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Namen en adressen Biljartvereniging Horna

 
 

Ereleden 
J. Mulder 
S. Zweet 
 
Voorzitter a.i. (Dagelijks Bestuur) 
W.D. Fons        06 -55366341 
Email: voorzitter@horna.nl 
 
Secretaris (Dagelijks Bestuur) 
I. Huisman 06-38108023 
Email: secretariaat@horna.nl 
 
Penningmeester 
A. Rotteveel          0229-543396 
Email: penningmeester@horna.nl 
 
Vice voorzitter (Dagelijks Bestuur) 
K. De Decker 06-21838614 
Email: sponsoring@horna.nl 
 
Bestuurslid ICT 
J. Smit 06-14026872 
Email: ict@horna.nl 
 
Bestuurslid toernooicommissie 
J. Lankhorst 06-16009433 
Email: toernooien@horna.nl 

 
Wedstrijdleiders toernooien/finales 
G. Bot 06-24139959 
I. Huisman 06-38108023 
J. Lankhorst 06-16009433 
J. Pool 06-46170760 
T. de Weerd 06-34047980 
 
Wedstrijdleiders voorwedstrijden 
P. Dudink 0229-236845 
A. Ensink 0228-512499 
M. v.d. Hudding 0229-403057 
B. Joris 0229-210214 
L. Karels 0229-213998 
J. Noordeloos 0228-563650 
W. Prumper 0229-232960 
T. de Weerd 06-34047980 

 
Redactie “Horna Nieuws” 
P. Gijben 06-20705659 
Email: clubblad@horna.nl 

 
Website 
J. Smit www.horna.nl 
Email: website@horna.nl 
 
 

Adres clubgebouw 
Horna Biljartvereniging 0229-215726 
Achterom 53 1621 KR Hoorn 
 
Bank 
NL96 INGB 0002 9361 31 (contributies) 
t.n.v. Horna Biljartvereniging 
NL96 INGB 0001 2595 13 (overige zaken) 
t.n.v. Horna Biljartvereniging 
 
Ledenadministratie en contributie 
R. Asma 0228-314567 
Email: ledenadministratie@horna.nl 
 
Gebouw- en kantinebeheerders 
P. Bruin 0229-218709 
R. Reinderman 0229-218538 
R. Boering 0229-236751 
Email: gebouwbeheer@horna.nl 
 
Wedstrijdsecretariaat p.k. / teamwedstrijden 
T. de  Weerd 06-34047980 
Email: wedstrijdleider@horna.nl 
 
Jeugdzaken 
E. de Wit 06-22185739 
A. Nat 06-53604558 
Email: jeugdzaken@horna.nl 
 
Arbitragecommissie 
N. Pool 0229-215506 
Email: arbitragecommissie@horna.nl 
 
Technische commissie 
A. Ensink 0228-512499 
 
Voorzitters clubavonden/-middagen 
Maandag J. Noordeloos 0228-563650 
Dinsdag H. Huffman 0229-273123 
Woensdag M. Appelman 0229-216518 
Donderdag (beneden) T. Loos 06-33732575 
Donderdag (boven) H. Aafjes 06-22402569 
Vrijdag (3 banden) J. Smit 06-14026872 
Dinsdag-/donder- R. van Zelst 06-57029534 
dag middagen F. Ooteman 0229-230138 
 
Wedstrijdleiders clubavonden/-middagen 
Maandag A. Ensink 0228-512499 
Dinsdag P. Bouwhuis 0229-213304 
 J. Pool 06-46170760 
Woensdag S. Sjerps 0229-551962 
Donderdag L. van Rongen0229-243041 
Vrijdag (3 banden) J. Smit 06-14026872 
Vrijdag (jeugd) E. de Wit 06-22185739 
 A. Nat 06-53604558 
Vrijdagmiddag F. Ooteman 0229 230138
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Van de Voorzitter… 

 
 

Beste leden, lezers, 
 
“Time flies!” Ruim een half jaar ben ik uw voorzitter. Ik heb in die 
periode nog meer ervaren, wat een gezellige en warme 
biljartvereniging Horna is. Dit komt mede doordat menig vrijwilliger 
ervoor zorgt, dat u plezierig en competitief kunt biljarten. Laten wij 
niet vergeten daarvoor dankbaar te zijn. 
 
Belangrijk zijn de jaarlijkse Horna toernooien. “Juwelier De Vries” 
Kadertoernooi (druk bezocht en goed voor de baromzet), Drie-
bandentoernooi (voor de specialist) en Bandstoottoernooi (niet zo in 
trek bij de libre-speler?). Jammer, dat het recente bandstoot-
toernooi niet zoveel deelnemers en bezoekers had. Ik hoop op meer 
animo volgend jaar!  
Het ViKaBe en Daaf Bron toernooi zijn de menselijke verbinding met 
het verleden. Met belangstelling en bijwoning van familie van de 
naamgevers uniek! In mijn beleving zijn dit mooie en menselijke 
toernooien, zonder de andere toernooien daarmee te kort te doen. 
 

 
 

Van liefde kun je niet leven. Zonder liefde heb je geen leven, 
niet alleen voor de mens maar ook voor de goede zaak. Ik weet 
zeker, dat er leden met management- en bestuurservaring zijn. Er 
zijn twee vacatures voor bestuursleden (vice voorzitter en 
sponsoring). Naast mijn beroepsmatig werk voor de BVVB doe ik 
veel sturend vrijwilligerswerk, waarvan het meest voor Horna. Heeft 
u ook de kennis in huis en bent u bereid zich belangeloos in te 
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zetten, dan stel ik u de volgende indringende vraag: “Kan ik 
minimaal voor drie jaar op u als bestuurslid rekenen?” 
 
De jaarvergadering wordt in het clubgebouw gehouden, op: 
 

woensdag 12 april 2017 om 19.30 uur 
 
.  
U krijgt naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen veel informatie 
over het financiële voortbestaan van onze prachtige vereniging. Zie 
de uitgebreide agenda.  
 
Ik kijk uit naar een gestructureerde gedachtewisseling met u. 
 
Daan Fons 
voorzitter a.i. 
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Van de Redactie.. 

 
 

De ‘teerling is geworpen’. Een uitspraak, volgens de historici, van 
Julius Caesar, toen hij in 49 voor Christus besloot om de rivier de 
Rubicon over te steken. Volgens mij was het echter Daan Fons die 
de planning voor elkaar kreeg van de algemene ledenvergadering 
vergadering van de Horna in 2017. Zo waar, hij ligt bij u op de 
deurmat, nog vóór de ALV zelf. 
Op basis van de stukken voor de ALV 2017 kunt u zich helemaal 
inlezen en beslagen ten ijs komen. Maar, het clubblad heeft meer te 
bieden. Een tweetal meesterlijke beschrijvingen van ‘biljart-
gevechten’ op het scherpst van de snede. Alhoewel onze eigen 
‘Germinator’ het anders verwoord, wil ik het graag in stijl houden met 
het voorgaande en de term ‘Veni, Vidi, Vici’ gebruiken. Ik kan u 
aangeven, het is op z’n plaats. 
 
Veel leesplezier. 
 
 
Paul Gijben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ 
 

Kopij voor het eerstvolgende nummer sturen naar: 
clubblad@horna.nl 

 
Uiterlijk inleveren voor 14 juli 2017 (Bewaarnummer) 
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Uitnodiging Algemene Jaarvergadering 2017 

 
  

Jaarvergadering Horna 2017 
 
. 

UITNODIGING AAN DE LEDEN VAN HORNA 

BILJARTVERENIGING VOOR DE JAARVERGADERING OP 

WOENSDAG 12 APRIL 2017 OM 19.30 UUR. 

  

AGENDA. 
  
1. Opening. 
  
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
  
3. Vaststelling en goedkeuring notulen jaarvergadering 12 mei 
2016. 
De notulen zijn per email verzonden en worden tevens in het Horna 
Nieuws opgenomen. Ook zijn de notulen apart geprint, die ter inzage 
bij de bar liggen. 
  
4. (Jaar)verslagen 2016. 
De diverse verslagen worden in het Horna Nieuws vermeld. Het zijn 
getrouwe weergaven van de vele verantwoordelijke activiteiten van 
(bestuurs)leden en commissies. Indien nodig, volgt er een 
mondelinge toelichting tijdens de vergadering. 
 
5. Verslag kascommissie. 
De jaarrekening 2016 ligt voor de liefhebbers ter inzage bij de bar. 
Gelet op de vertrouwelijkheid van de financiële gegevens vindt geen 
publicatie in het Horna Nieuws plaats. 
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De kascommissie controleert namens de leden de jaarrekening met 
onderliggende stukken en het financieel jaarverslag. De 
kascommissie 2016 bestaat uit Piet Co Morsink en Simon Henk 
Koenen. Tijdens de vergadering rapporteert de kascommissie de 
leden over de verrichte financiële handelingen. Indien de 
boekhouding goed is uitgevoerd en de financiële administratie in 
orde is, verzoekt de commissie de vergadering de penningmeester, 
maar concreet  het bestuur te dechargeren van het gevoerde 
financiële beleid over 2016. 
De begroting 2017 zit bij de jaarrekening. Het bestuur verzoekt de 
vergadering akkoord te gaan met de begroting 2017. 
 
6. Benoeming kascommissie. 
Kascommissie 2016: Co Morsink en Simon Henk Koenen (laatste 
jaar). Kascommissie 2017: Vacature lid, Co Morsink (laatste jaar) en 
vacature reserve lid. “Wie meldt zich?” 
 

 
  
7. Vacatures bestuur. 
Het bestuur dient te worden uitgebreid naar een minimale bezetting 
van 7 bestuursleden. Zie de advertentie op de website, het 
mededelingenbord en in het komende Horna Nieuws. Het 
regelmatige overleg met de avond- en middagvoorzitters verloopt 
goed en is constructief. Desondanks is versterking van het bestuur 
voor een betere Horna toekomst noodzakelijk. 
Een bestuurslid wordt voor een periode van drie jaar benoemd 
(Artikel 7, lid 7). Er zal een rooster van aftreden (met de nieuwe 
bestuursleden?) worden opgesteld. Zodra het rooster gereed is, 
volgt publicatie op de website, het mededelingenbord en in het 
Horna Nieuws. 
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8. Definitieve vaststelling “Notitie leden van verdiensten en 
ereleden Biljartvereniging Horna”. 
De notitie ligt ter inzage bij de bar en staat in het eerst volgende 
Horna Nieuws. De laatste opmerkingen (schuin- en vetgedrukt)  zijn 
verwerkt. Zie voorts de aantekeningen boven de notitie. Het bestuur 
verzoekt de vergadering totdefinitieve vaststelling over te gaan. 
Daarna wordt de notitie eveneens op de website vermeld. 
 
9. Akkoordbevinding en vaststelling aangepast Huishoudelijk 
Reglement. 
Het concept Huishoudelijk Regelement is ligt eveneens ter inzage bij 
de bar en staat in het komende Horna Nieuws. Aanpassing is 
noodzakelijk. De aanvullingen c.q. correcties zijn cursief/ vet 
vermeld. Het bestuur verzoekt u de inhoud goed door te nemen en 
een week voor de jaarvergadering met schriftelijke voorstellen c.q. 
wijzigingen te komen. 
Het bestuur verzoekt de vergadering akkoord te gaan met het 
aangepaste Huishoudelijk Reglement met de eventuele 
aanvullingen/correcties van de leden hierop. Na goedkeuring en 
verwerking volgt plaatsing op de website. 
Ter herinnering: De Statuten van 14 mei 1981 zijn door Art Senta 
Notarissen in Hoorn, Mr. P. Alsema, (globaal) nagekeken. Ook de 
Statuten zijn verouderd, maar het kan er nog mee door. Er staan 
geen vreemde en voor de vereniging risicovolle zaken in. Aan een 
statutenwijziging zijn kosten verbonden. Daar er met de huidige 
Statuten in voldoende mate bestuurd kan worden, zullen er geen 
kosten voor een statutenwijziging worden gemaakt. In de toekomst 
dient hier rekening mee te worden gehouden. 
  
10. Meer jaren onderhoudsplanning (mjop). 
Het gebouw is eigendom van de vereniging, is eind 19de eeuw 
gebouwd en is gemeentelijk monument. Op 8 september 1989 is 
Horna eigenaar geworden. De grond is geen eigendom, maar in 
erfpacht. In dat jaar was er aansluitend onder leiding van Cees 
Besseling een verbouwing begroot van fl. 180000,00. De 
financiering bestond voor 2/3 deel uit eigen middelen. Een financieel 
gezonde constructie en er is verbouwd binnen de begroting. 
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Het historische pand blijft qua (groot) onderhoud kwetsbaar. In 
opdracht van het bestuur heeft VDB, Veiligheid en dienstverlening, 
uit Almere een mjop opgemaakt. Het uitgebreide plan en het 
kostenoverzicht liggen alleen ter inzage bij de bar. 
Indien alles in de rapportage moet worden uitgevoerd, zijn de kosten 
voor de eerstvolgende 14 jaar  gemiddeld Euro 11834,00 per jaar! 
Totaal wordt dit Euro 165675,00 tegen het huidigeprijspeil en te 
vergelijken met bovenstaand bedrag in guldens. Alleen hebben wij 
nu geen eigen geld en lenen is onverantwoord! De ervaring leert 
ons, dat diverse werkzaamheden in tijd vooruit kunnen worden 
verschoven en niet al het werk uitbesteed hoeft te worden. Derhalve 
stelt het bestuur het volgende voor: 
• Het instellen van een bouwtechnische commissie. 
• De commissie kijkt kritisch naar het plan. 
• De commissie stelt prioriteiten. 
• De commissie adviseert welk werk wordt uitbesteed en zelf wordt 
verricht. 
Het bestuur verzoekt minimaal 2 leden zich voor deze commissie op 
te geven. Het derde lid zal de voorzitter zijn. 
Eén feit staat vast: “ER MOET WORDEN GERESERVEERD!!!” 
  
11. Kostenbesparingen/Meer opbrengsten. 
11.1. Gerealiseerde besparingen vanaf 1 maart 2017. Onkosten: 
Euro 900,00. Premies totale verzekeringspakket: Euro 541,00. 
Totaal Euro 1441,00 gerealiseerd op basis van een heel jaar. 
11.2. Te realiseren besparing op materiaalkosten. De lakens 2 x per 
18 maanden (1x per 9 maanden) vernieuwen in plaats van 2 x per 
12 maanden (1x per 6 maanden) per 1 mei 2017. De besparing 
wordt Euro 1815,00 op basis van een heel jaar. 
11.3. Te realiseren besparingen vanaf 1 mei 2017. Inkoop bier: Euro 
4400,00. Inkoop drank, gedistilleerd, koffie, etc.: Euro 900,00. De 
totale besparing op inkoop via Scholten Horeca Groothandel  wordt 
Euro 5300,00 op basis van een heel jaar. 
11.4. Verhoging consumpties vanaf 10 Eurocent (gedistilleerd) met 
ingang van 1 mei 2017, behalve tapbier, koffie en thee. De prijzen 
van de bal gehakt en het broodje bal gehakt worden ook niet 
verhoogd. De prijs van het krijtje blijft hetzelfde. De prijzen van de 
overige snacks worden verantwoord onder de marktprijzen 
aangepast. Geraamde totale extra opbrengsten: Euro 3050,00 op 



~ 10 ~ 

 

basis van een heel jaar. De concept prijslijst ligt alleen ter inzage bij 
de bar. 
11.5. Contributieverhoging van Euro 10,00 per lid met ingang van 1 
januari 2018. De contributie per lid vanaf 18 jaar wordt Euro 100,00 
per jaar. De contributie voor de jeugdleden gaat niet omhoog; blijft 
Euro 36,00 per jaar. Extra opbrengsten uit contributie wordt Euro 
2200,00 op basis van een heel jaar. 
De totaal geprognotiseerde extra opbrengsten worden Euro 5250,00 
op basis van een heel jaar 
Het totaal aan bezuinigingen en extra opbrengsten komt neer op 
Euro 13806,00 bij gelijk blijvende omstandigheden! Daarnaast zullen 
er meer opbrengsten gegenereerd dienen te worden uit 
sponsorgelden, reclames, etc. Met het bedrag van Euro 13806,00 
wordt verantwoord voldaan aan het sparen in de post 
“Voorzieningen onderhoud”, welk bedrag eind 2018 pas 
gerealiseerd kan gaan worden. 
Het bestuur vraagt de leden goedkeuring om de voorgestelde 
kostenbesparingen en verhogingen met ingang van genoemde data 
in te voeren. 
  
12. 10 STAPPENPLAN HORNA BILJARTVERENIGING. 
Op 14 november 2016 heeft het bestuur een 10 stappenplan 
gepresenteerd. In de afgelopen periode zijn ruim 50 % van de 
stappen reeds gezet. Als er in hetzelfde tempo wordt doorgewerkt, 
zullen alle punten van dit plan eind 2017 zijn afgehandeld. 
Belangrijke items zijn het maken van een beleids- en jeugdplan. 
Behalve een goed sluitend financieel kader is een goede visie over 
het voortbestaan van onze vereniging onontbeerlijk. 
U zult blijvend worden geïnformeerd. 
  
PAUZE. 
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13. Herdenking. 
Jaarlijks worden de leden en vrijwilligers die in het afgelopen 
seizoen zijn overleden, uit respect herdacht met een minuut stilte. 
  
14. Bestuurswisseling. 
Het bestuur verzoekt de vergadering akkoord te gaan met 
benoeming van Irma Huisman tot secretaris en Daan Fons tot 
voorzitter. Tevens zullen eventuele kandidaat-bestuursleden op 
voordracht van het bestuur met goedkeuring van de leden worden 
benoemd. 
 

 
 
Aftredend bestuurslid is Kevin de Decker. Helaas treedt Kevin af. 
Een jonge en daadkrachtige man, die de moed had tijdens een 
moeilijke bestuurlijke fase als interim voorzitter op te treden. Een 
intellectueel met beide benen op de grond met een hart voor Horna. 
Kevin durft verantwoordelijkheid te nemen; een voorbeeld voor jong 
en oud! Behalve dat zijn vrouw en ouders trots op hem zijn, zijn wij 
dat ook. Het was fijn en een eer met hem samen te werken. Wij 
zullen hem missen. Wij wensen Kevin veel persoonlijk en zakelijk 
succes toe tijdens een lang en gezond leven. 
Kevin zal de vergadering toespreken. 
  
15. Huldiging leden en vrijwilligers. 
De huldiging vindt altijd achteraf plaats tijdens de eerstvolgende 
jaarvergadering, tenzij er een eerdere tussentijdse algemene 
ledenvergadering (alv) is. De huldiging gebeurt dan op deze alv. 
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16. Huldiging kampioenen. 
Wordt men kampioen na een 
jaarvergadering, dan vindt huldiging 
plaats in de eerst volgende tussentijdse 
alv of jaarvergadering. 
  
 
 

 
 
17. Club van Honderd. 
Deze club is een eigen entiteit. Het bestuur van deze club beslist 
zelf over de bestemming van het geld. De juridische structuur, etc. 
dient nog goed te worden vastgelegd. 
 

 
 
  
18. Rondvraag. 
  
19. Sluiting. 
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Jaarvergadering (algemene ledenvergadering) 
Horna Biljartvereniging d.d. 12 mei 2016 

 
 

 
Aanwezig: Peter Ossebaar, Jack Dudink, Ben Dudink, Bertus 
Ensink, Joop van der Haar, Willem Prumper, Koos Smit, Martin vd. 
Hudding, Leo Karels, Wim Ooteman, Jos Noordeloos, Rob Boon,  
Rinse Asma, Wouter Heida, Ton Hoogland, R. te Paske, Nico Pool, 
Thea de Weerd, David Bron, Arnold van Rongen, Harry Willebrands, 
Henk Aafjes, Adri Lips, C. Meijer, Bert Joris,  Gerie de Wijs, G. 
Dudink, Dick van Gendt, Co Morsink, Johan Scholte, F. Hoving, J. 
Neefjes, Harrie Dol, Hans van Piggelen, R. van Zelst, K. De Decker, 
J. Lankhorst, P. Schipper, A. Rotteveel, D. Fons, J. Smit, N. 
Schipper, R. Bakker, Peter Dudink, Herman Huffman, Andre  Dering, 
Jan van Son, Jan Wijnker, Rob Brinkman, Peter  Bouwhuis, Jan 
Pool, Gerard Groot, Jaap Bos, Sandra Kok, Marieke de Wit, Michel 
van Weely, Anjo Nat, Rick de Wit, Eric de Wit, Rob Boering, Piet 
Bruin, Irma Huisman, Sabine Bakker, Jordy Jong, Leon Dudink, Nick 
Dudink 
 
1. Opening 
 
De voorzitter, N. Schipper, opent de vergadering. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
D. Fons reageert op het binnengekomen stuk van D. van Gendt, te 
weten “De  begroting is qua opbrengsten op basis van teveel leden.”  
 
Er volgt een discussie. D. Fons stelt, dat in de post “contributie 
leden” als opbrengst “contributie KNBB/District” is meegenomen. P. 
Dudink geeft aan, dat dit niet zo kan. Het is zuiver als er bijvoorbeeld 
een post “Derdengelden contributie KNBB/District” bijkomt. Aldus 
wordt vermeden, dat de leden denken, dat er begroot wordt op basis 
van te veel leden. In relatie tot de ledenopbrengst heeft D. van 
Gendt in zijn brief ook opmerkingen over de reservering van Euro 
4.000,00, die in zijn ogen te hoog is. D. Fons wijst op de absolute 
noodzaak van reserveren en die ruimte is er. Helaas moeten er elk 
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jaar te hoge ad hoc-uitgaven plaatsvinden, zodat er feitelijk niet kan 
worden gespaard. A. Rotteveel nodigt beide leden uit voor inzage in 
de ledenadministratie. 
 
D. Fons en A. Rotteveel gaan de begroting met in acht name van 
bovenstaande opmerkingen opnieuw nazien en zo nodig goed 
aanpassen. Dit wordt naar de leden gecommuniceerd via het 
clubblad of de email. 
 
“Er is een email d.d. 12 mei 2016 van de heer E. Brinkman, die niet 
door de voorzitter is behandeld. De heer Brinkman verwijst naar de 
kortingspas van Brassband Kunst naar Kracht in De Goorn. Dit kan 
extra opbrengsten genereren. Het bestuur vindt het een goede 
suggestie, maar kan dit bij gebrek aan bestuurs-/mankracht nu niet 
uitwerken.” 
 
Er is een binnengekomen stuk van P. Bouwhuis over de vrijstelling 
van contributie voor de jeugd, dat later aan de orde komt. 
 
De penningmeester bedankt P. Bouwhuis en R. Asma voor hun 
werkzaamheden voor de Horna. 
 
Waarom komt het jaarverslag zo laat? D. Fons: “Wij zullen ons best 
doen voor eerdere opmaak en verzending, maar wij kunnen niets 
beloven!” Ook het besturen blijft vrijwilligerswerk! 
 
Hoe zit het met de brandverzekering? D. Fons: “Er is hiervoor een 
totale herbouw taxatie (op aanvraag verkrijgt men inzage in het 
laatste taxatie rapport)”. 
 
Hoe zit het met de CV ketel? D. Fons: “Blijft kwetsbaar; de twee 
ketels zijn oud, maar functioneren. We maken een 
onderhoudsplanning, maar dat wil niet zeggen dat die uitgevoerd 
wordt. Als kosten uitgesteld kunnen worden, doen we dat. In het 
verleden is te weinig rekening gehouden met de toekomst, wat 
reserveringen voor onderhoud betreft. Het plan is om verantwoord te 
gaan bezuinigen en sparen!” 
 
Opmerking W. Prumper: “Met een plat dak kun je niet lang wachten!” 
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D. Fons: “Inderdaad, maar de dakdekker heeft het nagekeken en 
geconstateerd, dat de conditie van de dakbedekking nog goed is.” 
 
3. Notulen jaarvergadering van  9 april 2015. 
De notulen van de jaarvergadering (alv) van 9 april 2015 worden 
zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan de 
secretaris. 
 
4. Jaarverslagen seizoen 2015 / 2016. 
 
Verslag Secretaris. Th. de Weerd: “Jan Lankhorst is nog niet 
voorgesteld als bestuurslid”. 
N. Schipper: “Dat doen we later in deze vergadering.” 
 
Verslag Penningmeester. A. Rotteveel voegt toe, dat er 1 
bankrekening is opgezegd.  
A. Nat: “Welke uitgaven worden voor de jeugd gedaan?” 
A. Rotteveel: “Als een team naar een kampioenschap gaat, kan dat 
deels worden gedeclareerd (een deel van de reiskosten  e.d.).” 
N. Schipper: “Leo Karels bezoekt jeugd finales, een deel van de 
kosten kan worden gedeclareerd, ook die van begeleiders.” 
 
Vaststelling notitie ereleden en leden van verdienste  
De leden gaan akkoord. 
 
Huishoudelijk Reglement 
Op het concept aangepaste huishoudelijk reglement is geen reactie 
gekomen. Na vaststelling plaatsing op de website. 
 
Verbouwing       
A. Nat: “Wat zijn de plannen voor de verbouwing?” 
N. Schipper: “De grote verbouwing gaat vooralsnog niet door. Het  
ledental loopt terug en de  gemiddelde leeftijd is ruim 64 jaar. Onder 
andere de fundering zal moeten worden aangepast en er zullen 
draagbalken dienen te worden aangebracht. Het voorstel is om deze 
zomer wel de kantine te verbouwen; kosten €20.000,00 tot 
€25.000,00. 
A. Nat: “Wordt de verbouwing van de keuken door één persoon 
uitgevoerd?” 
N. Schipper: “Dit moet met de aannemer besproken worden.” 
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A. Nat: “De firma Kok kan eventueel ook wat doen.” 
 
P. Bouwhuis: “Hoeveel offertes zijn er?” 
N. Schipper: “Eén!” 
P. Bouwhuis: “Dit zouden er minimaal 2 moeten zijn.” 
 
A. Rotteveel: “De eigen middelen zijn €10.000,-; bij de RABO 
hebben we nog €30.000,- in kas. We hebben €15.000,- van de bank 
nodig.” 
Peter: “Wat kost het lenen van extra geld?” 
A. Rotteveel: “De rente moet dan berekend worden.” 
 
R. van Zelst: “Waarom komt het bestuur niet met een gedegen 
voorstel?” 
D. Fons: “Dat moet ook de werkwijze zijn. Het was niet de bedoeling 
dit onderwerp op deze vergadering uitgebreid te bespreken. Gezien 
de positieve discussie vragen wij alsnog een budget aan en willen 
wij binnen dit budget kunnen opereren. Het betreft alleen de 
keukenaanpassing, naar aanleiding waarvan desgevraagd de offerte 
van aannemer Co Morsink – eveneens lid van Horna – ter inzage en 
beoordeling wordt rond gedeeld.” 
 
Mevr. De Wit: “is het Westfriesland fonds niet interessant voor de 
Horna?” 
(Het Westfriesland fonds geeft o.a. financiële steun aan 
sportverenigingen) 
D. Fons: “Wij zullen de diverse subsidie - mogelijkheden bekijken.” 
 
A. Nat: “Heeft het bestuur met de brouwerij overlegd?” 
N. Schipper: “Nee, daar zijn we te klein voor” 
 
Besluit keukenaanpassing 
De leden gaan staande de vergadering unaniem akkoord met de 
keukenaanpassing, mits het bestuur binnen het budget van Euro 
23255,00 blijft, er voldoende financiële dekking is en het werk voor 
het nieuwe biljartseizoen is gerealiseerd. 
 
Verslag Technische commissie. B. Ensink is benaderd door de 
penningmeester in verband met het nieuwe soort laken dat er op de 
markt is. Dit zal nader worden bekeken. 
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T. de Weerd: “Simonis lakens zijn vanaf begin volgend  jaar niet 
meer verplicht voor (landelijke) finales.” 
A. Nat: “De nieuwe lakens zien er binnen enkele weken slecht uit, 
koffievlekken e.d. 
N. Schipper: “Kom met een voorstel.” 
A. Nat: “Geen consumpties boven het biljart en mensen er op aan 
spreken!” 
 
Verslag Jeugdcommissie. A. Nat: “Vindt bestuurlijke zaken niet 
nodig in het clubblad, dit moet je intern houden.” 
 
Op 5 juli is er bij de Horna een “clinic” van Oscar Romero 
(middelbare school). Horna krijgt hier €5,- per persoon voor. 
B. Ensink: “Is dit beneden? Dan zijn er net nieuwe lakens!” 
A. Nat: “Nee, dit is boven.” 
 
Jaarverslag Opleiding. A. Nat: “Is er een mogelijkheid voor opleiding 
op vrijdagavond?” 
A. Rotteveel: “Op zaterdag zijn er lessen.” 
A. Nat: “De jeugd voetbalt op zaterdag.” 
N. Schipper: “Dat is een keuze.” 
 
Verslag arbitrage commissie. Nico Pool neemt 
het woord. F. Haakman  neemt afscheid. J. 
Dudink is nieuw commissielid.  
 
Verslag Sponsoring en ledenwerving. K. De 
Decker: “Het verslag hierover staat in het 
clubblad.” 
 
5. Het verlenen van decharge aan de penningmeester/ het 
bestuur en benoeming lid kascommissie en een reserve lid.  
 
De kascommissie bestaat uit P. Dudink en S.H. Koenen. Beide 
heren hebben de kasstukken gecontroleerd, naar aanleiding 
waarvan P. Dudink een verklaring voorleest met in de conclusie een 
verzoek aan de leden om de penningmeester dan wel het volledige 
bestuur decharge te geven voor het financieel beleid. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. P. Dudink zal nog een afspraak 
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met A.Rotteveel maken voor een controle aan de inkomstenkant. Is 
inmiddels gedaan en in orde bevonden. 
 
P. Dudink is aftredend kascommissie lid. 
Als nieuw reserve kascommissie lid voor 2016 wordt aangesteld Co 
Morsink 
 
Jaar Lid Lid Reservelid 
2016 Simon Henk 

Koenen 
Peter Dudink Co Morsink 

2017 Co Morsink Simon Henk 
Koenen 

Vacature 

2018 Vacature Co Morsink Vacature 
2019    
2020    
2021    
2022    
 
6. Mutaties/vacatures/bestuursverkiezing. 
 
J. Lankhorst wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid. 
De leden gaan hier unaniem mee akkoord. 
 
7. Pauze 
 
8. Herdenken overleden Horna leden afgelopen seizoen 
Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor de leden, die 
afgelopen seizoen zijn overleden. 
 
9. Huldiging jubilarissen 
Voor de leden die 25 jaar lid zijn, is/wordt dit door de avond-
/middagvoorzitters gedaan. 
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10. Huldiging kampioenen 
 
W. Heida krijgt van T. de Weerd een 
oorkonde overhandigd voor zijn derde 
plaats op het NK kader 57/2. 
Ook B. Bouwhuis krijgt van T. de Weerd 
namens het district West-Friesland een 
oorkonde uitgereikt voor de 1e plaats op 
het Nederlands kampioenshap kader 
38/2.T. de Weerd wordt namens het 
bestuur voor haar inzet bedankt. De 
kantinedames worden bedankt met een bloemetje. 
 
11. Rondvraag 
 
Stemming over de jeugd vrijstellen van contributie 
Tegen : 30 
Voor   : 10 
 
De jeugd blijft contributie betalen. Vanaf 1 januari 2017 wordt dit 
weer ingevoerd. 
Tot het eind van het kalenderjaar 2016 is de jeugd nog vrij van het 
betalen van contributie. 
 
P. Ossebaar: “Op vrijdagavond zie ik veel ouderen biljarten op de 
clubavond van de jeugd?” 
A. Nat: “Dat kan kloppen. Er zijn 2 ouders mee, die ook nog een 
beetje biljartles geven. Wij hebben daar geen problemen mee en zijn 
zelfs blij met hun hulp.” 
 
J. Dudink: “Is het een goed idee om een Club van 100 op te richten? 
A. Rotteveel”: “Een mooi plan; gaat een intekenlijst maken.” 
 
W. Ooteman bedankt eerst het bestuur. ‘In 2008 is er door de Horna 
voor het laatst een Nederlands Kampioenschap georganiseerd. 
Wanneer organiseren we weer eens een NK?” 
Th. de  Weerd: “Volgend jaar weer, seizoen 2017/18.” 
 
J. Noordeloos: “Komt er nog een rookhok?” 
N. Schipper: “Nee!” 
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J. Noordeloos: “Is het misschien tijd voor een ander merk bier?” 
D. Fons: “Zal worden onderzocht.” 
 
T. de Weerd: “De website Biljartpoint werkte afgelopen jaar niet 
altijd. Maak één of twee dagen van te voren een “screenshot” van de 
teams. De uitslagen kunnen later worden ingevuld.” 
 
A. van Rongen: “Komende jaarvergadering niet meer op 
donderdag.”     
 
I. Huisman: “Het arbiterkorps zoekt nieuwe arbiters. Meldt u!” 
Irma is bereid om in het bestuur te komen per september. De 
vergadering gaat op voorhand unaniem akkoord. 
 
A. Rotteveel: “Op het prikbord hangt een deelname lijst voor de 
Rabo-sponsortocht. Als er minimaal 8 leden meedoen, krijgt Horna 
EUR 250,-. Geeft u op!” 
 
B. Ensink: “Iemand kan tot erelid benoemd worden als de 
vergadering een opkomst heeft van tenminste 2/3 van de leden en 
van deze aanwezigen 2/3 voor stemt. Is dit zo goed vastgelegd?” 
D. Fons komt hierop terug. 
 
W. Prumper: “Kunnen we dit pand niet verlaten, het is een oud 
pand.” 
D. Fons: “Als we weg willen, moeten we het eerst aanbieden aan de 
gemeente.” 
W. Prumper: “We komen in de toekomst geld te kort.” 
D. Fons: “Voorlopig krijgen we de begroting  nog sluitend en zal de 
suggestie tot verhuizing in overweging worden genomen.” 
 
Mevr. Kok: “Als de jeugd op zondag moet teamen, zijn de tafels 
soms koud.” 
T. de Weerd: “De teamleiders moeten dit aan mij doorgeven, ik geef 
het dan door aan de huismeesters.” 
 
N. Schipper: “Het verslag van de jeugd gaan we bespreken in het 
bestuur.” 
A. Nat: “Geeft aan te zijn overgeslagen bij de rondvraag. Er wordt 
hem geen gelegenheid gegeven gebruik te maken van de 
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rondvraag. Anjo is boos en meldt zijn vragen 
alsnog schriftelijk te stellen”. 
 
12. Sluiting” 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
 

 
 
 
 
Jaarverslag Technische Commissie 2016 

 
 
Alles gaat op dezelfde voet door als voorheen.  
Alhoewel de vraag naar de nieuwe soort laken steeds duidelijker 
wordt. 
We kunnen er geld mee besparen en ook energie. 
Alles goed en wel maar op steeds meer plekken liggen verschillende 
lakens. 
 
En dan moet je zomaar een finale spelen op een vreemd Laken. Wil 
je dat wel of ga je proberen te ruilen met een andere speler om op 
het zelfde laken te spelen waarop je gewend bent te spelen. Kortom, 
vragen genoeg aan iedereen wat het beste is of lijkt            
Aan de lakens beneden 18 stuks per jaar kan je misschien wel 
1.000,00 besparen en aan stroom kan je meten hoeveel je bespaard 
en is het wel prettig om op een koud biljart te spelen.  
Misschien lopen er wel spelers weg en is het allemaal wel waard. De 
contributie iets omhoog en die vragen zijn overbodig. Andere 
mogelijkheden zijn er misschien ook nog wel maar eerst hier maar 
eens over nadenken. Wie het weet mag het zeggen. 
 
Bensink. 
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Ledenadministratie 2016 

 
 
De ledenadministratie per 01-03-
2017 
 
Even wat statistieken: 
4 ere leden 
217 leden 
4 Buitengewone leden 
4 donateurs  

 
De gemiddelde leeftijd ligt op 63,5 jaar, daarvan heeft 87 % een 
emailadres: 
 
Leeftijdsgroep Percentage 
Tot 21 7 
21 tot 50 6 
50 tot 65 25 
65 tot 75 38 
Vanaf 75 24 
 
Mensen kunnen op meerdere dagdelen spelen, dat geeft de 
volgende ingeschatte cijfers: 
 
Speeldag of 
dagdeel 

Leden op 
papier 

Leden die werkelijk  gespeeld 
hebben 

Maandag 36 30 
Dinsdag 45 41 
Woensdag 30 30 
Donderdag 40 36 
Donderdag-boven 14 14 
Vrijdag-jeugd 15 15 
Vrijdag-3B 25 22 
Middag 51 51 
   
 
Rinse Asma, 
leden administratie Horna 
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Jaarverslag Financiën 2016 

 
 
Biljartvereniging Horna heeft de keuken verbouwd en een nieuwe 
bar geplaatst. Kosten verbouwing zijn Euro 18.500,00. Bijkomende 
kosten, de vloer, keukenkastjes en wat bijkomende zaken, bedragen 
Euro 2400,00. De totale kosten zijn Euro 20.900,00 geworden. 
Het geheel is als volgt gefinancieerd: Euro 12.900,00 eigen geld, 
bijdrage van Euro 3.000,00 van het RABO Dividendfonds en Euro 
5.000,00 opgenomen krediet van de RABO Bank. 
De hypotheek is nog Euro 45.000,00. 
 

 
 
Het resultaat in 2016 is Euro 16.355,00 negatief. Dit komt doordat 
de verbouwing niet in de begroting 2016 was opgenomen. Ook werd 
het hogere krediet op het laatste moment afgezegd. 
In 2017 willen wij een nieuwe flessenkoeling en koelkast 
aanschaffen. 
 
Verder willen wij proberen te gaan sparen/reserveren voor de 
komende jaren. 
 
Voor zover  het boekjaar 2016. 
Met dank voor uw aandacht en het in mij gestelde vertrouwen. 
 
Arie Rotteveel 
Penningmeester 
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JAARVERSLAG (GROOT) ONDERHOUD 2016 

 
 
(Groot) onderhoud 
De kosten van het normale en klein onderhoud zijn elk jaar op te 
brengen. Echter de uitvoering van het groot onderhoud is/blijkt al 
jarenlang in financiële zin bijzonder moeilijk haalbaar. Incidenteel is 
het gelukt daarin te voorzien, maar de financiële bodem is nu 
definitief in zicht. Er zal dan ook in 2017 serieus nagedacht moeten 
worden over het treffen van toekomstige onderhoudsvoorzieningen. 
 
Er zijn eind 2016 stappen gezet om een goede meer jaren 
onderhoudsplanning (mjop) te maken. Daaraan voorafgaand dient 
het gebouw bouwtechnisch te worden geïnspecteerd. Uiteindelijk 
zullen de financiële consequenties met elkaar worden besproken. 
 
Verbouwing keuken/bar 
Onze penningmeester, Arie Rotteveel, heeft de financiële 
verantwoording verwoord in zijn verslag ontwikkelingen financiën 
Biljartvereniging Horna over 2016.  
In aanvulling hierop memoreer ik, dat de jaarvergadering 2016 een 
mandaat van Euro 23.255,00 heeft verstrekt voor de verbouwing op 
basis van de ingediende offerte. De werkelijke kosten bedragen 
Euro 18.500,00; derhalve een positief verschil van Euro 4.755,00. 
De bijkomende kosten bedragen Euro 2.400,00, zodat het 
uiteindelijke positieve verschil Euro 2.355,00 is geworden. 
 
Het hele bouwproces was qua start niet optimaal. Desondanks is het 
goed met de bouwbegeleiding en uitvoering gekomen. Belangrijk is 
dat er binnen het goedgekeurde mandaat is gewerkt zonder 
kostenoverschrijding en zelfs met een positief resultaat. Over de 
praktische uitvoering en esthetische vormgeving zullen de meningen 
verdeeld blijven. Uiteindelijk gaat om een betere werkplek voor de 
kantinedames. Tevens ziet het geheel in vergelijking met voorheen 
representatief uit. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Daan Fons  
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 Jaarverslag Jeugdcommissie 2016 

 
 

Het seizoen 2015/2016 is voor het jeugdteam afgesloten met een 3e 
plaats op het NK en Rick de Wit is Nederlands kampioen 3e klasse 
jeugd libre geworden. 
Ook dit jaar strijden we weer mee voor een plek bij het NK. 
Het seizoen 2016/2017 is weer aan het begin van het schooljaar 
begonnen. Sinds lange tijd zit er weer progressie in het aantal leden 
bij de jeugd. 
 
Momenteel zijn er 12 leden en we hopen natuurlijk dat er nog meer 
gaan komen. Bert Joris is meestal ook aanwezig en neemt de 
honneurs waar als Eric en Anjo beiden niet aanwezig kunnen zijn. 
Dit gaat in goed overleg. 
Al 2 jaar werken we bij de jeugd met Whatsapp en daar melden de 
leden zich of ze wel of niet kunnen. Dit werkt prima, want zo kan er 
bij veel afwezigen ( meer dan 10 ) worden bepaald of de jeugdavond 
doorgang vind of niet.  
 
Michel van Weely mag dit jaar nog meedoen met het jeugdteam, 
maar aan het eind van het seizoen gaat hij tot de senioren horen.  
Tevens is er overleg geweest i.v.m. de training van de jeugd. Arie 
Rotteveel gaat zich daar in verdiepen en er zal een lesschema en 
trainingsschema worden gemaakt.  
Zo is het mogelijk om de jeugd wat fijne kneepjes van de biljartsport 
bij te brengen en dat is erg prettig voor leden die nog nooit een keu 
hebben vastgehad, maar wel graag willen biljarten. 
Voor het 2e jaar, op rij, heeft de Oscar Romero weer een clinicdag 
gehad bij de Horna. In blokken komen de leerlingen van de school 
naar de Horna en krijgen dan informatie en de mogelijkheid om te 
biljarten. 
 
Dit jaar is er op 14 februari ook een clinicdag geweest van de 
Praktijkschool. 2 blokken. De leiding was er erg enthousiast over en 
de vrijwilligers hebben het als zeer leuk ervaren. 
Natuurlijk is het de hoop dat deze dagen ook leden oplevert, maar 
helaas is dat nog niet gebeurt. 
Toch zijn we van mening dat we deze gelegenheden met beide 
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handen moeten aanpakken, al is het alleen maar om de biljartsport 
bekendheid te geven bij de jeugd. 
Voor het seizoen 2017/18 of 2018/19 is er het plan om een Open 
Jeugdkampioenschap te organiseren. Er word nu bekeken hoe we 
dit in een plan kunnen gieten.  
Er zitten nog meer plannen in de pijpleiding, maar daar moet eerst 
goed over worden nagedacht. Een van de plannen is een dag te 
organiseren voor alleen maar meisjes tot 21 jaar.  
Tevens spreken we de hoop uit dat er een NK jeugd naar de Horna 
komt. Het zijn nu telkens de zelfde locaties waar de NK’s worden 
verspeeld. Wij hebben er de accommodatie voor.   
 
We proberen het biljarten voor de jeugd zo leuk mogelijk te maken. 
Dit doen we door wat met Sinterklaas, Kerst en Pasen wat leuks te 
doen. Verder is er voor de jeugd de mogelijkheid om na de partijen 
en training nog een spelletje te doen. 5 Ball of een ander spel. Hier 
word regelmatig gebruik van gemaakt en er heerst een gezellige en 
ontspannen sfeer. De boog staat nooit helemaal gespannen op 
vrijdagavond. 
 
Eric de Wit en Anjo Nat 
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Jaarverslag Ledenwerving en Sponsoring 2016 

 
 

Beste leden, 
 
Op gebied van sponsoring is helaas weer minder gedaan dan voor 
de club en onze sponsors goed zou zijn. Dit vanwege een nog 
chronisch tekort aan vrijwilligers op dit gebied. Deze opening moet ik 
nu helaas voor de tweede keer achtereenvolgens gebruiken en 
typeert het organisatorische terrein van onze vereniging. Dat baart 
mij zorgen. 
 
Zo een grote vereniging met zo veel jaren aan levenservaring in hun 
ledenbestand, en het lukt niet de werklast te verdelen. Zijn de leden 
wel betrokken bij hun vereniging? Is het dan ook goed als de 
vereniging gewoon verdwijnt? Zijn retorische vragen die bij mij 
opkomen. Echter hier is wel sprake van als wij onze club niet meer 
kunnen draaien op vrijwilligers. 
Onder het mom 'vele schouders maken licht werk' wil ik nog een 
keer proberen de leden meer te betrekken bij hun club. Ik stel voor 
een commissie sponsoring (en ledenwerving) op te richten. 
Wanneer er 3 tot 4 mensen in dergelijke commissies zitten kunnen 
de lasten verdeeld worden en blijven de inspanningen leverbaar. 
Wanneer 1 iemand van deze commissie (en dat mag later bepaald 
worden) zich aansluit bij het bestuur, weet dit bestuurslid zich in 
ieder geval gedragen door de commissie en zal dus een minder 
zware taak ervaren. 
 
Door deze commissievorming kunnen wij allemaal de Horna weer 
het nodige nieuwe leven inblazen. Ik hoop de jaarvergadering in 
2017 dan ook te kunnen afsluiten met 2 nieuwe commissies. Kent u 
enige affiniteit met de onderwerp of wilt u gewoon lid blijven van de 
mooiste biljartvereniging in Hoorn, kom naar de jaarvergadering en 
meldt u aan. 
 
Afsluitend wil het bestuur uiteraard zijn dank uitspreken naar alle 
sponsoren van onze mooie biljartvereniging. Het bestuur is zich 
bewust van de essentiële rol die sponsoren aannemen in de 
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aandachtsgebieden van het bestuur. De Horna zou niet zonder deze 
groep willen en kunnen.  
 
Specifiek met betrekking tot de ledenwerving is er eveneens extra 
aandacht nodig. Sleutelwoord hierin is volgens mij het populistische 
begrip vergrijzing. Vergrijzing binnen onze vereniging is een nadeel 

omdat er een verhoogde kans op 
verlaten van de vereniging is alsmede 
een verminderde kans op het invullen 
van functies. Echter vergrijzing binnen 
de maatschappij biedt ook kansen. In 
de maatschappij verwacht ik een grote 
groep mensen die misschien helaas te 
oud is om fanatiek te sporten maar wel 
graag gezellig onder de mensen is met 
een competitieve component. Deze 

mensen zijn misschien wel uw buren, naasten of familie! Gezien de 
huidige situatie binnen de Horna halen we deze mensen graag 
binnen. Nu zou het helpen als een commissie nadenkt over hoe we 
deze mensen het beste kunnen benaderen.  
Echter het lijkt mij raadzaam als iedereen in zijn omgeving 
benadrukt dat biljarten een leuk spelletje is en onze Horna een leuke 
vereniging. Mond op mond reclame werkt toch het beste? 
 
In afwachting op uw reacties en met vriendelijke groet, 
 
Kevin De Decker 
 
 
 

(Jaarverslag) Toernooicommissie 

 
 

In alle biljartblaadjes staan verslagen over alle wedstrijden, er is mij 
gevraagd om wat een verslag te schrijven voor dit blad. 
Zelf vind ik het een vervelende bezigheid om zoiets te verslaan; die 
deed dit en kwam wat tekort de volgende speelde fantastisch. Wat 
misschien leuker of interessanter is, wat maken wedstrijden zo 
apart. 
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DE SPANNING!!!!! 
 
JE HART klopt sneller, handen worden klef, spelen is anders dan op 
de clubavond. 
 
WAAROM??????? 
 
Zelf verschillende sporten gedaan maar dit heb ik nog nooit mee 
gemaakt! 
 
Bang nee, bang ben ik niet voor niemand voor niets maar PK’s en 
disctrictfinales is toch andere koek. Je slaapt onrustig, ik rook wat 
meer, lach nog wat meer, nog adremmer maar aan het biljarten; 
snap er niks van. 
 
Waar ik het ook nog wil over hebben is het volgende. De zomer 
komt er weer aan het wordt weer wat warmer in ons clubgebouw we 
gaan ander schoeisel dragen. 
 
SCHOEISEL…. JA, SCHOEISEL! 
 

Nu zullen jullie wel denken waar 
gaat dit heen, nou daar komt die 
dan: 
Begin mei gaat het zeker gebeuren 

let maar op. De aller lelijkste 
Jezus-sandalen met de 
meeste lelijkste combinaties van sokken, of geen sokken (nog erger) 
KALKNAGELS. Heren zullen we een ding afspreken trek een GYMP 
aan maar laat die sandalen of slippers lekker thuis. Nu hoor ik jullie 
denken waar heeft die Lankhorst het over, maak je er niet druk over. 
Doe ik wel. 
Degene die me hier over aanspreekt en zegt dat dit onzin is (is 
misschien) ook wel. Ik zal in het volgende magazine de foto’s 
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plaatsen van onze leden die toch op deze afzichtelijke dingen gaan 
biljarten. (alleen de onderbenen) 
 
 
Tevens hebben wij een slecht imago aan onze kont hangen, dat we 
een ongezellige en serieuze club zijn. Jammer dan, ik vind het er 
heel gezellig en lach me rot (er kan misschien ook iets meer 
gelachen worden) maar we moesten laatst op vrijdag avond thuis 
teamen en de jeugd was aan het spelen en sloten hen training af 
met een spel met een huisje op tafel, het was fantastische sfeer met 

luid gebrul van STREEPJE 
STREEPJE dat het team 
waar tegen we speelde bij 
elke platte ook al begon 
met streepje…………..(het 
was trouwens driebanden 
hoor) 
 
Voor de rest wil ik afsluiten, 
met dat dit een geweldige 
club is en dat we er reuze 
trots op mag wezen dat 
jullie hier lid van zijn.  

 
Jan Lankhorst. 
 
 
 

Vaststelling notitie ereleden, leden van verdienste 
en trouwe leden (Bijzondere leden) 

 
 

In de jaarvergadering van 9 april 2015 is over dit onderwerp 
uitgebreid gesproken, mede naar aanleiding van de ingekomen brief 
van Peter Bouwhuis. De vergadering is het eens met de noodzaak 
om tot een juiste formulering van het begrip (van enkele) “bijzondere 
leden” te komen. De notitie bleef dan ook staan, met dien verstande 
dat er een aanpassing zou komen met daarin de opmerkingen van 
Peter verwerkt. De notitie is gereed en het is een helder en 
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waardevol stuk geworden. Het bestuur verzoekt de leden 
onderstaande notitie definitief vast te stellen. 
Laatste correctie verwerkt n.a.v. de opmerking van Bertus Ensink 
over de vereiste gekwalificeerde meerderheid (te zwaar!) bij 
benoeming van een erelid tijdens de jaarvergadering van 12 mei 
2016. 
Tevens is een aanvulling over een trouwe vrijwilliger opgenomen. 
 
NOTITIE ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE EN  TROUWE 
LEDEN (BIJZONDERE LEDEN) 
 
Bijzondere leden 
In aanvulling op Artikel 6 van de statuten dienen enkele bijzondere 
leden, te weten ereleden en  leden van verdienste, nader te worden 
omschreven. Tevens zullen als bijzondere leden “trouwe leden” 
worden aangemerkt. De definities zijn:  
 
Erelid 
Een erelid is  van onschatbare waarde (geweest) voor het 
voortbestaan van de vereniging; er is sprake van een uitzonderlijke 
prestatie van een lid of bestuurslid  met een grote meerwaarde voor 
de vereniging. Ereleden worden bij hoge uitzondering benoemd.  
Bij de voordracht tot erelid zal door het bestuur een omschrijving 
worden gegeven van de redenen, zoals de intensiteit van het werk, 
de tijdsduur en het grote belang voor de vereniging. Over de 
benoeming wordt door de algemene vergadering met een gewone 
meerderheid van de rechtsgeldig uitgebrachte stemmen beslist. 
 
Lid van verdienste 
Leden van verdienste zijn leden, die zich jarenlang voor de 
vereniging hebben ingezet. Dit kan de uitvoering van een bepaalde 
taak zijn of het verrichten van extra werkzaamheden. Ook valt 
hieronder het organiseren van een activiteit die een 
noemenswaardige verbetering voor de vereniging is. 
De voordracht van een lid van verdienste gebeurt op dezelfde wijze 
als die van een erelid. 
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Trouw lid 
Trouwe leden zijn langdurig aaneengesloten (gewoon) lid van de 
vereniging. Deze leden met een langdurig lidmaatschap hebben 
jarenlang trouw hun contributie betaald, aan hun 
verenigingsverplichtingen voldaan en zijn van onbesproken gedrag. 
 
Opzegging 
Bij opzegging/beëindiging van het gewone lidmaatschap om welke 
reden dan ook, tellen - indien van toepassing - de erna volgende 
jaren van het  “ erelid en/of lid van verdienste” zijn, niet mee als 
gewone lidmaatschapsjaren.  
 
Waardering 
Erelid 
Een erelid wordt gewaardeerd met een gouden insigne, een 
oorkonde, bloemen en een door het bestuur te bepalen passende 
beloning.  
 
Lid van verdienste 
Een lid van verdienste wordt gewaardeerd met een zilveren insigne, 
een oorkonde, bloemen en een door het bestuur te bepalen 
passende beloning. 
 
Trouw lid 
25 jaar lidmaatschap; bloemen tijdens de clubavond. 
40 jaar lidmaatschap; een zilveren draagspeld en bloemen tijdens 
de algemene vergadering. 
50 jaar lidmaatschap; een gouden draagspeld en bloemen tijdens 
de algemene vergadering. 
Elke volgende aaneengesloten periode van 10 jaar na het 50-jarig 
jubileum; bloemen tijdens de algemene vergadering en een door het 
bestuur te bepalen passende beloning. 
De waardering van een trouw lid kan ook van toepassing zijn op 
een vrijwilliger. Het bestuur beslist daar per geval over. 
 
N.B. Aangepast d.d. 15-02-2016; tweede aanpassing d.d. 23-02-
2017. Definitief vastgesteld tijdens de algemene vergadering 
d.d. 19 april 2017. 
 
Daan Fons 
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BESTUURSLEDEN GEZOCHT (M/V) 

 
 

Mede vanwege het vertrek van Kevin de Decker zijn wij met ingang 
van 19 april 2017 of des te eerder op zoek naar versterking van het 
bestuur. Door de vacature ontstaat de volgende samenstelling: 
“voorzitter, secretaris, penningmeester (het dagelijks bestuur) en 2 
bestuursleden (toernooicommissie en ict).” 
 
Voor een betere en gespreide taakverdeling is het nodig het bestuur 
met 2 mannen/vrouwen uit te breiden naar een minimaal vereiste 
bezetting van 7 bestuursleden! Wij zoeken leden met een hart voor 
Horna, die bestuursverantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Zo 
nodig kan er geopteerd worden om binnen de huidige functies te 
ruilen. Om welke bestuursleden gaat het? 
 
Bestuurslid sponsoring 

 Vergroten aantal sponsors. 

 Onderhouden sponsornetwerk. 

 Organiseren sponsor gerelateerde activiteiten. 

 Uitbouwen van/zoeken naar andere bronnen van 
(commerciële) opbrengsten. 

Vice voorzitter 
 Sociale vaardigheden. 

 Vervangen voorzitter en secretaris in voorkomende situaties. 

 Onderhouden contacten gemeentes in West Friesland. 

 Subsidie (mogelijkheden) onderzoeken en aanvragen. 

MET LIEFDE VOOR HORNA REKENEN WIJ OP U! 
 
Bestuur Horna Biljartvereniging 
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De week door … 

 
 
Maandagavond nieuws. 
Weinig te melden of het moet zijn over de lage opkomst van dit 
moment. Er wordt nu nog gespeeld tot na de paasdagen en dan 
begint de zomercompetitie met zoals gewoonlijk alle spelsoorten. 
31 spelers zijn er geweest tot nu toe op onze clubavond, waarvan 10 
spelers minder dan 10 partijen gespeeld hebben. Enkele spelers van 
die 31 zijn er 50 keer geweest, dat kan dus ook. Waar licht dat aan 
zou je denken, wie het weet mag het zeggen. Wat moet er 
veranderen om het beter te krijgen. 
Er zijn 6 spelers die een vraagteken achter hun naam hebben en 
wel om de volgende reden. Komt dat omdat ze in een paar teams 
spelen of ook nog op een andere club. Ik zou het niet weten. 
Spelers waar ik van weet waarom ze er niet zijn kan ik wel al 
vermelden. Ko Krijnzen gaat naar een andere club in zijn 
woonplaats. Het ‘Moddermannetje’, Fred Pannekeet is naar een 
andere speelavond gegaan om dat het beter uit komt, Koos Smit is 
aan het verbouwen in een heel groot pand, Nico v Til kan niet altijd 
komen omdat zijn vrouw erg ziek is geweest en nu weer een beetje 
aan de betere hand is. Sjaak v/d Sluis komt wat onregelmatig, 
Arnold v Rongen komt onregelmatig vanwege zijn diensten op de 
bus. Nico Appelman andere avond of vereniging? Van Peter Mak 
weet ik het niet, Kevin De Decker: ‘Druk druk druk’ en Bas Bouwhuis 
ook druk. 
Zomaar wat namen van leden die er niet zo vaak zijn. Iedereen heeft 
wel een reden maar mijn vraag is: 
 

KAN IK DAAR IETS AAN DOEN? 
 
Ik hoor het graag. 
 
Zo ik ben er weer doorheen en ik ben er helemaal klaar mee. 
 
Bensink. 
  



~ 36 ~ 

 

 
De week door … (vervolg) 

 
 
Donderdagavond nieuws. 
Ik wilde graag het verschil tussen pikeren en masseren weten, dus 
stapte ik naar Arnold van Rongen. Hij legde me uit dat we eerst 
gingen oefenen met pikeren. Het masseren zou mij dan van zelf 
duidelijk worden. 
Na een uurtje intensief bezig te zijn met pikeren kon ik de volgende 
ochtend mijn rechterarm niet meer omhoog bewegen. Dus… 
afspraak bij de dokter en daar zat ik dan in de wachtkamer. ‘Wie is 
er nu?’ sprak de dokter. Helaas kon ik mijn arm niet opsteken. Dat 
gaf onmiddellijk een pijnscheut in mijn rug en schouder. Het duurde 
dus tot sluitingstijd…. Maar toen had ik ook wat. Een verwijsbriefje 
naar de fysiotherapeut. En inderdaad, wat Arnold zei is waar. 
Masseren komt vanzelf. Heerlijk…. 
 
Paul  
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Statuten en Huishoudelijk reglement 

 
 

Zowel de statuten als het huishoudelijk reglement behoeven 
eventuele aanpassingen. Allereerst hebben wij een notaris in onze 
relatiekring naar de statuten laten kijken. De heer Alsema van Art 
Senta Notarissen  is geen echt vreemde zaken tegen gekomen. De 
tekst komt hier en daar wat “ouderwets” over, maar er is thans geen 
directe juridische noodzaak om de statuten te wijzigen. 
Wel heeft de heer Alsema enkele kritische kanttekeningen geplaatst. 
Voor zover deze inpasbaar zijn in het huishoudelijk reglement, 
hebben wij daarmee rekening gehouden. Overigens voldoen de 
statuten nog, hoewel gedateerd. Dit bespaart ons kosten om de 
statuten nu al te wijzigen. 
 
De heer Alsema heeft zijn beschouwing als service verleend. 
Hopelijk weet u deze notaris te vinden, als u een notaris voor uzelf 
gaat inschakelen. Het adres is: 

 
Art Senta Notarissen, P. Alsema (Notaris, Register Estate 

Planner), Maelsonstraat 26, 1624 NP Hoorn.   
p.alsema@asnotarissen.com 

 
Het huishoudelijk reglement is aangepast en hierna weergegeven. 
De aanpassingen/aanvullingen zijn cursief en vetgedrukt vermeld.  
Uw eventuele reacties stellen wij op prijs. 
 
Bestuur Horna Biljartvereniging, 
 
Daan Fons. 
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Viaanse Molen  –  Goirle  (en nog wat toevoegingen)  

 
 

      Alkmaar,  14.01.2017 
 
Goirle, Gorgel, Gargamel  
 
Als flard van een spreuk uit een lang verloren gewaand boek, 
borrelde 'Goirle' plots op in de Viaanse Molen. Waar soms alleen 
een lokale wensput de strohalm kan betekenen van dromen en 
duigen, bracht het gesmoorde Goirle louter en duidelijk uitzicht voor 
'de onzen'. Het moeras waar 'de hunnen' zich achteraf bezien in 
begaven bood ons, de Roze Ridders, ampel hoofden om over te 
marcheren naar vaste Grond der Overwinning.   
De zielen in kwestie kwamen in vrede en waren goedaardig van 
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hart, verdienden louter mededogen, maar moesten buigen... diep 
buigen.  
Een gecombineerd antwoord van 15 caramboles bracht Goirle in het 
geweer tegen de overtreffende trap van de Viaanse Molenarren in 
de eerste ronde... BAM!!  
 
Der Vince in 3 en Herr Germinator in 4 genadevolle slagen. Laten 
lijden is niet ons stiel. 
 
Grrrm Inc., nog wat zwak van grip schoot een meter tekort van 
acquit. Lans herpakt in de tweede kans en 128 van 'De 
Tegenwoordige Tijd van Baard' bracht Wilbert van Dijke aan het 
wankelen tot onvermijdelijk vallen.  
The Vincinerator Polste A3 of hij liever wasco of houtskool hanteert 
om zijn grote hoeken mee te krassen, en veegde, in afwachting van 
's mans repliek, in de 3e beurt de resterende 206 rake streken over 
het sacré bleu! (voor de kenners, later dit verslag)  
 
Geordjholio mocht 'm aftikken naar 6 – 0 
17 maal noteren bleek onder de fysieke barheid van onze, inmiddels 
gevelde held, een puik staaltje volharding! De 37 gorgels van zijn 
opponent lieten geen indruk achter om ooit nog rekening mee te 
houden.  
 
Een tweede maal werd ons Vince naar voren geschoven om zijn 

winst voort te zetten.. 
Ditmaal was er 
vermoedelijk vermicelli aan 
zijn achterhand blijven 
kleven van de soep die hij 
wilde verdonkeremanen, 
want het mechaniek was 
stroperig. Maar omdat 
Adrie chronisch teveel pols 
gebruikt bij duwstoten, 

kwam ons baby-roze kind nimmer in reëel gevaar. Zeven missers, 
acht beurten.. weer punten voor Viaanse Molen!  
 
Bandstoten – Deel twee 
Kent u dat... samen een potje biljarten? Naarmate je wat hoger komt 
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te spelen neemt het aantal beurten dat je de tijd krijgt af, en wordt 
het vanzelf minder een sociale aangelegenheid.  
Maar Sjors.. ons George, Hij Kenter / Zij ook... 'Ging uit biljarten, en 
werd door niemand gevolgd.' Terwijl ondergetekende tevreden zijn 
potje besloot, en ging zitten wachten op de nageboorte van zijn 
tegenstrever - ondertussen zijn blik richtte op het scorebord, zag hij 
daar 14 beurten prijken, 4 – 66 voor Viaans Kaal *Limited Pink 
Edition®   
 

Wederom 17 keer afzien voor de heer 
Rijckaert, helemaal uit freaking Sealand 9 – 
75. Achteraf pas werd duidelijk dat 
persoonlijke omstandigheden en status van 
reservespeler hier deze bizarre uitslag 
verklaard.  
Zei ik uitslag?  
 
Kent u dat.... Gargamel die zijn toverdrankje 
verkeerd heeft gesmurft, en op zichzelf heeft 
uitgesmurft? Het gerucht gaat dat wij thans 
een smurfenhatende look-a-like in onze 

gelederen herbergen....  
 
Het vers gestreken roze (sommigen valt dat op) van die andere 'djie' 
ondervond zogezegd geen kreukgevaar, en 7 keer betrekkelijk 
voldoende was genoeg voor winst. Oh... en de genoemde 
nageboorte leverde nog 50 spruiten op voor van Dijke.  
 
Op partijpunten nu tweede in het klassement! Zaterdag 28 januari D-
Day in Barneveld tegen koploper BIOS!  
 
Dank aan kastelein Cees!  
Dank aan onze arbiters, zonder wie het nimmer zo puik toeven zou 
zijn!  
 
 
The Germinator (Himself)  
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Zaal Verploegen vs. De Viaanse Molen 

 
 

18 februari 2017 te Wijchen 
 
“Wijchenliedje”  
 
Het beloofde een schitterende dag te worden. Het pittoreske 
Wijchen, onder de rook van Nijmegen. Waar de grote broer status 
geniet als Hanzestad, mag onze bestemming deze dag nimmer 
onderschat worden als toeristische trekpleister! Kasteel van 
Wijchen, De Oude Molen, een Biljartcentrum, enz... voor ieder wat 
wils!  

De reis, die voor sommigen van ons 
veel vroeger aanvangt dan menig 
biologische klok acceptabel acht 
over half negen, loopt desondanks 
als een zonnetje, en het 
ochtendgloren wordt door allen ten 
volle genoten. Monter arriveren wij 
dan ook op de ruime parkeerplaats 
die uitzicht biedt op prachtige 
nieuwbakken woningen die de 

Wijchenaren niet anders dan enorme deugd zullen doen; waarlijk 
architectonische hoogstandjes.  
 
Hoewel de verleiding groot is onszelf te verliezen in het cultureel 
erfgoed waarmee wij thans omringd waren, dienden wij ons toch te 
kwijten van het eigenlijke doel van dit alleraardigste tripje: het 
bereiken van de Eredivisie.  
En zo stapten Vincent, George en Germ het smaakvolle 
establissement 'Zaal Verploegen' binnen.  
De gemoedelijke sfeer in dit (ook weer) fraai vormgegeven pand laat 
zich het best omschrijven als 'een warm bad'.  
 
Aangekomen op de eerste verdieping hadden we meteen zicht op 
een kleine proeve van mogelijkheden zoals carambolebiljarts 
(match- én kleine tafels; beide formaten in hun eigen riante ruimte), 
centraal opgestelde snookertafels, en niet onbelangrijk: een lange 
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bar vanwaar een keur aan versnaperingen tegen wel zeer 
aantrekkelijke prijzen worden aangeboden! 
 
Ik bemerk dat mijn enthousiasme wederom met mij aan de haal gaat 
door al die fijne indrukken. Ik zal trachten het te beperken tot 
biljarten.  
Vincent en Germ beten het spits af op respectievelijk Libre en 
Kader. 
Der Vince van acquit, en al rap kwamen de ballen langs band waar 
hij een serie van ruim 160 produceerde alvorens af te breken. Zijn 
eerwaarde opponent Sjef Jansen wist geen weerstand te bieden en 
brak reeds af na enkele caramboles.. Helaas werd de gewenste 1 
beurt partij dit keer niet gerealiseerd, maar 3 beurten is geen 
schande. Alle lof voor het 'karakter van volhouden'!  
 
Germ was inmiddels bezig aan een heuse pelgrimage. De 
uiteindelijk bereikte klaagmuur zou enkel nopen tot zelfreflectie en 
boetedoening...  Onwennig met het spatzuivere materiaal liepen de 
ballen te mooi voor de gemankeerde afstoot van de Harkende 
Hoorenaar. Zijn tegenstander, de man van 101 jaar ervaring op het 
groene veld, 'IJzeren Rini Megens', toonde veel roest in het 
mechaniek en wist geen druk uit te oefenen. Intrinsieke motivatie, 
plichtsgetrouwheid, patriotisme en drang naar overwinningsbier 
tilden Germ de Marathon Biljarter na 25 pogingen over de meet.  
 0 - 4  ... Het enige wat telt (sprak hij schamper en bedroefd).  

 
Na de nodige verkwikking middels 
romige kampioenensoep en ons 
dagelijks brood (een enkeling koos het 
kindermenu), en uitwisseling van mooie 
verhalen over harmonieus beleid, eerder 
behaalde  successen en omgang met 
biljarten ten opzichte van het leven, 
bewogen wij ons richting de zon voor de 
tweede ronde.  
 

Bandstoten op George, en Germ maakte zich op voor zijn 26ste 
beurt groot spel.  
Herold Slettenaar had zich sedert enkele weken goed ingespeeld 
met driebanden, en belichaamde derhalve een dreigement van het 
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ruime sop. Het Sjors, de kaal, hij Kenter ook geen kleine jongen, 
startte wat moeizaam. Een achterstallig onderhoud van 20 - 54 
weersprak de belofte van 0 - 6 voor de Viaandellen. Echter is voor 
Kenter wederopstanding geen onbekend fenomeen, en een serie 
van 27 bracht hem dicht aan de rots die voor de grot geschoven 
was. Gelijke hoogte en eroverheen! En nog 4, punt punt en nog 1! 
Naast. Herold maakte zijn laatste negen. 2 - 4 Winst!  
 
De genoemde 26ste beurt werd een meter te zacht gestoten op de 
nochtans snelle tafel. Poging 27 deze dag van Germinator d'Slijtage 
bracht eveneens nul voldoening. Rini rochelde enkele puntjes bij 
mekander en werd onder geen beding bedreigend voor 0 - 2 
voorsprong in de tweede ronde. De vraag was wanneer, hoe lang en 
vooral waarom...  
Zoals vaker begon er een kwartje te vallen in het trage begrip van 
het Roze Massief. Om en nabij 30-30-60-55 was het klusje in beurt 6 
gepiept. Een totaal van 31 notaties is mooi rond.  

 
Een lekker koppie had Germ wel 
verdiend vond hij zelf, en ook voor 
de koffie kunt u rustig uw vertrouwde 
bakkie thuislaten. De volle smaak 
van dit verse, zwarte goud werd 
fantastisch genoten terwijl zijn 
ploegmakkers ploegden voor 
andermaal winst.  
 
 
 

George Kenter; hij wiens naam wij somtijds noemen. Het ruige 
karakter van de aard van de inborst van Herold diende andermaal te 
worden bezworen teneinde 75 bandcaramboles op het bord te 
krijgen. Een 'gewerkte' serie van 24 werd beantwoord met 
ongeveer.. 24. Schiet niet op, en alertheid bleef geboden! Maar dan, 
volkomen onverwacht slaat de klok een onheilspellend uur, het dikke 
wijf zingt en Sjors galoppeerd lustig over de resterende 27 puntjes! 0 
- 4 Winst!  
 
Breedgemeten spel voor der Vince' om te starten. Na een reeks 
fraaie bananenballen werd een bedeesd patroontje fataal. Het werd 
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zwoegen. Toen Sjef zich plots als voorman opwierp en langs band 
(iets eruit, iets erin) ging bewegen.... het zal toch niet..? Nee, nog 
voor de 100 brak het af. Een gewaarschuwd Vincent, een 
leeggespeelde Jansen. In de zevende beurt werd besloten met 235. 
0 - 6 !!  
 
Wat een heerlijk tafereel te aanschouwen in de welhaast spirituele, 
Feng Shui-verantwoorde sereniteit van de klinkende 'Tuba zaal'.  
Vier punten los, driemaal te gaan, twee keer winnen en wij zijn 
nummer één!  

 
Helaas geen appeltaart.. Toch jammer 
van Wijchen.  
 
 
               
The Germinator 
 

 
 
 

 


