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Notulen Jaarvergadering 23 mei 2020 via Zoom 
 
Aanwezig  circa 100 schermen met +/- 200 leden 

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

Hagen, Ed Nieuwland en Frank van Neste 
 
1.  Opening: 

Om 20:04 uur opent de voorzitter Bas Kuntz de vergadering via Zoom door 
alle aanwezige leden van harte welkom te heten op deze eerste digitale 

jaarvergadering na 260 jaar Kortebaan. Heel fijn dat zo veel leden de moeite 
hebben genomen om aanwezig te zijn. 
 

Eigenlijk hadden we, conform de statuten, in maart onze jaarvergadering 
moeten houden in Zaal de Wildeman, maar vanwege de geldende 

coronamaatregelen is fysiek bij elkaar komen met zo’n grote groep helaas 
niet mogelijk, en wilden we toch graag het kontakt met onze leden hebben. 
 

Tijdens de vergadering zullen we een aantal keren gebruik maken van een 
stemknop. De voorzitter gooit de eerste vraag om reactie er in: 

“Staan de hapjes en drankjes klaar”. 65% antwoord Ja en 35% antwoord 
Nee. De stemknoppen werken dus goed. 
 

We staan allereerst stil bij de leden die ons afgelopen jaar ontvallen zijn:  
De namen zijn in het Verslag Secretaris 2019 vermeld. 

 
2. Ingekomen stukken: 

Er zijn geen ingekomen stukken, anders dan de agendapunten. 
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 30 maart 2019: 

De notulen worden unaniem door de leden goedgekeurd en door de 
voorzitter vastgesteld. 

 De secretaris wordt bedankt voor het opstellen van de notulen. 
 
4. Jaarverslag van de secretaris over verenigingsjaar 2019: 

Het jaarverslag van de secretaris, 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. 
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Na afloop wordt door Maurice Janvier (kermis) opgemerkt dat de Kermis 
niet in het beeldverslag tot uiting komt. 
De vergadering gaat wederom met een 100% score akkoord met het 

jaarverslag en beeldverslag. 
 

5. Toelichting Financieel Verslag 2019 door de penningmeester: 
Onze penningmeester Dennis Wientjes, zoals al vele jaren bekend,  neemt 

met ons allen het financieel verslag door. 
 
Het jaar 2019 heeft de vereniging met een winst van € 322 afgesloten.  

De kosten zijn dit jaar € 29.000 toegenomen, tegenover een groei van de 
inkomsten van € 13.000.  

 
Simon Heeremans vraagt naar de herkomst van de forse toename in de 
kosten. Antw: De uiteindelijke overdracht van de gronden kermisterrein en 

fietsenstalling is in 2019 formeel (notarieel) afgerond. De kosten van 
aanschaf gronden zijn in 2019 direct betaald vanuit de vereniging. De grond 

is betaald door de Vereniging en direct in eigendom overgedragen aan de 
Stichting Beheer Terreinen Harddraverij Vereniging Santpoort en 
Omstreken. 

Ook hadden we dit jaar het NK Kortebaan, hetgeen tot hogere kosten geleid 
heeft.  

 
De toename van de inkomsten zijn voor een groot deel afkomstig van onze 
sponsoren, en een hogere opbrengst van de Kortebaan.  

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

allemaal weer mogelijk maakten! 
 
Het ledenaantal is eind 2019 1765 leden. Een groei van 90 leden. Van deze 

leden maakt al ruim de 70% gebruik van automatische incasso.  
De penningmeester bedankt Ineke Ter Metz voor haar 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. 
 

6. Verslag Kascommissie.: 
De kascommissie bestond uit Hans de Heer en Aad Koopman. Hans heeft 
de kas op 11 maart jl. nog wel kunnen controleren, maar is intussen helaas 

niet meer onder ons aanwezig. 
 

Beide heren hebben de facturen van de penningmeester gecontroleerd, en 
tevens het beleid getoetst.  De administratie is in orde.  

 
Aad doet uitvoerig verslag van de kascontrole: 
  

“Op basis van onze werkzaamheden zijn nog enkele vragen naar voren 
gekomen welke door de penningmeester zijn uitgezocht en naar 

tevredenheid zijn beantwoord. 
Onze conclusie is tevens dat er over de laatste boekjaren een consistent 
beleid wordt gevoerd wat betreft het financiële beleid van de vereniging. 

Het bestuur streeft zichtbaar naar een juiste balans in inkomsten en 
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uitgaven en voert een financieel beleid dat vooruit kijkt over meerdere 
jaren. Een en ander resulteert in een verantwoorde kasstroom en een 
financieel gezonde vereniging met een eigen vermogen van circa € 28.000,- 

Euro. 
 

De kascommissie geeft hierbij haar goedkeuring en verzoekt de vergadering 
decharge te verlenen aan de penningmeester en daarmee het bestuur voor 

het gevoerde financiële beleid.” 
 
De vergadering gaat unaniem akkoord met de goedkeuring van het 

gevoerde financiële beleid en gaat ook unaniem akkoord met de verlening 
van de decharge.  

 
7. Goedkeuring Financieel Verslag 2019: 

De aanwezige virtuele leden stemmen middels de stemknop unaniem in met 

de financiële jaarstukken 2019. 
 

8. Begroting en Contributie: 
De begroting 2020 gaat uit van de uitzonderlijke situatie dat er dit jaar geen 
Dorpsfeest Santpoort kan zijn. 

 
De inkomsten zijn gebaseerd op een deel contributies en een uitkering 

vanuit de overheid (reeds ontvangen), totaal € 10.000. 
 
De kosten zijn geraamd op € 18.000.  

 
Het begrote verlies komt uit op € 8.000 ten laste van de reserves. 

 
Contributie blijft € 17,50 per jaar 
Dit jaar vrijwillige betaling van contributie, als je HD Vereniging kan en wil 

steunen in dit jaar zonder Dorpsfeest. Ook als je niet kan of wil betalen blijf 
je onvoorwaardelijk lid in 2020. 

 
8. Benoeming Kascommissie:  

Vanuit de kascommissie wordt afscheid genomen van Aad Koopman. Er 

worden twee nieuwe leden benoemd: Saskia Beths (was al reserve-lid) en 
Peter Rauws. Als reserve-lid wordt benoemd Bernard Vork.  De vergadering 

gaat unaniem akkoord. 
 
9. Bestuursmededelingen: 

De voorzitter informeert de vergadering over de volgende onderwerpen: 
 

- Sinds maart hebben we een vernieuwde website. 
- Helaas zijn er door een misverstand aan een aantal leden 

betalingsherinneringen gestuurd. Deze leden hebben allemaal een 
antwoordbrief ontvangen. Ondertussen hebben we hier een beter 
systeem voor. 

- Onze Kortebaan Santpoort heeft in 2019 met een grandioos 
Nederlands Kampioenschap weer een recordomzet behaald.  

- Afgelopen jaar hadden we landelijk 27 kortebanen met een unieke 
omzet van meer dan 1 miljoen euro. 
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- Over de kansspelbelasting zit de Kortebaanbond samen met NDR bij 
de minister aan tafel. Er zal een tegemoetkoming komen voor deze 
nieuwe belasting voor de komende jaren. 

- Onze voorzitter heeft ook meegedaan aan de verkiezing IJmonder 
van het Jaar. Helaas is Bas 2e geworden. Het promotiefilmpje wordt 

vertoond. 
- Het thema voor 2020 is voor al onze ledenwinnaars: Voor Ieder1, nu 

we in Covid19 lockdown zitten hebben we deze titel gewijzigd in:  
Voor Ieder 1,5 m. 

- Voor de kermis hebben we een ondersteuningsfilmpje gemaakt ter 

ondersteuning van onze geweldige kermisexploitanten. Filmpje wordt 
enthousiast ontvangen. 

- Voor onze bestuursleden Ed Nieuwland en Theo Koster hebben we 
een koninklijke onderscheiding aangevraagd. Het heeft de koning 
behaagd, beide heren te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje 

Nassau. 
 

10. Bestuursverkiezing: 
 

Aftredend en herkiesbaar zijn: 

 
Voor 2 jaar  

Theo Koster   Communicatie  
Dennis Wientjes  Penningmeester   
Frank van Neste  Logistiek    

Marjan Leipoldt    Paardenzaken   
Rens Hagen   Algemeen/Digitaal  

Allen worden unaniem herkozen. 
 

11. Rondvraag: 

- Winniefred vraagt of een deel van de contributie gebruikt kan 
worden ter ondersteuning van de kermisexploitanten. Bestuur gaat 

zich hierover beraden.  
- App. Dit jaar gaan we geen app gebruiken. Alle info staat op de 

website. 

- Aad de Gier: Bedankt het bestuur voor het vele werk dat jullie in het 
afgelopen jaar hebben gedaan. 

- Karin: De app is heel erg handig, maar de website is natuurlijk net 
zo handig in gebruik. 

- Maurice Janvier: Bedankt Winniefred voor haar enthousiaste vraag. 

Als we nog erg lang in Covid-10???? zitten, hoopt hij dat de 
Harddraverij Vereniging samen met de Kermis toch nog iets van de 

grond kunnen krijgen. 
 

12. Sluiting: 
 
Om 21:36 uur sluit de voorzitter de vergadering met de wens om toch nog 

een Dorpsfeest Santpoort 2020 van 31 juli t/m 7 augustus neer te kunnen 
zetten. 

 


