
Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht Stichting Nederlandse Draf- en Rensport. 
 
In de statuten van SNDR worden vanaf artikel 10 onder andere de taken van de Raad van Toezicht 
geregeld. In het verleden, maar ook nu de Raad voltallig is, heeft de Raad zich vergewist van de taken 
en bevoegdheden waaraan de Raad zich gebonden weet. 
Het bestuur van de SNDR heeft de Raad voorzien van alle noodzakelijke gegevens om een goed beeld 
te krijgen van het uitgevoerde, uit te voeren en toekomstige beleid. Daar is in de gezamenlijke 
vergaderingen van het  bestuur en raad agenda technisch ook de ruimte voor genomen en gekregen. 
De Raad is bij voortduring op de hoogte van de volledige gang van zaken en wordt op vlotte wijze, 
daar waar dat aan de orde is, betrokken bij de besluitvorming en beleidsbepaling. 
 
Het jaar 2021 was voor de draf- en rensport opnieuw geen eenvoudig jaar. De Raad verwijst voor 
gedetailleerde gegevens en opmerkingen daarom tevens naar het uitgebreide jaarverslag van het 
bestuur over dit boekjaar.  
Het is de Raad van Toezicht opgevallen dat het bestuur zich ook dit jaar weer volledig ingespannen 
heeft de draf- en rensport de continueren. Dit geldt voor de gehele breedte van de sector. Gezien de 
maatschappelijke ontwikkelingen en de financiële verplichtingen van de SNDR verdienen deze 
inspanningen een compliment. Deze waardering strekt zich uit tot onze mensen op kantoor en zij die 
zich in het veld inzetten en elders om de sport in stand te houden en mogelijk te maken. 
 
Zoals statutair bepaald heeft het bestuur de balans en de staat van baten en lasten aan de Raad 
toegezonden alsmede ter hand gesteld. De betreffende stukken zijn door een terzake deskundige 
gecontroleerd en in orde bevonden. De Raad van Toezicht verleent op basis hiervan het bestuur van 
de SNDR decharge voor hun bestuur en spreekt vertrouwen uit in het beleid van dit bestuur op basis 
van de overtuiging dat er wederom maximale inspanningen zijn gepleegd om de sector te verzekeren 
van een solide toekomst. 
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