
Jaarverslag 2019 Raad van Toezicht Stichting Nederlandse Draf- en Rensport. 

In dit jaarverslag vindt u naast de jaarstukken over het boekjaar 2019 een uitgebreid 

verslag van het bestuur. In dat verslag wordt stilgestaan bij de huidige ontwikkelingen 

en actuele stand van zaken van de draf- en rensport. Terwijl we dit schrijven staat een 

groot deel van de samenleving, dus ook de draf- en rensport, vrijwel stil door alle 

ontwikkelingen rond covid-19. U heeft dat ook in de beschouwing van het bestuur 

kunnen lezen. De continuïteit van de sport hangt af van een aantal factoren die voor 

een groot deel buiten de competentie en macht van alle belanghebbenden valt. 

Vorig jaar schreven we dat 2019 een belangrijk jaar zou worden. Het werd voor de sport 

inderdaad een jaar met veel ontwikkelingen. In de cijfers over 2019 zien we een aantal 

financiële ontwikkelingen terug die een beperkt negatief bedrijfsresultaat aangeven. 

Zowel de Raad van Toezicht als het bestuur hebben de opdracht om in de toekomst te 

streven naar een positief bedrijfsresultaat. Dit streven vindt u terug in de door het 

bestuur beleid weergegeven met de geformuleerde pijlers, doelstellingen voor het jaar 

2020. Veel zal afhangen van het moment van hervatten van de koersen en de 

wedomzetten op die koersen. 

Waar we vorig jaar nog spraken over verwachtingsvolle ontwikkelingen rond Duindigt 

moeten we thans constateren dat, hoewel we de toekomst positief inkleuren, die 

verwachtingen nog niet tot de gewenste resultaten geleid hebben. Het Victoria Park 

Wolvega blijft zich volop inzetten om zich positief verder te ontwikkelen. De andere 

banen zijn actief waar mogelijk. De grasbanen en de korte banen kennen een positieve 

ontwikkeling. De inzet van de respectievelijke besturen en allen die de sport mogelijk 

maken is opnieuw tijdloos en indrukwekkend. We moeten naast de bedreigingen toch 

ook over de kansen voor de Draf- en Rensport spreken. En hoewel het niet eenvoudig 

zal worden om de continuïteit te borgen, is er zeker de vakkundigheid en maximale 

inzet die vertrouwen in de toekomst geeft.  

De Raad van Toezicht spreekt, het jaarverslag en de jaarrekening gelezen en de 

overige stand van zaken in ogenschouw genomen hebbend, het vertrouwen uit in het 

bestuur en medewerkers en verleent het bestuur van de Stichting Nederlandse Draf- en 

Rensport decharge. Daarmee wordt het beleid van het bestuur goedgekeurd en zegt de 

Raad van Toezicht vertrouwen te hebben in de kundige wijze waarop het bestuur het 

toekomstige beleid vorm zal geven. 

Namens de Raad van Toezicht. 
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