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Notulen Jaarvergadering 2 april 2022 
 
Aanwezig  In de zaal +/- 150 personen en 30 schermen thuis 

Aanwezig Bestuur op het podium:  
 Bas Kuntz (voorzitter), Henk Wieleman (secretaris), Dennis Wientjes 

(penningmeester), Theo Koster, Jan Tromp en Frank van Neste 
vanaf agendapunt 12 ook:  

Eric Budde en Nick Schoorl  

Aanwezig van bestuur online: 
Marjan Leipoldt, Rens Hagen en Ed Nieuwland 

 
1.  Opening: 

Om 20:01 uur opent de voorzitter Bas Kuntz de vergadering voor de 

aanwezigen in de zaal en via Zoom voor een zogenaamde hybride 
jaarvergadering.  

 
We hebben dit jaar een mager gevuld podium, sorry dat klopt niet, een 
mager bezet podium, omdat er drie bestuursleden vanwege herstel en 

ziekte niet live bij kunnen zijn. 
 

Op 1 april valt er nog sneeuw, maar op 2 april wordt er gewoon vergaderd! 
 
Agendapunt 11 zal verplaatst worden na agendapunt 8. 

 
We staan allereerst stil bij de leden die ons afgelopen jaar helaas allemaal 

ontvallen zijn. Speciaal willen we noemen onze oud-voorzitter Paul Scholz, 
en ons erelid Hans Voorting.  

De overige namen zijn in het Verslag Secretaris 2021 vermeld. 
 

2. Ingekomen stukken: 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 27 maart 2021: 
De notulen worden zonder vragen goedgekeurd en vastgesteld.  

 

4. Jaarverslag van de secretaris over verenigingsjaar 2021: 
Het jaarverslag van de secretaris, is zoals al jaren gebruikelijk door ons 

bestuurslid Communicatie, Theo Koster, gemaakt.  
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Een beeldverslag over het Dorpsfeest “Light” met maar een 
deelnemersevenement per dag wordt vertoond. Ook dit jaar is dit 
beeldverhaal weer door Joost Wouters gemaakt. 

 
5. Toelichting Financieel Verslag 2021 door de penningmeester: 

Onze penningmeester Dennis Wientjes, zoals al vele jaren bekend, neemt 
dit jaar met ons allen het financieel verslag op hoofdlijnen door.  

 
Op de staat van baten en lasten zijn de volgende zaken te benoemen. 
 

Het jaar 2021 heeft de vereniging, na een verlies van € 18.623, in 2021 
toch weer een winst weten te boeken van € 5.384.  

Hiervoor willen we alle sponsoren en vrijwilligers bedanken. 
Ons resultaat is gestegen met meer dan € 24.000, omdat het bestuur heeft 
besloten de contributie in 2021 wel weer te innen. 

 
Onze sponsorcommissie heeft de nodige sponsoren bereid gevonden een 

financiële bijdrage te leveren, waardoor de opbrengsten zijn gestegen met 
€ 36.000. 
Daarnaast zijn ook de kosten van de evenementen met bijna € 12.000 

gestegen. 
 

Bij de vaste laten horen de huur van de garageboxen, belastingen, elektra 
en wateraansluitingen, opslagkosten, drukwerk, verzekeringen, rente- en 
bankkosten en zijn nagenoeg gelijk gebleven. De afschrijvingskosten zijn 

met een bedrag van ruim € 2.000 gedaald. 
 

Op de balans actiefzijde zien we de posten materiële vaste activa 
verminderd. Ook de voorraden zijn als gevolg van verkoop in 2021 
verminderd. De post vorderingen op handelsdebiteuren zijn gelijk gebleven, 

hetgeen betekent dat nagenoeg alle vorderingen op debiteuren, niet zijnde 
sponsoren, waren geïnd. De vereniging heeft over BTW vierde kwartaal een 

schuld aan de Belastingdienst.  
 
Ook hebben we nog een post te ontvangen sponsorgelden uitstaan, welke 

we na de coronacrisis alsnog hopen te ontvangen. De herinneringen 
hiervoor zijn begin vorige maand verstuurd en hierop is al een groot deel 

ontvangen.  
 
De liquide middelen zijn in 2021 gestegen naar € 22.818 en is redelijk 

gezond in verhouding tot de kortlopende schulden.  
 

Gezien de coronacrisis heeft het bestuur gemeend de versnelde aflossing 
van de lening vanwege de onzekerheid niet te continueren en weer 

doorgezet. 
 
Op de balans passiefzijde zien we nog steeds een positief eigen vermogen 

van € 15.305 staan. De stijging is zoals al uitgelegd te danken aan de winst 
over 2021. 

 
De hypothecaire lening heeft nog een openstaand bedrag van € 19.715. 
 

De post belastingen betreft de schuld inzake BTW 4e kwartaal.  
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Alle nog lopende schulden zijn nagenoeg betaald. 
 
Onze vereniging telde eind 2021 1831 leden (2020 1784 leden). Van deze 

leden betaalt al 75% per automatische incasso. 
 

De penningmeester dankt Ineke ter Metz voor de ledenadministratie. 
 

Gaston Bijl van Bijl Accountants & Belastingadviseurs wordt bedankt voor 
de ondersteuning en uitwerking van het financieel verslag. 
 

Er worden geen verdere vragen over het Financieel verslag gesteld. 
 

6. Verslag Kascommissie 2021: 
De kascommissie bestond uit Peter Rauws en Bernard Vork. 
Zij zijn bij de penningmeester op bezoek geweest. 

 
De kascommissie heeft hier uitgebreid naar facturen en het financieel beleid 

gekeken. Er zijn in de administratie geen onvolkomenheden aan het licht 
gekomen. 
 

Ook hebben zij gezien dat Gaston Bijl de goedkeuring heeft gegeven. 
 

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. 

 
7. Goedkeuring Financieel Verslag 2021: 

De aanwezigen keuren onder luid applaus het financieel verslag 2021 goed, 
en verlenen daarbij decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële 
beleid 2021. 

 
8. Begroting 2022: 

 
De penningmeester presenteert de begroting 2022. Dit jaar willen we het 
Dorpsfeest weer grotendeels opstarten. Maar daarover later meer. 

 
Voor de kermis kunnen we dit jaar een iets hogere omzet boeken. Voor de 

Korte Baan hebben we een iets lagere omzet berekend, daarover later meer. 
Voor de contributie hopen we op een iets hogere omzet. Voor de overige 
omzet hebben we een iets lagere omzet begroot dan 2020. 

 
Ook aan de kostenkant zijn we uitgegaan van iets lagere kosten vanwege 

iets minder evenementen. 
 

9. Vaststellen contributie 2022 
 Het bestuur stelt voor om de contributie 2022 te verhogen naar € 20,-. 

De aanwezigen gaan unaniem akkoord met dit voorstel. 

 
10. Benoeming Kascommissie:  

Vanuit de kascommissie wordt afscheid genomen van Peter Rauws. Voor de 
kascommissie 2022 waren al benoemd Bernard Vork en John van Nierop. 
Als reservelid was al benoemd Gerard Nijssen.  De vergadering gaat 

unaniem akkoord. 
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11. Bestuursmededelingen: 

De voorzitter informeert de vergadering over de volgende onderwerpen: 

 
- Ineke ter Metz voert ook in deze periode weer de ledenadministratie 

uit. 
- De Lief- en Leedpot wordt met nog steeds met volle overgave door 

Nel Willenbroek beheerd. 
- Marjan Leipoldt is erg ziek geweest en heeft afgelopen week de 

laatste behandeling gehad in het ziekenhuis, en hoopt nu spoedig te 

herstellen. 
- Rens Hagen is als gevolg van zijn ziekte nog steeds bezig met zijn 

volledige herstel.  
- Ook Ed Nieuwland is enkele jaren geleden ernstig ziek geweest en 

merkt daar af en toe nog steeds de gevolgen van. 

- Het bestuur is volop bezig geweest met de WBTR ( Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen) is afgelopen jaar ingevoerd. De diverse 

stukken zijn in behandeling bij het bestuur, en dienen binnen vijf jaar 
nog in de statuten aangepast worden. 

- De Kortebaan heeft nu twee jaar nagenoeg stilgelegen. Maar 

ondertussen hebben we wel te maken met het innen van belasting 
aan de voorzijde via het wedkantoor. Dit betekent dat er voor onze 

vereniging ene enorme verlaging van de inkomsten kan aankomt. 
Wat dit voor onze vereniging met een topomzet betekent laat Bas in 
zijn beschouwingen zien. Gelukkig is er het transitiefonds om deze 

pijn de komende jaren nog te verzachten. Maar de enorme daling van 
onze inkomsten blijft voor de toekomst een feit. 

- Verder is het aantal Kortebaanpaarden de afgelopen twee jaar enorm 
gedaald. Dat betekent dat we mogelijk in plaats van 24 paarden naar 
16 paarden moeten, omdat er anders voor sommige koersen niet 

voldoende paarden beschikbaar zijn. De Kortebaanbond heeft daarop 
de zogenaamde Grand16 bedacht, waarbij de paarden die in de 

eerste ronde uitvallen met een extra ronde alsnog in de tweede ronde 
weer ingedeeld kunnen worden, zodat we toch weer op 12 paarden 
in de tweede ronde uitkomen. 

- Verder willen we met de Kortebaanbond om de aantrekkelijkheid van 
de Kortebaan te promoten proberen dit jaar voor het eerst een 

interland houden: Nederland-België. En waar kan dit dan het beste 
gebeuren? Natuurlijk in Santpoort! Vanuit de zaal wordt dit voorstel 
met applaus beantwoord. Er moet nog wel een kanttekening gemaakt 

worden bij het doorgaan van deze interland. Dat wij er in geloven, 
blijkt wel uit de twee vlaggetjes op de sticker 2022. 

- Vanuit de NDR is een initiatief ontstaan voor het bevorderen van het 
aantal paarden op de langebaan: De gele kanaries. Voor de 

Kortebaan willen we dit initiatief ook kunnen ondersteunen. Wij 
noemen dit de blauwe kanaries.  

- Ook kan er door iedereen een Local Hero-paard ondersteund worden. 

Wij willen daarvoor € 1 per lid aan ondersteunen. De ontwikkelingen 
hieromtrent zullen binnenkort bekend gemaakt worden. 

- Ook heeft het bestuur in de Coronaperiode meegedaan aan een 
initiatief vanuit de Kortebaan voor het opnemen van de Kortebaan als 
Immaterieel Erfgoed. Hiervoor zijn onlangs de certificaten uitgereikt.  
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- Afgelopen maanden is het bestuur erg druk geweest met het door de 
gemeente ontwikkelde Evenementenlocatiebeleid. In een rapport van 
264 pagina’s is voor de gehele gemeente het evenementen-

locatiebeleid voorgesteld. In eerste instantie leek het erop dat wij er 
slechter mee af zouden zijn, na veel lobbywerk zijn alle 

amendementen ingetrokken, en is het stuk unaniem door de 
gemeenteraad aangenomen. 

- Natuurnetwerk NL wil samen met de  Provincie Noord-Holland de 
weilanden van boer Dijkzeul en Rutte veranderen in “zompige 
graslandjes”. Ook zal dan ons terrein bij de Ruïne van Brederode niet 

meer bruikbaar zijn. Wij hebben een jaar of tien geleden juist dit 
terrein opgehoogd, om het zompige gras bruikbaar te maken voor 

onze evenementen en grasland. De HDV en Stichting Santpoort 
strijden dan ook samen met Dijkzeul en Rutte richting Provincie voor 
behoud van onze boeren en graslanden. De gedeputeerde Esther 

Rommel erkent de HDV dan ook als belanghebbende partij. 
- Dit is dit jaar dan ook de reden dat we als thema gekozen hebben: 

De Boer Op! 
- Voor het Dorpsfeest 2022 willen we in principe weer opstarten met 

ruim 40 evenementen. Maar wat hebben we geleerd van de corona? 

We hebben minder inkomsten vanuit de KB, alle kosten zijn enorm 
gestegen, of zullen dat alsnog gaan doen. We moeten steeds meer 

inhuren (beveiliging, hekken) en de beschikbaarheid van 
evenementenvrijwilligers (bv verkeersregelaars) wordt steeds 
lastiger. Vandaar dat we kritisch gekeken hebben naar de belasting 

van onze bestuursleden en vrijwilligers, maar ook naar de kosten van 
de evenementen, groei deelnemers, tijdstippen, enzovoorts. 

- In het programma betekent dit dat er een aantal evenementen niet 
terugkeren op de agenda van 2022. 
Rijtuigendag, Santkamp, Sterkste van Santpoort, Handboogschieten,  

Gymkana, Kindermiddag en Skatepop vervallen in ieder geval. In het 
najaar zal er een evaluatie binnen bestuur plaatsvinden. 

- Hoewel afscheid nemen van evenementen altijd veel pijn doet, willen 
we dit ook een kans geven. Als voorbeeld noemt Bas het feit dat 
niemand het in 2009 zag zitten om de Weimanweide in gebruik te 

nemen. Vanaf het eerste gebruik is dit een prominente plek in het 
Dorpsfeest geworden. 

- Het nieuwe programma wordt doorgenomen. Concours Hippique en 
Footgolf gaat naar de 1e zaterdag. Bierproeven gaat naar de zondag. 

- Vanuit de zaal zijn geen vragen over deze mededelingen. 

 
12. Bestuursverkiezing: 

 
Afgetreden 

Henk Wieleman   Secretaris  9 jaar in bestuur 

Jan Tromp   Hekkenteam  4 jaar in bestuur 

 

In deze functies zijn de volgende personen benoemd 

Eric Budde   Secretaris  voor 1 jaar 

Nick Schoorl   Hekkenteam  voor 1 jaar 
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Herkozen voor 1 jaar:  

Ed Nieuwland  Kermiszaken  34 jaar in bestuur 

Marjan Leipoldt    Paardenzaken  8 jaar in bestuur 

 

Herkozen voor 2 jaar:  

Theo Koster   Communicatie 29 jaar in bestuur 

Dennis Wientjes  Penningmeester  12 jaar in bestuur 

Frank van Neste  Logistiek   8 jaar in bestuur 

Rens Hagen   Algemeen/Digitaal 8 jaar in bestuur 

 

De aanwezigen bekrachtigen deze wijzigingen met applaus. 
 

Henk (oud-secretaris)geeft nog een korte toelichting op zijn aftreden. 
 

11. Rondvraag: 

- Gerard Duineveld: 
Klopt het dat de Horeca geen bijdragen levert aan het organiseren 

van het Dorpsfeest? 
Antwoord: Ja het klopt inderdaad, we hebben twee vergunningen, 
en dat willen we ook graag zo houden. Een bijdrage vanuit de 

Horeca is al jaren een aandachtspunt voor bestuur.  
- Peter Nijssen:  

In Spaarndam, Santpoort en Velserbroek wonen veel jonge boeren 
die graag een tractorbehendigheidswedstrijd weer op het 
programma zien komen.  

Antwoord: Staat inderdaad op de lijst met mogelijk periodiek weer 
terugkomende evenementen 

 
12. Sluiting: 

 

Om 21.25 sluit de voorzitter Bas de vergadering.  
 

Na een korte pauze voor het ombouwen van het podium houden Theo Koster 
en Eric Budde de eerste Harddraverij Pubquiz, met een drietal mooie prijzen 

voor de winnaars in de zaal. De mensen thuis kunnen wel meedoen, maar 
dan voor spek en bonen. 

 


