
Jaarverslag 2020 Raad van Toezicht Stichting Nederlandse Draf- en Rensport. 

Zoals u weet is de Raad van Toezicht statutair gehouden jaarlijks toe te zien op de 
financiën en het uitgevoerde beleid van het bestuur van de Stichting. Daarbij neemt de 
RvT een aantal uitgangspunten in acht die neerkomen op het waarborgen van goed 
financieel beheer, het efficiënt aansturen van de organisatie en het mogelijk maken van 
het faciliteren en continueren van de draf- en rensport. 

Het jaar 2020 kenmerkte zich wederom door het ernstig verstoren van de normale gang 
van zaken door de heersende Covid-19 pandemie. De continuïteit van de sport en alles 
daaromheen stonden onder grote druk. Mede daardoor is dit verslag een kort verslag, 
waarin de hoofdzaken benoemd worden. 

Ook dit jaar heeft het bestuur, ondersteund door onze medewerkers, alles op alles 
gezet om bovengenoemde uitgangspunten zo maximaal mogelijk te benutten ten einde 
de draf- en rensport zo goed mogelijk in stand te houden. 

Daarbij dient, zoals gezegd, in beschouwing te worden genomen dat er nauwelijks 
sprake was van normale omstandigheden om onze sport te ontwikkelen en daardoor 
een zich gunstig ontwikkelend toekomstperspectief neer te zetten. Het was in dit jaar 
meer aan de orde de huidige stand van zaken te handhaven en een eventuele 
neergang van onze stichting te voorkomen. 

Al met al is ons bestuur daar goed in geslaagd en het verdient waardering dat, de 
omstandigheden trotserend, bestuur en medewerkers er wederom in geslaagd zijn om 
in het jaar 2020 met een werkbaar resultaat te komen als basis voor de komende jaren.  

In dit jaarverslag vindt u naast de jaarstukken over het boekjaar 2020 een uitgebreid 
verslag van het bestuur. In dat verslag wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen en 
actuele stand van zaken van de draf- en rensport. Terwijl we dit schrijven begint een 
groot deel van de samenleving, dus ook de draf- en rensport, weer wat op gang te 
komen ondanks alle ontwikkelingen rond Covid-19. U heeft dat ook in de beschouwing 
van het bestuur kunnen lezen. De continuïteit van de sport hangt steeds weer van een 
groot aantal factoren af. Met dank mogen we dan als RvT constateren dat bestuur en 
medewerkers erin geslaagd zijn de SNDR in deze moeilijke omstandigheden op koers 
te houden. Het verdient waardering en respect dat ook hier “de aanhouder wint”.   

 

 

 

 

 

 



 

We mogen daarbij ook en vooral aantekenen dat bestuur, RvT en medewerkers en 
allen betrokkenen bij onze sport alles op alles zullen zetten om het jaar 2021 en de 
daaropvolgende jaren tot een succes te maken. Dat kan door vergaande samenwerking 
en het verder uitbouwen en benutten van de mogelijkheden die zich voordoen of voor 
gaan doen! Wij hebben daar als RvT alle vertrouwen in en verlenen daarom ons 
bestuur decharge voor het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan. 
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