Jaarverslag 2018 Raad van Toezicht Stichting Nederlandse Draf- en Rensport.
In dit jaarverslag vindt u naast de jaarstukken over het boekjaar 2018 eveneens een
beschouwing van het bestuur over dat jaar. In dat verslag wordt nadrukkelijk stilgestaan
bij alle aspecten van de ontwikkelingen van onze sport. De tendensen zijn duidelijk, en
er wordt op alle fronten hard gewerkt om aan al onze verplichtingen te voldoen en een
toekomst voor de Draf- en Rensport in Nederland te garanderen. U heeft in de
beschouwing van ons bestuur ook kunnen lezen dat het bestuur drie pijlers benoemd
heeft als opdracht voor 2019 en verder. Daarin ziet u ook de motivatie en het
vertrouwen van het bestuur voor wat betreft de continuïteit van de sport.
Vorig jaar schreven we dat 2018 een belangrijk jaar zou worden. En hoewel de
verwachtingen bijgesteld moesten worden, werd het voor de sport inderdaad een jaar
met veel ontwikkelingen. In de sport zelf, maar ook op politiek bestuurlijk niveau. Qua
nationale wetgeving waren er voor de sport teleurstellende ontwikkelingen rondom de
Kansspelbelasting en de effecten daarvan voor de sport. Dit leidt op dit moment niet tot
de krachtige impuls die onze sport nodig heeft. Op lokaal niveau zijn er echter
verwachtingsvolle ontwikkelingen rondom de herinrichting en kans op vervreemding van
de Draf- en Renbaan Duindigt. Het Victoria Park Wolvega is volop en actief bezig zich
positief neer te zetten voor wat betreft de koersen en de omzetten. Dat geldt in dezelfde
mate voor de andere banen. De grasbanen en de korte banen kennen een positieve
ontwikkeling. De inzet van de respectievelijke besturen en allen die de sport mogelijk
maken is spreekwoordelijk.
Redenen te over om naast de bedreigingen vooral over de kansen voor de Draf- en
Rensport te spreken. De Raad van Toezicht spreekt het jaarverslag en de jaarrekening
gelezen hebbend 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 het toekomstige
beleid.
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