toe.  
 
Primeur! Online vergaderen en Bingo 
Als Harddraverij Vereniging hebben wij de verplichting op ons genomen om - ondanks het verbod om 
een fysieke ledenvergadering te plannen - toch een ledenvergadering te houden. Het bestuur vindt het 
immers belangrijk dat zij van de leden decharge krijgt over het gevoerde financiële beleid en de 
herbenoemingen van de bestuursleden volgens de reglementen verloopt. Vandaar dat is gekozen voor 
een digitale vergadering via Zoom. Zeker op dat moment (twee maanden na de lock down) niet voor alle 
leden een toegankelijke manier om deel te nemen. Desalniettemin kwamen wij bij bijna 100 deelnemers 
in de huiskamer binnen, vaak met meer dan 2 gezichten achter het scherm. Enerzijds misten wij de 
vertrouwde gezichten die anders op de vergadering af kwamen. Anderzijds hebben wij nu ook kennis 
gemaakt met “nieuwe gezichten”.  
 
Vanuit diverse huiskamers van de bestuursleden werd de ledenvergadering “uitgezonden” en konden 
mensen actief deelnemen en reageren. Ook was er een videoverslag van het Dorpsfeest 2019. Na de 
vergadering was er ook ruimte voor de traditionele bingo zodat het toch nog gezellig werd. Het verslag 
van die ledenvergadering treft u ook aan bij de stukken van deze vergadering. 
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Tijdens de vergadering ontvingen wij ook foto’s van enthousiaste leden die thuis ook actief mee deden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terugblik 2020 
Doordat de editie 2020 van het Dorpsfeest-Santpoort niet door kon gaan, hebben wij geen beelden van 
het Dorpsfeest zelf. Wel vernamen wij dat er die week toch op kleinschalige schaal particuliere 
initiatieven in achtertuinen of besloten kring plaatsvonden. Denk daarbij aan bierproeverijen in 
achtertuinen, steentje werpen en ringsteken. En op 1,5 meter waren er op de terrasjes in het dorp toch 
nog gezellige momentjes. Ook werd veelvuldig de vlag uitgestoken. 
 

Wat wel doorging? 
 
Nederlands Kampioenschap 
Kortebaandraverij 2020 
Op zaterdag 29 augustus was het bestuur te 
gast op Duindigt om daar het Nederlands 
Kampioenschap Kortebaan bij te wonen. 
Hoewel daar ook strenge regels werden 
gehandhaafd (1,5 meter) was het toch goed om 
daar ook de bestuurders van andere kortebanen 
te treffen. Ook was er een handvol enthousiaste 
bezoekers vanuit Santpoort naar Duindigt 
gegaan. 
 
De uitslag van het Nederlands Kampioenschap 
2020 is als volgt: 
 
1. Elliot Charisma met Lindsey Pegram (trainer 
Mark de Jong en eigenaar Mw. Jonkman).  
 
2. Archange de Jiel met John de Leeuw (trainer 
Sjaak Snoek en eigenaar Stal de Groningers). 
 
3.Bronco Boko 
met Tom 
Kooyman 
(tevens trainer 
en eigenaar). 
 
4. Southwind 
Raptor met 
Lindsey Pegram 
(trainer en 
eigenaar Bert de 
Boer). 
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Nederlands Kampioenschap Buikschuiven 2020 
 

 
Radio 538 organiseerde tijdens de Corona-pandemie een besloten uitvoering van het NK buikschuiven. 
Zij kwamen daarbij op het spoor van Joris Bergman die in Santpoort al meervoudig kampioen was. Zij 
nodigden hem uit om naar Hilversum te komen. Het werd een prachtige promo voor Santpoort, want ook 
hier won Joris Bergman het (aangepaste) Nederlands Kampioenschap. 
 
Virtueel Festival Velsen 
 
Op 9 augustus 2020 was het bestuur van de Harddraverij Vereniging Santpoort als medeorganisator te 
gast op het Forteiland voor een unieke editie van het Velsen Virtueel Festival. 
In het weekend waarin vier grote festivals zouden plaatsvinden, hadden PreSail, 
Zomerfestival.IJmuiden, Dorpsfeest Santpoort, Latin Village Festival, Koningsdag, Stadsschouwburg 
Velsen en Telstar de handen ineen geslagen om de inwoners van Velsen toch nog een festivalgevoel te 
bezorgen. Artiesten als Yorick van Norden, Gerard Alderliefste, Full Count, Funky Diva Ezz, 100% 
Pretband, Barry Brand en The Local Boyzz maakten er met elkaar een uniek festival van.  
 
In een zeven uur durend live-programma werden oude beelden en interviews gekoppeld aan optredens 
in coronatijd – op lege festivalterreinen en op bijzondere locaties in Velsen. Vooral ‘s avonds werd het 
virtuele festival door een groot aantal mensen gevolgd vanuit huis, de tuin, op het strand of op het 
terras. De mannen van het Hekkenteam waren ook van de partij in één van de hilarische video’s. 
 
 

 
 
 
 



 

Pagina 5 van 6  

 
 
 
 
 

Immaterieel erfgoed  
 
Het bestuur van de Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken is 
ontzettend trots op de bijschrijving van onze kortebaan in de “Inventaris 
Immaterieel Erfgoed Nederland”. Met de bijschrijving toont de vereniging aan 
dat zij zich hard maakt om deze historische sport ook in de toekomst over te 
dragen op nieuwe generaties en te blijven werken aan de zichtbaarheid ervan. 
De lijst bevat circa 180 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder 
ambachten, feesten en sociale praktijken. 
 
Volgens Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft de Harddraverij Vereniging 
Santpoort duidelijk aangetoond dat de Kortebaan voldoet aan de gestelde criteria. Belangrijk is dat de 
vereniging een gevoel oproept van identiteit en continuïteit. Tradities die van generatie op generatie worden 
doorgegeven, ontwikkeld én gepromoot. Het heeft te maken met gezien worden, met herkenning en met trots.  

 
Om toegang tot dit Inventaris te verkrijgen moeten veel hordes genomen worden. Twee 
jaar geleden zijn vrijwilligers van de vereniging Peter Rauws en Ton Joosten, onder 
begeleiding van secretaris Henk Wieleman, aan de slag gegaan met het schrijven van het 
Erfgoed-borgplan. Ook burgemeester Frank Dales heeft zijn medewerking verleend om 
het predicaat te kunnen ontvangen. 
 
Inschrijving is een serieuze zaak en past niet op de achterkant van een bierviltje. Er 
moeten verschillende hoofdstukken, vragenlijsten en bewijsmateriaal aangevoerd worden 
die door een onafhankelijke toetsingscommissie wordt beoordeeld. Denk daarbij aan 
vragen als: Wat houdt de kortebaan draverij precies in, oorsprong en historie, wie zijn er 
allemaal bij betrokken, hoe is de traditie in de loop van de tijd veranderd en aangepast 
aan de tijd. Welke hobbels zijn genomen om de overdracht van de traditie over te 
brengen naar volgende generaties?  
 
Steeds als de schrijvers van de stukken dachten dat zij een hoofdstuk hadden afgerond, 
kwamen er nieuwe vragen op hen af. Hulde aan Peter Rauws en Ton Joosten die zich 
niet hebben laten ontmoedigen om zich door deze administratieve berg heen te 
worstelen. 

 
Kansspelbelasting 
In het verslag van de secretaris over 2018 werd u reeds op de hoogte gebracht van de verandering in 
wetgeving op gebied van kansspelbelasting. Vorig jaar konden wij u nog melden dat er met de minister 
werd onderhandeld.  
 
Nu is het duidelijk dat er een compensatie is voor de Kortebaan organisaties voor de verminderde 
inkomsten uit de totalisator, door de nieuwe wetgeving rond de Kansspelbelasting. De compensatie is in 
totaal (voor alle banen) € 250.000 en in principe eenmalig en geldt voor vier jaar (t/m 2024), Tot die tijd 
geldt een transitieperiode waarin de Kortebanen zich aan de nieuwe omstandigheden moeten zien aan 
te passen. Het bestuur van de Kortebanen Bond heeft aangegeven dat dit een bijna onmogelijke opgave 
is, omdat wij als vrijwilligersorganisaties onze kosten nauwelijks verder kunnen verlagen en nu al 
maximaal drijven op sponsorgelden. Evaluatie is voorzien in 2023. Wordt dus vervolgd. 
 
Dank aan alle vrijwilligers 
Vanuit mijn taak als secretaris spreek ik hier ook de dank uit aan alle vrijwilligers, medeorganisatoren en mede-
bestuursleden die, zonder uitzondering, respect hadden voor het bestuursbesluit geen enkel evenement door te 
laten gaan. 
 
Aantal leden 
Als secretaris noem ik tot slot dat we per 31 december 2020 precies 1784 leden (1765 in 2019) leden hebben. 
Daarmee is het ledenbestand opnieuw gegroeid. Speciale dank aan Ineke ter Metz (beter bekend als Poer), die 
de ledenadministratie dit bijzondere jaar voor de tweede keer ter hand heeft genomen. 
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2020 snel vergeten 
De Harddraverij Vereniging kijkt terug op uniek jaar zonder Dorpsfeest Santpoort. Tot de pandemie zich 
aandiende, was het ondenkbaar dat het evenement een jaar niet zou kunnen/mogen doorgaan. Sinds 
de oprichting in 1752 is dat echt een unieke gebeurtenis die zeker de geschiedenisboeken zal ingaan er 
waar later op een bijzondere manier zal worden teruggekeken. Het enige wat het bestuur daar over kan 
zeggen is dat wij dit hebben moeten ondergaan. Vooral ook uit respect voor de gezondheidzorg en de 
veiligheidsrisico die Corona met zich meebrengt. 
 
Tot slot meld ik u dat het bestuur het afgelopen jaar naar tevredenheid heeft gefunctioneerd. Tijdens de 
beperkt gehouden vergaderingen hebben de bestuursleden elkaar hoofdzakelijk achter het scherm 
ontmoet. Toch heeft de samenhorigheid daar niet onder geleden, ook getuige de foto. 
 

 
 
In 2020 bestond het bestuur uit: Bas Kuntz (voorzitter), Henk Wieleman, (secretaris), Dennis Wientjes 
(penningmeester), Jan Tromp, Ed Nieuwland, Theo Koster, Frank van Neste, Rens Hagen en Marjan 
Leipoldt. 
 

Ik dank u voor de aandacht, Henk Wieleman, secretaris. 

 
Dorpsfeest Santpoort 2021 (262ste editie) wordt vooralsnog gehouden van zaterdag 

31 juli tot en met zaterdag 7 augustus 2021. 

 
 
 
 
 
 
 


