
 

Horna nieuws 

April 2018 

       Algemene Leden Vergadering-uitgave 



- 1 - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



- 2 - 
 

 
 

Inhoudopgave 

 
 
Namen en adressen biljartvereniging HORNA 3 
 

Van de Voorzitter 4 
 
Van de Vicevoorzitter 6 
 
Van de Redactie 8 
 
Van de Ledenadministratie 9 
 
Uitnodiging Algemene ledenvergadering en Agenda   10 
 
Notulen jaarvergadering 2017 - 2018     12 
 
Jaarverslag Technische Commissie 2017 - 2018   17 
 
Jaarverslag Jeugd 2017 – 2018     18 
 
Beleidsplan 2018 – 2023      21 
 
Inschrijving Team District / PK Seizoen 2018 – 2019   52 
 
Vrienden van de Horna      53 
 
De week door ….       55 
 
Clubtoernooien 2017 – 2018      57 
 
Open Horna Jeugdtoernooi      60 
 
Bandstoottoernooi       61 
 
Een blijk van waardering      63 
 
Treurig nieuws       65 
 

  



- 3 - 
 

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) 
J.A.P. Meere  06-53695502 
Email: vicevoorzitter@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 
NL70 RABO 0333 0329 69 (overige zaken) 
t.n.v. Horna Biljartvereniging 
 
Ledenadministratie en contributie 
R. Asma 06-51224750 
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, 
 
Op 25 april 2017 is de jaarvergadering. Een belangrijk agendapunt 
is de bespreking van het beleidsplan 2018-2023, een hulpmiddel 
voor het verantwoord laten voortbestaan van Horna. 
In dit plan is aandacht voor de toenemende vergrijzing in ons land. 
Het Ruimtelijk Planbureau in Den Haag voorspelt een forse 
versnelling van de vergrijzing. In 2025 zal minimaal een kwart van 
de inwoners van een gemeente 65 jaar of ouder zijn. De gemeentes 
zullen deze ontwikkeling moeten vertalen in goed ouderenbeleid. 
“Hoe verhoudt zich dat tot een steeds meer terugtredende 
overheid?” 
De gemeente Hoorn zal als onderdeel van het ouderenbeleid zich 
dienen in te zetten voor het bevorderen van maatschappelijke 
participatie. Wat kan Horna daarin betekenen. Eén feit is zeker: 
“Horna vergrijst ook.”  
 
Vergrijzen is niet verzuren! Ik 
merk, dat er leden zijn, die 
mopperen op andere leden, 
vrijwilligers, bestuur en beleid. 
Zulke leden ben ik liever kwijt 
dan rijk. Wees dankbaar als je 
lang fysiek en psychisch gezond 
blijft. Een positieve instelling 
draagt bij aan meer gezelligheid 
bij Horna en naar mijn mening 
aan een langer leven. 
Ook zelfwerkzaamheid zal met de vergrijsde leeftijd toenemen. Het 
inschakelen van beroepskrachten is onbetaalbaar. Als men ernstige 
(ouderdoms)ziektes overleeft, kan men gezond - vanzelfsprekend in 
verhouding tot de leeftijd - heel erg oud worden. Mijn bridge-partner 
is een dame van 98 jaar jong!!! 
Tot slot de financiën. In 2017 zijn diverse bezuinigingsmaatregelen 
gestart. Ik kan u mededelen, dat het boekjaar 2017 met zwarte 
cijfers is afgesloten. 
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Een onderdeel van het beleidsplan is de contributieverhoging, 
eveneens ter bespreking tijdens de komende jaarvergadering. Ik 
verwacht een zinvolle en pragmatische gedachtewisseling met u. 
Horna is er nog lang niet. Er is volop werk voor krasse senioren te 
doen, zeker als wij zo oud zullen worden, als de inwoners van het 
Japanse eiland Okinawa. Helma Anbuul, de kleindochter van Klaas 
Vis, memoreerde dit in haar speech tijdens het recente ViKaBe-
toernooi. Er zijn daar ruim 800 inwoners boven de 100 jaar (63 per 
100000 inwoners; in Nederland 9 per 100000). 
Het is nog niet zo ver, maar Horna zal serieus moeten gaan 
nadenken over de senioren-toekomst. 
 
Daan Fons 
Voorzitter 
 
 
 

 



- 6 - 
 

Van de Vicevoorzitter… 

 
 

De vicevoorzitter, wat doet hij eigenlijk? 
 
Dit jaar is het eerste jaar geweest dat ik deel uitmaak van het 
bestuur van de Horna. Ik heb al in  diverse besturen gezeten en elk 
bestuur heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Bij ons is het 
vooral dat er veel werk moet gebeuren en dat er niet altijd genoeg 
mensen zijn op het op te pakken. 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en 
vicevoorzitter. Wij bespreken de onderwerpen ter voorbereiding van 
een bestuursvergadering en hakken soms ook knopen door , als  dat 
noodzakelijk is. Ook het beleid voor de toekomst vormgeven is een 
eerste taak voor het dagelijks bestuur.  
 

Ik heb me met een 
veelheid aan 
onderwerpen 
beziggehouden: 
voorbereiding 
Huishoudelijk reglement, 
voorbereiding Statuten 
voor de stichting 
Vrienden van Horna, 
bijwonen van de 
avonden van het Hoorns 
Sportcollectief ( een 

stichting waar zoveel mogelijk sportverenigingen uit Hoorn in 
samenwerken en waarvan ook wij lid zijn), het aanschaffen van een 
nieuwe kassa met pin en het ondersteunen van de invoering ervan. 
 
Tevens het maken van een offerte aanvraag voor de CV, het 
beoordelen van de offertes en het opdracht geven aan Kok 
Installatiebedrijf, het samen met de penningmeester onderhandelen 
met Rosa Energy services over een nieuwe overeenkomst voor de 
levering van gas en elektra en het opstellen van een 
sponsorovereenkomst en het onderhandelen met Hommersen Solar 
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over het plaatsen  van  zonnepanelen op het kleine dak of geleidelijk 
gespreid over een aantal jaren  of plaatsen zonder zelf te investeren. 
Het bestuur neigt ertoe zelf het eigendom te willen houden over de 
panelen.  
 
Daarnaast was het begeleiden van Tonny Carlsen die zijn nieuwe 
trainingsmethode in ons gebouw heeft geïnstalleerd, een 
onderwerp. Met Tonny is nog contact over het gebruik van die 
trainingsmethode. Het lijkt erop dat dit systeem helaas maar weinig 
gebruikt wordt en wij genoodzaakt zijn het aan Tonny weer terug te 
geven. 
 
Tenslotte heb ik met de voorzitter het concept beleidsplan intensief 
doorgenomen en mijn eigen bijdrage eraan geleverd door het 
opstellen van de financiële bijlage. 
 
Jan Meere, 
Vicevoorzitter. 
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Van de Redactie.. 

 
 
Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacy wetgeving in, de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit heeft niet alleen betrekking 
op grote bedrijven en overheid. Dit heeft ook betrekking op verenigingen, 
dus ook op Horna. 
Wat betekent dit concreet? Dit betekent dat waar de Horna 
persoonsgegevens gebruikt, m.n. ledenadministratie, dat dit veilig moet 
worden bewaard. Persoonsgegevens mogen (uiteraard) niet op straat 
komen te liggen. Ze moeten, zoals dat heet, passend beveiligd worden. 
Daarnaast mogen niet zomaar gegevens aan derden aangereikt worden. 
Als dat nodig is, denk hierbij aan een drukkerij voor dit boekje, dan dient 
daar een overeenkomst aan ten grondslag te liggen, waarmee we 
aangeven dat de drukker de privacy wetgeving eerbiedigt. Als de drukkerij 
een privacy foutje maakt en gegevens ‘lekt’ dat de Horna juridische kan 
aantonen dat middels een privacy-overeenkomst de aansprakelijkheid voor 
de eventuele voortvloeiende schade (richting eigen leden, dan wel de 
boete vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens) kan verhalen. Niet om bang 
te maken, maar die boetes kunnen zeer hoog oplopen: tot maximaal 
€ 20.000.000,00 of 4% van de bruto omzet. Kortom: wel een dingetje. 
Ik zal het bestuur van de Horna hierover verder informeren.. 

 
Paul Gijben. 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ 
 

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

 
Uiterlijk inleveren voor 13 juli 2018 
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Van de ledenadministratie... 

 
 
 
Overzicht ledenadministratie in 2018   

    

Actieve leden: 213   

Ereleden: 3   

Gemiddelde leeftijd: 64,2   

Aantal mensen met email: 188   

    

Verdeling over de speelavonden. 

Avond-
gemiddelde 
alle spelers A 
groep in 
periode A  

    

 

Aantal 
spelers 

(indicatie van 
de 
speelsterkte) Spelsoort 

Dinsdag 43 1,91 Libre 

Donderdag 34 2,21 Libre 

Donderdag-boven 21 1,03 Libre 

Maandag 23 8,2 Kader 

Middag 50 1,11 Libre 

Vrijdag-3B 23 0,494 3 Banden 

Vrijdag jeugd 12 1,68 Libre 

Woensdag 37 1,93 Libre 

Totaal                                                243 
 
Mensen kunnen op meerdere avonden spelen!! 
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Uitnodiging Algemene ledenvergadering 
en Agenda 

 
 
Hoorn, 25 maart 2017   
                               
Uitnodiging aan de leden van Horna Biljartvereniging voor de 
jaarvergadering (algemene vergadering) op woensdag 25 april 2018 om 
19.30 uur. 
 
AGENDA 

1. Opening. 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
3. Goedkeuring en vaststelling notulen d.d. 12 april 2017. 
4. Jaarverslagen 2017. De diverse verslagen worden in het Horna 

Nieuws vermeld. Het zijn getrouwe weergaven van de vele 
verantwoordelijke activiteiten van (bestuurs)leden en commissies. 
Indien gewenst, volgt een mondelinge toelichting tijdens de 
vergadering. 

5. Verslag kascommissie. Decharge penningmeester c.q. bestuur. De 
jaarrekening 2017 ligt ter inzage bij de bar. Gezien het 
vertrouwelijk karakter van dit stuk vindt geen publicatie in het 
Horna Nieuws plaats. Goedkeuring begroting 2018. De begroting 
2018 is bij de jaarrekening gevoegd. 

6. Benoeming kascommissie. Wie geeft zich op voor het controleren 
van de kasstukken 2018 in 2019? Tevens wordt er naar reserve-lid 
gezocht. 

Jaar Lid Lid Reserve-lid 
2016/Controle 
2017 

Simon Henk 
Koenen 

Co Morsink  

2017/Controle 
2018 

Co Morsink Jos Pouw  

2018/Controle 
2019 

Jos Pouw    

 
7. Toelichting en goedkeuring “BELEIDSPLAN HORNA 

BILJARTVERENIGING 2018-2023”. 
8. Vacature sponsoring bestuur. Indien deze vacature kan worden 

vervuld, dan is het bestuur eindelijk compleet. Bestuursleden 
hebben zitting voor een periode van 3 jaar en zijn steeds dadelijk 
herbenoembaar. Bij een voltallig bestuur kan eindelijk een rooster 
van aftreden worden opgesteld. 
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9. PAUZE. 
 

 
 
 
 
 

10. Herdenken overleden Horna leden  
11. afgelopen seizoen. 
12. Huldiging jubilarissen. 40 jaar trouwe dienst: Ineke Hendrikse, 2-

09-1978; Rob Reinderman, 1-1-1978; Bertus Ensink, 1-7-1978.  
13. Huldiging kampioenen. 
14. Rondvraag. 
15. Sluiting. 
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Notulen jaarvergadering 2017 

 
 
Horna Biljartvereniging d.d. 12 april 2017-05-01 
 
Aanwezig:  
Rob van Zelst, Jan Meere, Jan van Son, Jos Pouw, Eric de Wit, Anjo 
Nat, Piet Kok, Jack Dudink, Ben Dudink, Frans Ooteman, Gerard 
Visser, Peter Dudink, Willem Prumper, Joop van de Haar, Rob 
Boon, Nico Pool, Rene Scheiders, Jack Sjerps, Thea de Weerd, 
Dick van Gendt, Hals van Preggelaar, Simon Henk Koenen, Theo 
Loos, Bertus Ensink, Jos Noordeloos, Koos Smit, Co Morsink, Sjaak 
Zweet, Piet Bruin, Rob Ooms, Willem de Regt, Gerard Leek, Martin 
Appelman, Scholte, Peter van de Oetelaar, Rob Brinkman, David 
Bron, Harry Dol, Arie Rotteveel, Jeroen Smit, Kevin de Decker, 
Daan Fons, Jan Lankhorst en Irma Huisman. 
 
1. Opening 
De ad-interim voorzitter, Daan Fons, opent de vergadering. 
 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken 
Ingekomen stuk van  Dick van Gendt;  Daan Fons heeft hier 7 april 
jl. schriftelijk op gereageerd. Verder nodigt Daan Fons hem uit om 
zijn reactie – voor zo veel nog nodig - verder toe te lichten. 
Ingekomen stuk van Jos Pouw, die professionele feedback heeft 
gegeven op het financieel verslag. Daan Fons heeft ook Jos op 7 
april jl. schriftelijk geantwoord en met hem gesproken. Jos is voor 
verbeterde verslaggeving, die voor meer inzicht en minder vragen 
zorgt. Daan Fons gaat verder in overleg met Arie Rotteveel voor 
eventuele verbeterpunten. 
 
3. Vaststelling en goedkeuring notulen jaarvergadering 12 mei 
2016 
De notulen van de jaarvergadering van 12 mei 2016 worden 
goedgekeurd, met dank aan de secretaris. 
Opmerking: blz. 17; Ieder merk lakens is toegestaan, ook bij de 
landelijke finales. Uitzondering hierin is grote tafel ereklasse finale. 
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4. Jaarverslagen 2016 
Jaarverslagen en uitnodigingen gaan voorlopig nog via het clubblad. 
Het bestuur gaat zich oriënteren of het digitaal kan. 
Alle jaarverslagen worden zo nodig toegelicht en worden 
goedgekeurd. 
Het jaarverslag van de arbitragecommissie is wat laat ingeleverd en 
wordt voorgedragen door Nico Pool. 
 
5. Verslag kascommissie 
27 maart jl. is de kascommissie bijeen geweest. (Simon Henk 
Koenen en Co Morsink) 
Advies om tijdens de verbouwing rekening te houden met inflatie en 
om goed naar de verwarmingskosten te kijken. 
Er wordt decharge verleent aan de penningmeester. 
 
6. Benoeming kascommissie 
Jaar Lid Lid Reservelid 
2017 Simon Henk 

Koenen 
Co Morsink  

2018 Co Morsink Jos Pouw  
    

 
7. Vacature bestuur 
Jan Meere heeft zich aangemeld als nieuwe vice-voorzitter. 
De leden gaan hiermee akkoord.  
 
8. Definitieve vaststelling: Notitie leden van verdiensten en 
ereleden Biljartvereniging Horna 
Vastgesteld. 
 
9. Akkoordbevinding en vaststelling aangepast Huishoudelijk 
reglement 
Anjo Nat; Pagina 3 artikel 6 30% klopt niet. 
Het bestuur gaat hier naar kijken. Het is beter een geheel nieuw 
HHR op te maken in combinatie met nieuwe statuten. Dick van 
Gendt zal zich buigen over een nieuw HHR.  
 
Dick van Gendt; waarom betalen ereleden geen contributie?  
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Het is een afspraak, die al heel lang bestaat, we hebben op dit 
moment twee ereleden. 
We laten de afspraak in tact. 
 
10. Meer jaren onderhoudsplanning (mjop) 
Voorstel om een technische commissie aan te stellen, is akkoord. 
De leden zijn, onder begeleiding van een bestuurslid; Piet Bruin, Co 
Morsink en Peter Bouwhuis. 
Ze gaan voornamelijk bezig houden met o.a. verwarmingsketel, 
buitenschilderwerk, ventilatoren op het dak, warmte regulatie op de 
bovenverdieping en energiebesparing. 
 
De leden gaan akkoord. 
 
11. Kostenbesparingen/meer opbrengsten 
11.1. Voorstel is aangenomen voor verzekeringspakket via Aon Risk 
Solution in Noordwijk.   
11.2. Lakens vernieuwen: 2 x per 18 maanden in plaats van 2 x per 
12 maanden. Bertus Ensink licht toe, dat Horna bekend staat om het 
goede materiaal. Tevens geeft hij een aanvulling op de nieuwe 
lakens, die op dit moment in de handel zijn. Ervaring is niet goed.                                                          
Dit bezuinigingsvoorstel wordt niet aangenomen. 
11.3. Voorstel is aangenomen voor horeca-inkoop via Scholten 
Horeca Groothandel in Bergen NH. 
11.4. Voorstel is aangenomen om de kantineprijzen voor het 
merendeel te verhogen. 
11.5. Voorstel is aangenomen om de contributie te verhogen naar € 
100,00 per jaar per lid met ingang van 1 januari 2018. De contributie 
van een jeugdlid wordt niet verhoogd en blijft € 36,00 (tot 18 jaar) en 
€ 50,00 (18-21 jaar) per jaar.  
 
12. 10 stappenplan Horna Biljartvereniging 
Leden vinden het een goed voorstel. 
 
13. Herdenking 
Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor de leden , die het 
afgelopen seizoen zijn overleden. 
 
14. Bestuurswisseling 



- 15 - 
 

Irma Huisman, secretaris voor 3 jaar 
Daan Fons, voorzitter voor 3 jaar 
 
Leden gaan akkoord met de bestuurswisseling. 
 
Kevin de Decker treedt af als bestuurslid. 
We bedanken hem voor zijn gedane diensten. 
 
15. Huldiging leden en vrijwilligers 
De kantinedames, Peter Bouwhuis en Thea de Weerd krijgen een 
bloemetje overhandigd van het bestuur. Het bestuur bedankt hen 
voor gedane diensten in het afgelopen seizoen. 
 
16. Huldiging kampioenen 
De kampioenen van de Horna hebben een bloemetje en een VVV 
bon ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Club van Honderd 
Bestuurleden van Club van Honderd; Jos Noordeloos (voorzitter), 
Jack Dudink en Gerard Groot. 
Daan Fons is aanspreekpunt vanuit het bestuur. 
 
18. Rondvraag 
Anjo Nat;  
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 Wedstrijdballen zijn niet in orde. 
Antwoord van Bertus Ensink: Om het half jaar worden de 
ballen vervangen. De maandagavond start met de nieuwe 
ballen. 

 Tip: Als de verwarmingsketel wordt vervangen, graag 
meerdere offertes aanvragen. 
Antwoord bestuur: gaan we doen. 

 Komt er een landelijke jeugdfinale? 
Antwoord bestuur: volgend seizoen. 

 
Thea de Weerd; 

 De inschrijfformulieren voor de voorwedstrijden en teams zijn 
er. 

 Planning jaarvergadering 2018, voorstel vrijdag 13 april 
Antwoord bestuur: akkoord. Is door omstandigheden 
gewijzigd naar woensdagavond 25 april 2018. 
 

Dick van Gendt; 
 Gaat de Horna uit dit gebouw, deze vraag werd vorig jaar 

gesteld. 
Antwoord bestuur: Er is inderdaad over gesproken, maar niet 
meer dan dat. 

 
19. Sluiting 
De nieuwe voorzitter, Daan Fons, sluit de vergadering en bedankt 
de aanwezigen. 
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Jaarverslag Technische Commissie 2017 - 2018 

 
 
Bijna alles gaat zoals het altijd al gaat. Alleen de lakens worden wel 
steeds meer misbruikt. 
Maandagavond vaste prik, Leo Karels zuigt alle 9 biljarts en dan ziet 
hij of er gebreken zijn ontstaan in de afgelopen week. En dat is de 
laatste tijd regelmatig het geval. Een biljart was kort na het 
vernieuwen al beschadigd maar de persoon die vond dat het zijn 
schuld was heeft er voor gezorgd dat er een nieuw laken op kwam.  
 
Kort daarna was er op biljart 8 een scheurtje in het laken. Dader 
onbekend. Week daarna een gaatje in het laken van biljart 9. Dit zijn 
allemaal dingen die kunnen gebeuren, maar nu is het wel meer dan 
in het verleden. 
Op biljart 3 zaten er allemaal onverklaarbare strepen op het laken 
die er gelukkig we uit geborsteld konden worden. Het leek wel of er 
met een pomerans over het laken 
was gestoten en dan wel over 
een centimeter of 10 en allemaal 
met een bocht aan het einde. 
Bij biljart 2 speelde iemand met 
zweethanden met gevolg dat er 
allemaal afdrukken van handen 
op staan, hier is het NFI mee 
bezig om de dader te 
achterhalen. Nu is mijn vraag hoe en wanneer gebeurt dat allemaal.  
 
Op de maandagavond worden alle biljarts schoon gemaakt en als 
dat op alle avonden gebeurt dan moet dat toch gelijk gezien worden 
en weten we op welke avond of middag dit gebeurd. Willen de 
wedstrijdleiders van de avonden en middagen er op toezien wie er 
aan het kunststoten zijn en ze daar dan op aanspreken. Ik hoop dat 
het over gaat want het is toch zonde van het geld wat wij allen 
opbrengen. 
 
Ik hoop op beterschap met vriendelijke groet, `t gaat u allen goed 
 
Bensink. 
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Jaarverslag jeugd 2017 - 2018 

 
 
3 maart 2018 
 
Het Open Horna Jeugdtoernooi 
De jeugdclub blijft helaas klein. Het zou dan ook fijn zijn als er weer 
nieuwe aanwas bijkomt. 
Dit is alleen mogelijk als we met z’n allen de schouders er onder 
zetten, en de jeugd enthousiast maken voor het spelletje. 
Dit gaan we wederom proberen met een toernooi, het Horna Open 
Jeugd toernooi op 19 en 20 mei, maar daar kunnen we de hulp van 
de leden natuurlijk ook goed bij gebruiken. 
Velen van u hebben kinderen, kleinkinderen en/of 
achterkleinkinderen, maar ook kinderen uit de buurt. Probeer die 
eens te bereiken en laat ze eens langskomen op vrijdagavond. 
Alle kinderen tussen de 7 en 19 jaar mogen aan dit toernooi 
meedoen en inschrijven kost niets. 
Er zijn nu 6 inschrijvingen van buiten de club, waaronder 2 meisjes, 
en onze eigen leden doen natuurlijk mee. 
De inschrijfdatum hebben we verlengd en hopen dat er nog meer 
aanmeldingen komen. 
 
Het Open Horna Jeugdtoernooi gaat zeker door. 
Er is ook al een mailing geweest naar alle districten in Nederland en 
contact gezocht met de Duitse en Belgische biljartbonden. Van de 
laatste 2 hebben we helaas niets gehoord. 
Op de vrijdagavond wisselt het van aanwezigheid. Dit houdt in dat er 
soms een paar zijn en soms zijn alle leden er. 
We hebben nu, 3 maart, 7 spelende jeugdleden en 1 aspirant lid. 2 
jeugdleden komen niet meer op de vrijdagavondclub, maar trainen 
voor zichzelf boven op de grote tafel. Zij hebben een niveau dat 
meer tegenstand nodig heeft dan de jeugd beneden heeft. 
Ze zijn echter altijd welkom om een spelletje mee te spelen. 
Er worden over het algemeen 2 partijen gespeeld en daarna word er 
een spelletje gedaan. 
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Resultaten van het afgelopen jaar 
Rick de Wit is 5e geworden tijdens het NK jeugd 2e klas 
Cees Kok is 3e geworden in de 2e klas en gepromoveerd naar de 1e 
klas jeugd. 
Het jeugdteam is districtskampioen geworden en 3e op het NK 
Piet Kok heeft meegedaan in de Top klasse, omdat er geen 
deelnemers waren voor de Hoofdklasse jeugd. 
Vince Koning is 7e geworden bij zijn 2e deelname aan het ViKaBe 
toernooi. 
Guido Schilpzand is winnaar geworden van het Jongerentoernooi in 
Schagen. Helaas heeft hem dit niet doen besluiten om langer lid van 
de Horna te blijven, maar we hopen hem wel weer terug te zien.  
Eirc begeleidt de jongens bij de wedstrijden, dus doet de praktijk, en 
Anjo doet de zakelijke afhandeling, zoals clubavond, administratieve 
taken, en bijwonen van de vergaderingen. 
Voor alles is er overleg met elkaar indien noodzakelijk. 
 
Training 

Het is al een lang 
gekoesterde wens 
dat er weer training 
gegeven gaat 
worden aan de 
jeugd. Ieder jeugdlid 
wil graag meer van 
het spelletje leren. 
Er word nu gewerkt 
aan een 

trainingsprogramma, waarbij ieder jeugdlid op zijn eigen niveau 
beter kan leren biljarten. 
 
Op dit moment geeft Piet Kok training in het kader van stage voor 
school. Dit gaat heel leuk en de kids hebben er ook plezier in. 
Arie Rotteveel gaat ermee aan de slag, en gaat proberen trainers te 
vinden die op toerbeurt de kids wat les kunnen geven. 
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Kevin de Decker heeft zelf al aangeboden om dat eens in de 2 
weken te gaan doen en Arie gaat in overleg met hem. 
Het ene jeugdlid heeft meer aandacht nodig dan het andere en daar 
kan verschillende expertise goed van pas komen. 
 
Delen benedenzaal 
Sinds de zomer van 2017 delen we de benedenzaal met de 
driebandenclub. Jammer genoeg is hier een lange weg aan vooraf 
gegaan. 
Ten tijde van het voorzitterschap van Nico Schipper, is er een 
afspraak gemaakt dat de jeugd beneden blijft spelen en dat ze zelf 
de consumpties van boven zouden halen. 
Wij waren daar tevreden mee en hebben ons ook aan die afspraak 
gehouden. 
Ook het afwisselen van boven spelen bij toernooien, wanneer de 
benden verdieping in gebruik is voor een toernooi, was altijd goed 
afgesproken. Als de ene club gebruik maakt van de bovenverdieping 
dan komen er geen leden van de andere club. 
 
Bestuur 
We willen het bestuur roemen om hun inzet voor het afgelopen jaar. 

Het is niet makkelijk 
geweest en er ligt nog 
een hoop werk op de 
plank.  
Ze nemen voor alle 
zaken de tijd, om het 
goed voor elkaar te 
krijgen. Dit gaat niet 
altijd even makkelijk als 
menigeen denkt en er 
gaat enorm veel tijd 
inzitten. 

Respect dat jullie deze job op jullie nemen.  
Dan houden wij ons wel bezig met de andere zaken. 
 
Jeugdbegeleiding 
Eric de Wit en Anjo Nat 
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1. INLEIDING         

                                                                                                                                                                                        
1.1. WAAROM GEEN BELEIDSPLAN? 
Elke vereniging en in het bijzonder haar bestuurders moeten zich ervan 
bewust zijn, dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. 
Vaak komt men er niet aan toe om beleid te ontwikkelen. De redenen: 

 Dagelijkse gang van zaken kost veel tijd. 

 Men is al blij, als het verenigingswerk goed (ver)loopt. 

 Stilstaan bij de gewenste koers schiet erbij in. 

 Niet ieder heeft een goed beeld van een beleidsplan. 

 De toekomst is toch niet te voorspellen. 

 Men houdt zich liever bezig met lopende zaken (is vertrouwd). 

 Beleidsontwikkeling is voor bedrijven en professionele 
(sport)verenigingen. 

 Men heeft de kennis niet in huis. 

 Men is niet gemotiveerd 
Ofschoon de toekomst zeker niet is te voorspellen, is het belangrijk om na 
te denken over het soort vereniging, dat Horna over vijf jaar wil zijn. Dit kan 
niet los worden gezien van externe invloeden en interne ontwikkelingen. 
Het geheel maakt het plannen van doelgerichte acties mogelijk. 
 
1.2. WAAROM IS EEN BELEIDSPLAN BELANGRIJK? 

1. Met een beleidsplan kan het bestuur planmatiger werken. De 

keuzes kunnen doelgerichter en op een verantwoorde manier 
worden gemaakt. 

2. Het is bijzonder zinvol goed stil te staan bij de gewenste koers van 
Horna. Zodoende wordt het gerichter inzetten van beperkte 
middelen - geld en vrijwilligers - beter mogelijk. Actief reageren 

op invloeden van buitenaf in plaats van passiviteit. 
3. Een beleidsplan is een doeltreffend communicatie- en 

sturingsmiddel. Duidelijk kan aangegeven worden, waar Horna 
voor staat. 

4. Een beleidsplan is een ondersteunend hulpmiddel in de 

verantwoording naar externe belanghebbenden, zoals sponsors en 
overheden. 

5. Een door de ledenvergadering gesanctioneerd beleidsplan 
functioneert als referentiekader voor het bestuur. 
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1.3. BELEIDSPLAN HORNA 
Dit plan is mede gebaseerd op gesprekken met/schriftelijke vragen aan 
leden, informatie vanuit de markt en inzichten van het bestuur. De 
volgende (beleids)stukken zijn ingezien en/of bestudeerd: 

 Rapport “Demografische ontwikkelingen 2010-2040. 
Ruimtelijke effecten en regionale diversiteit” van het 
Planbureau voor de leefomgeving (PBL) in Den Haag. 

 “Bestuurlijk op weg naar een nieuwe KNBB” van Marcel Keulen 
d.d. 29 januari 2015. 

 “OP VOLLE KRACHT VOORUIT”, beleidsplan 2015-2018 
(concept) van het KVC bestuur d.d. mei 2015. 

 “Beleidsplan 2017+” van de KNBB d.d. 11 mei 2016. 

 Beleidsplan 2013-2017 “Een blauwdruk voor de toekomst……” 
van de VLAARDINGSE LAWN TENNIS CLUB VLTC. 

 “Beleidsplan 2015-2020” d.d. 26 maart 2015 van de Vereniging 
van Senioren Beuningen (VvSB) 

 Sponsorwervingsplan Horna van Ferry Jong d.d. 24 augustus 
2015 als tweedejaars student aan de Johan Cruijff University.  

 “Onderzoek bundeling sportaccommodaties Hoorn” van 
Synarchis Adviesgroep in Hardinxveld-Giessendam. 

 Ingevulde Horna vragenlijsten 2017 (Enquête). 
 
Bij het opstellen van deze beleidsnota zijn wij vooral pragmatisch te werk 
gegaan. Belangrijk zijn herkenbaarheid en verbinding voor de leden. Het 
gaat om de doelstellingen, verwoord in hoofdstuk 5, met de daaraan 
gekoppelde acties in hoofdstuk 6 en de speerpunten, aangegeven in 
hoofdstuk 7. De leden moeten zich daarin herkennen en zich daarachter 
willen zetten. Voor het bestuur zijn dit essentiële punten om ook in de 
toekomst een gezonde vereniging te houden.  
Er is dus geen uitgebreide SWOT analyse met een confrontatiemix 
toegepast. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en 
Threats. De confrontatiemix is hier nauw mee verbonden en staat  voor het 
bepalen van een goede strategie. Wel is gebruik gemaakt van de  SWOT 
analyse van Ferry Jong, zoals beschreven in 4.1. 
Ook zijn er geen overzichten gemaakt van de “Huidige en gewenste 
situatie”. In deze overzichten worden onder meer het imago, de 
organisatiestructuur, wijze van besturen, sfeer en betrokkenheid, 
accommodatie, sporttechnische zaken, ledenwerving en –behoud, 
vrijwilligersbeleid, jeugd, communicatie/PR, inkomsten genereren, 
samenwerking en financiën zeer uitgebreid en helder op een rij gezet. 
Wel komen deze onderwerpen aan de orde in dit beleidsplan. 
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De reden van het niet toepassen van bovenvermelde belangrijke 
marketing- en sturingshulpmiddelen in het Horna-beleidsplan zijn: 

 onvoldoende mankracht en kennis; 

 inschakelen professionele partij duur; 

 plan moet leesbaar en uitvoerbaar zijn. 
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2. ONTWIKKELINGEN IN DE 
SAMENLEVING 

 
2.1. DEMOGRAFIE 
Een leidraad is het rapport “Demografische ontwikkelingen 2010-2040. 
Ruimtelijke effecten en regionale diversiteit” van het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) in Den Haag. Daarin wordt gesteld, dat de komende 
decennia naar verwachting de demografische ontwikkeling nergens in 
Nederland als “business as usual” kan worden omschreven. 

 In grote delen van Nederland is het onzeker of de bevolking blijft 
groeien of krimpen. 

 Trek naar de stadsgewesten. Het platteland ontvolkt (Groningen, 
Drenthe, Limburg, omgeving Den Helder) 

 Nederland vergrijst! 

 Vergrijzing is overal een belangrijke ontwikkeling. 

 Het aantal gezinnen en jonge huishoudens zullen vrijwel overal 
afnemen. 

 Afname van het aantal jongeren tegenover een toename van het 
aantal ouderen. 

 Toename recreatief verkeer door vergrijzing. 

 Langer doorwerken. 
 
2.2. PEST ANALYSE (POLITIEKE, ECONOMISCHE, SOCIALE EN 
TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN) 

 POLITIEK. De (plaatselijke) politiek is minder direct betrokken. 
Een sportvereniging zal zelf aandacht van de politiek moeten 
zoeken. Gemeentes verstrekken geen of minder subsidies. Hooguit 

wil men facilitair tegemoet komen.  
Hoorn is altijd een cultuurstad geweest en geen sportstad. Het 
Hoorns Sportcollectief waarbij alle verenigingen zich kunnen 
aansluiten en waarvan wij ook lid zijn, probeert hier verandering in 
te brengen door de politiek te beïnvloeden. 

 ECONOMIE. Gemeentes sturen erop aan dat sportverenigingen 
hun eigen broek moeten ophouden. Een sportvereniging is zelf 

verantwoordelijk voor haar activiteiten en het onderhoud van de 
accommodatie. 
Ter illustratie: Het maaien en onderhoud van grasvelden (voetbal-, 
rugbyverenigingen, etc.) wordt veelal door gemeentes verzorgd en 
bekostigd. Men is op zoek naar goedkopere alternatieven, zoals 
kunstgras. De gemeente Hoorn is druk doende met bundeling van 
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sportaccommodaties bij voetbalclubs. Het onderzoek en de 
uitwerking daarvan is in handen van Synarchis Adviesgroep in 
Hardinxveld-Giessendam. Aan het interview diengaande hebben 
wij meegewerkt. 

 SOCIAAL. 1) Terugtredende overheid. Nederland is een land met 
een hoge vrijwilligersdichtheid. Het ziet ernaar uit, dat er steeds 
meer een beroep op vrijwilligers moet worden gedaan. Er is een te 

kort aan kader-vrijwilligers. Ook al is men bekwaam en kan men dit 
werk aan, dan heeft men - op latere leeftijd - geen zin meer om 

verantwoordelijkheid te nemen. Ondanks de drukke agenda van 
menigeen, is men wel bereid iets (kortstondig) te doen als a) Taak- 
vrijwilliger (afgebakende taak) b) Projectvrijwilliger (afgebakend 

project, eenmalig), c) Af- en toe-vrijwilliger (ad hoc: allerlei taken; 
taak: afgebakende taak) d) Tijdelijk vrijwilliger (flits: jaarlijkse 

grote schoonmaakbeurt, tellen, schrijven; periode: 1 seizoen  
assisteren). Ook krijgt de Nederlander te maken met toenemende 
mantelzorg.  

2)  Ledenontwikkeling algemeen. Het aantal leden bij veel 
verenigingen loopt terug. De (recreatieve) mogelijkheden voor 
mensen zijn gegroeid, evenals het individualisme. De groei van 
sportscholen (individueel en vrijblijvend sporten) is hier het gevolg 
van.  
3) Ontwikkeling vrijwilligerswerk. Er is een ontwikkeling in het 
vrijwilligerswerk, waarbij uitgegaan wordt van wat mensen willen en 
kunnen bijdragen en niet aan wat verplicht is. Vanuit het bestuur 
moet dat georganiseerd worden. 

 TECHNOLOGIE. Internet en e-mails zijn niet meer weg te denken. 
Een website komt al gedateerd over. Sociale media (zo’n 10 jaar 

geleden ontstaan) zijn populair, niet alleen bij de jeugd. Facebook 
ontstond in 2008; toentertijd was er ook nog Hyves. Facebook is 

populair bij senioren (10,4 miljoen Nederlanders); het populairst is 
Whatsapp (10,9 miljoen Nederlanders). Flink gegroeid en intrek zijn 
Snapchat (1,9 miljoen Nederlanders) en Instagram (3,2 miljoen 

Nederlanders) onder jongeren. En dan hebben wij het niet eens 
over Linkedin, YouTube, Foursquare, WeChat, Tumblr., Pinterest 

en Twitter. De komst van de smartphone heeft dit proces versneld. 
De smartphone heeft het mogelijk gemaakt om 24 uur per dag – 
waar dan ook ter wereld – online te zijn.                                                                       

Het milieu en de daarmee verbonden technologie worden steeds 
belangrijker. 
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Kernwoorden zijn: duurzaamheid, schone energie en recycling. 
Rijden wij in 2030 allemaal in elektrische auto’s en heeft elk pand 
warmtepompen en zonnepanelen? 

 
2.3. ONTWIKKELINGEN IN HET (CARAMBOLE) BILJARTEN 
Kernbegrippen bij de KNBB voor het totaal of breedte biljarten zijn: 
behendigheid, concentratie en gezelligheid!  
De meest in ons land gespeelde biljartsport is het carambole biljarten. Het 
oogt traag, maar is in werkelijkheid niet zo. Anders wordt het biljarten niet 
zo veel, met name door (oudere) mannen, gespeeld. Het vergt heel veel 
uren training om een redelijke biljarter te worden. Carambole staat voor 
concentratie, coördinatie, behendigheid en strategie! 
De KNBB meldt in zijn document d.d. 29-01-2015 onder 4.1 “Groei in 
ledental/vergroten sportparticipatie” onder meer een pilot met het 5-balls 
biljarten. Dit is geen succes geworden! 
Sinds 2017 wordt het 5-pins of kegelbiljart in Nederland geïntroduceerd, 
dat op een carambole tafel wordt gespeeld. In Italië  is deze spelsoort 
populair. Het is de bedoeling, dat bij onze vereniging dit jaar een “clinic” 
wordt gegeven.  
Driebanden staat voor ruimtelijk inzicht, sociale sport en spectaculair! 
Driebanden is geliefd in Zuid Korea. Dit land wordt het Mekka van het 
driebandspel genoemd. Nederlanders spelen er graag, zoals Therese 
Klompenhouwer, tweevoudig wereldkampioen. Daar dit een aantrekkelijker 
sport is om naar te kijken is, zal het driebanden op dezelfde wijze moeten 
worden gepromoot als darten. Vindt maar een investeerder! 
Dick Jaspers, de bekende driebander uit Sint Willibrord, heeft in het kader 
van de attractiviteit in 2015 een initiatief ontplooid: “Alles moet anders! 
Spanning, sensatie, korte partijen, vrije kledingkeuze en een 
hoofdprijs van Euro 10000,00!!!” Er wordt gespeeld op een kleine tafel 
en een partij gaat maar tot 15 punten. De finale gaat tot 25 punten. 
Artistiek biljart of kunststoten is spectaculair om te zien. Jop de Jong, 
het jonge talent in deze spelsoort, heeft altijd een volle bak tijdens zijn 
demonstraties. Jop heeft uitstraling, legt het goed uit en trekt volop jeugd. 
Artistiek biljart staat voor behendigheid, show en spektakel! 
Pool ofwel poolbiljart is meer bekend onder jongeren. Het is van origine 
een Amerikaans spel. Het is al enige tijd populair bij de jeugd, ofschoon de 
hausse (tot ca 2015) voorbij is. Poolcentra worden niet meer volop bezocht 
en menig poolcentrum is reeds gesloten. Pool staat voor mentaal en 
creatief! 
Snooker is ontstaan in het voormalige Brits India. Het is te vergelijke met 
pool. De snookertafel is groter; de ballen zijn kleiner en lichter; de keus 
dunner. Dit biljartspel is minder zichtbaar in Nederland en daardoor niet zo 
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geliefd. De internationale toppers zijn miljonair door het snookeren 
geworden. Snooker staat voor concentratie en precisie! 
 
2.4 ONTWIKKELINGEN IN HET GEDRAG VAN DE 
SPORTER/BILJARTSPELER 

 Zowel de jongere als oudere sporter maken veel gebruik van hun 
smartphone. Jongeren (60%) meer  dan 3 uur per dag! Gemiddeld 
zijn jongeren 7 uur per dag online. 

 Individualisering, mede als gevolg van de (negatieve?) invloed van 
de smartphone. Er is een verandering in de sociale interactie in het 
echte leven. Het zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de 
ernstige terugloop van de biljartjeugd. 

 Het leven is drukker en gehaaster geworden, als gevolg waarvan 
de (recreatief) sporter minder loyaliteit naar een vereniging heeft. 
Verplichte vrijwilligerstaken (tellen en/of schrijven) ziet men niet 

zitten.  
Bij een tennisvereniging worden deze taken afgekocht. Of men 
gaat naar commercieel geleide sportinstellingen, waar 
vrijwilligerstaken niet aan de orde zijn, maar alles veel duurder is! 

 Individueel sporten past in deze tijd. Duurder maar sporten op een 
tijdstip dat uitkomt. Zie de groei van sportscholen.  
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3. MISSIE EN VISIE 
 
3.1 MISSIE 
De missie is tijdloos met als belangrijkste vraag: “Wie zijn wij?” Ook dienen 
onder meer de bestaansredenen en uitgangspunten van onze vereniging te 
worden weergegeven. In de statuten van 14 mei 1981 zijn het doel en de 
middelen in artikel 2 geformuleerd. Lid 1 luidt: 
 “De vereniging stelt ten doel de beoefening van het biljartspel door 
amateurs te bevorderen, zulks in de ruimste zin des woords.” 
Staan wij nog steeds voor dit doel? Jazeker. Alleen, wij constateren anno 
2018 een kentering, die niet los staat van maatschappelijke veranderingen. 
Mensen zijn langer actief in het arbeidsproces. Het gaat economisch beter. 
De overheid gaat van zelfredzaamheid uit.  
Meer mensen zijn op latere leeftijd langer geestelijk en lichamelijk vitaal, 
sportief en actief. De vergrijzing is steeds meer waarneembaar bij bridge-, 
golf-, schaak- en tennisverenigingen. Zelfs bij motorclubs is het 
seniorengehalte hoog. 
Ook de biljartsport ontkomt daar niet aan. Bij onze vereniging is de 
gemiddelde leeftijd 64,2 jaar. 213 leden zijn actieve leden. De ledengroei 
bij Horna komt hoofdzakelijk door senioren, omdat biljarten tot op hoge 
leeftijd kan. Voor deze doelgroep staat Horna synoniem voor competitief en 
gezellig biljarten tegen een betaalbare prijs. De meesten onder hen 
ambiëren geen kaderfunctie of ander vrijwilligerswerk 
 
3.2. MISSIE KNBB 
De KNBB is de stuwende kracht voor alle keusporten in Nederland, op 
elk niveau, ten dienste van de sportbeleving, de spelverbetering en 
het plezier van iedereen. 
 
3.3. MISSIE HORNA BILJARTVERENIGING 
Horna is een belangrijke aanbieder van het spelen van het 
carambolebiljarten voor jong en oud, vrouw en man, arm en rijk in 
West Friesland tegen een schappelijke contributie. Er is balans 
tussen plezier en prestatie. Horna is laagdrempelig. 
 
3.4. VISIE 
Wat willen wij? Waarvoor gaan wij? Wat kunnen wij betekenen? Hoe wordt 
Horna gezien door de leden, mogelijke klanten en de inwoners van de 
regio West Friesland en grensgebieden? Een visie is gericht op een 
bepaalde periode (korte en middellange termijn). 
 
3.5.  VISIE KNBB 
De KNBB is de bindende factor in een versnipperd biljartlandschap. 
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3.6. VISIE HORNA BILJARTVERENIGING 
Plezierig biljarten in een fijne sfeer blijft de basis met blijvende 
aandacht voor (het aantrekken van) jeugd, een divers ledenbestand, 
meer betrokkenheid van leden en professioneel structureel kader. 
Horna Biljartvereniging is binnen West Friesland actief met de biljartsport 
bezig en als zodanig een begrip. Bij Horna voel je je thuis. “Het Horna 
gevoel!” Er dient professionele aandacht voor onze topsporters te zijn; zij 
zijn het boegbeeld van het (carambole) biljarten. 
De hoogste prioriteit is effectieve aandacht voor (het aantrekken van) 
jongeren. Tot een jaar of 10  geleden heeft Horna altijd een grote jeugdclub 
gehad. Daarna is het bergafwaarts gegaan. Het is geen toeval, dat dit 
samenvalt met het volwassen worden van het internet. De opkomst van 
televisie werd ook gezien als een bedreiging van de biljartsport, maar het 
verschil is dat televisie passief en internet daarnaast interactief is! Deze 
bedreiging geldt ook andere sporten; zelfs tennisverenigingen hebben 
moeite met aantrekken van jeugd. 
De oudere biljarter gaat daar niet direct in mee. Het lijkt erop, dat hij zijn 
eigen jeugd is vergeten. Het ambivalente is, dat men niet in is voor 
ondersteuning van jeugd(beleid) in welke vorm dan ook (kost altijd geld!), 
maar daarentegen wel trots is op “onze” nationale en internationale 
jeugdspelers. Als senior dien je mee te groeien met de maatschappelijke 
ontwikkelingen op dit terrein.  
Een geleidelijke leeftijdsopbouw is ideaal en nodig. Op de korte termijn is 
dit moeilijk te realiseren. Uit de gehouden enquête blijkt dat voor groei van 
het ledenbestand je nu vooral moet richten op de doelgroep van 45-50 
plussers, die uit gevoetbald en getennist is. 
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4. ANALYSES 
 

4.1. SWOT-ANALYSE 
Het door Ferry Jong gemaakte model is hieronder weergegeven. 
 

Strengths 
 Accommodatie/historisch pand 

 Eén van de grootste biljartverenigingen van Nederland. 

 (Inter)nationale top (jeugd)spelers/Eredivisieteam. 
Weaknessses 

 Geen actief sponsorbeleid. 

 Onderbezet bestuur en sponsorcommissie. 

 Financieel Aspect. 
Opportunities 

 Herstel sponsoruitgaven door bedrijfsleven. 

 Opkomst maatschappelijke sponsoring. 

 Oprichting businessclub. 
Threats 

 Vergrijzing. 

 Imago van de biljartsport. 
 
4.2. KANSEN EN BEDREIGINGINGEN 
Onze opsomming komt voor het merendeel overeen met de hiervoor 
vermelde punten. In de opsomming is het resultaat van de door ons 
gehouden enquête meegenomen. Aan 10 % van de leden met 
verschillende achtergronden is een vragenformulier overhandigd of 
toegestuurd. Het resultaat van de enquête is bijgevoegd (Bijlage 1).  
 

4.3. KANSEN         
1. Landelijk sluiten veel cafés om bedrijfseconomische redenen. 
2. Terugtredende overheid. 

3. Vergrijzing. Biljarten kan tot op hoge leeftijd. 
4. Horna is eigenaar van het pand. 
5. Groei senior leden. 

6. Middagen in trek; meer benutten. 
7. Horna is één van de grootste verenigingen van Nederland. 

8. Horna is West Friesland; regio beter uitnutten. 
9. Meer geld genereren. 
10. Meer zelfwerkzaamheid. 

11. Denksportcentrum 
12. Poort van Hoorn. 
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Ad. 1. Als het café niet sluit, wordt het verbouwd tot eetcafé, petit 
restaurant, o.i.d. Het is duidelijk, dat de biljarttafel alsdan weggaat. 
Ad. 3. Nederland vergrijst. Eenzaamheid, depressie, verslaving aan 
alcohol, medicatie en verwaarlozing zullen toenemen. De 3de levensfase 
van 60 t/m 75 jaar is niet meer het eindstadium. De 4de levensfase van 76 
t/m 90 jaar of ouder is nu voor veel mensen haalbaar. Ergo, veel meer 
senioren met een hoge leeftijd, die zeker qua denkvermogen goed actief 
blijven. Dit betekent, dat het aantal seniorenclubs (biljarten, bridgen, 
klaverjassen, dammen, schaken, “go-bordspel”, etc.) sterk zullen 
toenemen. Vaak zitten deze verenigingen met beperkte en/of dure 
speelruimten zonder eigen identiteit. 
Ad. 4. Het pand commercieel beter exploiteren. 
Ad. 11. Wijkcentra zijn niet ideaal voor een biljartclub. Er zijn veel 
activiteiten, zoals cursussen bloemschikken, breien en haken tot en met 
budget-koken. Het gebouw biedt ook ruimte voor bijvoorbeeld een 
peuterspeelzaal en een jongerencentrum; dus geen ruimte voor een eigen 
identiteit! Bovendien zijn veel van deze centra tijdens vakanties gesloten.  
Ook multifunctionele centra in dorpen zijn verre van ideaal. Alles brengt 
men ten behoeve van de inwoners van het dorp en omgeving onder één 
dak. “Cultuur, muziek, onderwijs, sport en welzijn.” De biljarts staan vaak 
op een linoleum vloer en zijn omringd door plastic kuipstoeltjes. Je mist de 
huiselijke sfeer van Horna en het vroegere biljartcafë! 
Met “fitness for the mind” in het achterhoofd kan voor de hiervoor 
genoemde denksportverenigingen een denksportcentrum de oplossing 
zijn. Nederland telt circa 50 grote en kleine denksportcentra. 
Succesnummers zijn De Hoog & Bridgecentrum in Gouda (bridgen, 
biljarten, dammen, schaken en “go-spelen”), alsmede ’t Spaarne in 
Haarlem (bridgen en biljarten). Het voorziet duidelijk in een behoefte. 
Ad. 12. Goed nadenken over verkoop van het gebouw. Vervolgens 
verhuizen naar de Poort van Hoorn, maar wel in een leidende en centrale 
commerciële rol (eigenaar van de bar/kantine!) bij het opzetten en 
continueren van een denksportcentrum. De Poort van Hoorn ligt centraal 
met goede trein- en busverbindingen. In combinatie met voldoende 
parkeergelegenheid een ideale plek voor de Westfriese biljarter en 
denksporter. Overigens zijn er nog meer varianten denkbaar, zowel qua 
plaats als qua invulling. Eventuele voorstellen zullen dan uitgebreid in de 
ledenvergadering aan de orde komen. 
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4.4. BEDREIGINGEN 
1. Sociale media. 
2. Ouders stimuleren de (carambole) 

biljartsport niet. 
3. Geen interesse jeugd. 

4. 21- tot en met 60-jarigen hebben 
onvoldoende of geen tijd in verband 

met studie, werk, kinderen, sociale 
media, sociale verplichtingen, 
vakanties, mantelzorg, etc. 

5. Individueel sporten. “Abonnement 
versus tijdsindeling!” 

6. Vergrijzing. 
7. Senioriteit betekent ook toename 

fysiek ongemak. 

8. Bovenetage pand moeilijk 
bereikbaar voor mensen met een 

fysieke handicap. 
9. Pand onderhoudsgevoelig. 
10. Geen financiële reserves. 

11. Onvoldoende parkeergelegenheid.  
12. Afstand tot openbaar vervoer “pittig” voor leden, die slecht ter 

been zijn. 
 
Ad. 2. Ouders stimuleren een sport met meer fysieke inspanning, zoals 
voetbal, hockey en rugby. Dit heeft mede te maken met punt 1. Als 
kinderen te veel voor hun smartphone of tablet zitten, kiest men bij 
voorkeur voor de gezonde afwisseling voor een sport, die de fysieke 
conditie verbetert. 
Ad. 3. Geen stoer imago. Er is een plan jeugdbiljarten door de KNBB Regio 
West-Friesland (2014) gemaakt, maar is een plan gebleven. Ook één van 
onze leden heeft in 2014 veel tijd en energie gestoken in promotie onder 
leerlingen van het middelbaar onderwijs door geïnteresseerden lerend en 
competitief te laten spelen; geen echt succes. Het leeft voorts niet onder 
docenten. 
Ad. 9. Als gemeentelijk monument zijn er beperkingen in onderhoud, 
aanpassing en vernieuwing!! 
Ad. 11. Betaald parkeren en parkeervergunning nabij het pand, alsmede 
(deels) betaald parkeren op parkeerterreinen in de omgeving. 
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5. DOELSTELLINGEN 
 
Een bestuur is onprofessioneel bezig, als men alleen maar in actie komt bij 
ad hoc zaken en geen toekomstvisie heeft. Desalniettemin mag je in deze 
tijd blij zijn, als het kader goed “op de winkel past”. Vooruitlopend op een 
eventueel beleidsplan zijn op 14 november 2016 uit noodzaak praktische 
doelstellingen geformuleerd in de vorm van een 10 stappenplan. Dit plan 
waarvan thans 70 % is gerealiseerd,  is bijgevoegd. Bijlage 2.  
 
5.1. ALGEMENE DOELSTELLINGEN    

1. Gezelligheid en samenwerking  staan voorop. Een vereniging met 
een goede sfeer, waar leden en betrokkenen graag verblijven. 

2. Een goed verzorgde en volledig te benutten accommodatie. 
3. Een financieel gezonde vereniging met verantwoorde reserves en 

een actief sponsorbeleid. 

4. Ieder lid kan op zijn/haar niveau de biljartsport beoefenen. 
5. De vereniging/het bestuur heeft inzicht in de wensen en behoeften 

van de diverse doelgroepen en maakt daarin bewuste keuzes door  
6. middel van een doelgroepenbeleid. 

 
5.2. SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN  

1. Koester datgene wat goed is, zoals onder meer de clubavonden/-
middagen met de avond-/middagvoorzitters. 

2. Speel in op goede initiatieven van en terugkoppeling naar de 
leden. 

3. Communicatie en terugkoppeling moet beter. Effectief gebruik van 
onze website en sociale media kunnen hier in hoge mate aan 

bijdragen. Vergeet ook de traditionele media niet (kranten, 
regiobladen). 

4. Zorg dat het unieke ledenbestand niet afbrokkelt. 

5. Acquisitie jeugd (spraakmakende clinics, opa’s met kleinkinderen, 
etc.), vrouwen en 45-50 plussers. 

6. Investeer in jeugd- en ouderenbeleid. 
7. Zorg voor goede sponsoring, bijvoorbeeld via een sponsorplan en 

een sponsorcommissie van 3 leden. 

8. Zorg voor (financieel) vlees op de botten. 
9. Zorg voor een aparte en extra geldstroom voor de topteams. 

10. Verbeter het imago van de biljartsport. 
11. Accommodatie aanpassen aan de ouder wordende doelgroep. 
12. Eventueel verhuizen naar een centrale regionale locatie. 
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Ad. 8. Een onderdeel van de bezuinigingen kan het aanbrengen van Royal 
Pro Lakens zijn. Deze lakens zijn goedkoper en zouden minder vaak 
vervangen behoeven te worden (1 x per jaar). De tafels hoeven niet 
verwarmd te worden, omdat deze lakens minder gevoelig zijn voor vocht. 
Het nadeel is, dat dit laken minder geschikt is voor kader/libre maar 
uitstekend geschikt is voor driebanden.  
Daar dit product maar enkele jaren bestaat, zullen voorlopig de 
ontwikkelingen met betrekking tot slijtage en opgedane ervaringen van 
spelers met deze lakens worden gevolgd. Bovendien is een voorstel om 
enkele tafels van dit soort van laken te voorzien in de jaarvergadering van 
2017 afgewezen. 
Ad. 10. Imagoverbetering dient tevens de belangrijkste doelstelling van de 
KNBB te zijn! 
Ad. 12. N.B. Zeer ingrijpend.  “Verkoop het gewilde tafelzilver niet te 
vroeg en zeker niet tegen een niet marktconforme prijs !” 
Deze opsomming is redelijk chronologisch. Het streven is, dat de 
doelstellingen 1 t/m 10 binnen 2 jaar (korte termijn) worden gerealiseerd. 
De doelen 11 en 12 duren langer dan 2 jaar (middellange termijn van 3 t/m 
5 jaar). 
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6. ACTIES EN “UNIQUE SELLING 
POINTS” 

 
6.1. ALGEMENE ACTIES 
De doelstellingen monden uit in diverse acties, al dan niet onderbouwd met 
een actieplan. Als dit niet gestructureerd wordt aangepakt, zullen wij onze 
doelen niet halen. Natuurlijk kan niet alles tegelijk en door slechts 
enkelen worden uitgevoerd. De hulp van leden, betrokkenen en In te 
stellen commissies zijn absoluut een vereiste!  
Acties kunnen worden uitgevoerd, indien 

1. er voldoende draagvlak is, 
2. de juiste actie wordt gekozen, 

3. er voldoende aansturing, mankracht en middelen zijn en 
4. er goede communicatie/terugkoppeling richting leden en 

vrijwilligers is. 
 
6.2. SPECIFIEKE ACTIES 
Er is reeds een inhaalslag geweest, maar er zijn nog genoeg te verrichten 
acties. De huidige belangrijkste actie is de aanzet tot het blijvend 
genereren van geld. Is er onvoldoende spaargeld, dan kan de continuïteit 
van de vereniging in gevaar komen. De specifieke acties zijn “sponsoring” 
en “beleid inkomsten en uitgaven”. 
 
6.3. SPONSORING 
Huidige situatie 
De contributie en prijzen van de consumpties zijn niet hoog. Aanvullende 
gelden zijn dan ook nodig voor een verantwoorde begroting. Met de huidige 
sponsor- en baropbrengsten is de begroting sluitend te krijgen, echter 
zonder te kunnen reserveren.  
De huidige situatie qua sponsoring is niet pro actief. Het totaal aan 
sponsorgelden bedraagt zo’n Euro 1500,00, geen wereldschokkend 
bedrag, De inkomsten komen van advertenties in het clubblad en 
reclamebordjes in de speelzaal. Tevens sponsort juwelier De Vries een 
team, adverteert dit bedrijf en er is een reclamebord. Ook draagt juwelier 
De Vries bij aan de aanschaf van cluboverhemden voor de leden.  
Reeds gerealiseerd is de oprichting van “Vrienden van Horna”. Dit is een 
autonome stichting met bestuursleden, die niet tevens lid zijn van het 
bestuur van Horna Biljartvereniging. Daarmee wordt de onafhankelijke 
positie van de stichting gewaarborgd. De tegoeden van de stichting worden 
gebruikt om Horna te helpen op financieel gebied, met name financiële 
ondersteuning bij investeringen. 
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Voordelen 
a) De gesponsorde (jonge) speler kan de volgende doelgroepen bereiken:  

 Ouders van kinderen die niet goed zijn in fysieke sporten. Deze 
doelgroep stimuleren hun kind(eren) te laten biljarten.  

 Ouders (40- en 50-+) waarvan de kinderen het huis uitgaan of zijn 
en die (meestal de vader) altijd al hadden willen biljarten.  

 Ouders die zelf graag biljarten en hun kinderen er vroeg bij 
betrekken en stimuleren. 

b) De gesponsorde vereniging heeft leden, die wat terug kunnen doen. Het 
zogenaamde reciprociteitsbeginsel.  “Bij juwelier De Vries een sieraad 
kopen, Energie voor thuis inkopen bij Rosa Energy Services, je huis te 
koop zetten of aankopen bij 4 x 1 Makelaardij”. Kortom, een win-win 
situatie voor sponsor, vereniging en lid!!! 
c) De gesponsorde speler en vereniging blijven interessant, omdat het 
biljardspel altijd zal blijven bestaan. Een eeuwenoude (adellijke) sport zal 
nooit verdwijnen, omdat iedereen deze kan beoefenen. 
 
6.4. BELEID INKOMSTEN EN UITGAVEN 
Op 31 januari 2018 is hierover een memo opgesteld door het bestuur met 
financiële voorstellen voor de komende jaren. Dit beleidsstuk is bijgevoegd 
als “Bijlage 3”. In wezen is dit de belangrijkste onderlegger, omdat zonder 
goede financiële onderbouwing in relatie tot voldoende liquiditeit er geen 
bestaan is. 
 
6.5. “UNIQUE SELLING POINTS” 
Onderstaande unieke en onderscheidende eigenschappen moeten onder 
andere bijdragen aan uitbreiding van het aantal sponsors en een goede 
externe PR. 

 Historisch gebouw. 

 Pand eigendom van Horna biljartvereniging. 

 Gelegen in het centrum van de “hoofdstad” van West-
Friesland. 

 Topspelers. 

 Sfeervolle biljartzalen op de begane grond en eerste etage. 

 Voldoende biljarttafels. 

 Goed onderhouden materiaal. 

 Betaalbaar. 

 Biljarten is een vader/zoon sport. 

 Biljarten is een vriendensport. 

 Biljarten kan tot op vrij hoge leeftijd (met een borrel!). 

 Biljarters komen uit alle lagen van de bevolking 
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7.1. SPEERPUNTEN 
1. Sponsorbeleid. Dit beleid moet uitgewerkt worden. Het bestuur 

geeft er de voorkeur aan hiervoor een extra bestuurslid te 

benoemen, die dit onderwerp uitwerkt met behulp van een 
commissie sponsoring. 

2. Reserveren op basis van een meer jaren onderhoudsplan (mjop). 
Met wat noodgrepen zijn de noodzakelijke investeringen in de 

afgelopen 2 jaar gedaan. Dit jaar zullen de centrale 
verwarmingsketel worden vernieuwd en het buitenschilderwerk 
worden uitgevoerd. Vanaf 2019/2020 is er ruimte om te reserveren 

voor groot onderhoud op termijn en eventuele calamiteiten, met 
dien verstande dat er aandacht en een oplossing is voor het niet 

optimale binnenklimaat. Tevens heeft het bestuur het plan voor 
een (eerste) aanschaf van zonnepanelen. 

3. Ledenbeleid. Minimaal handhaven bestaande aantal leden. Extra 

aandacht voor de groep van 45-50 plus. 
4. Digitale informatie. Betere benutting van de website. Er zal meer 

gebruik worden gemaakt van sociale media; ook het Horna Nieuws 
zal digitaal worden verspreid. 

5. Vrijwilligersbeleid. Waardering en helderheid zijn de motor van 

het vrijwilligerswerk. Er zal nagedacht moeten worden over ander 
soort van vrijwilligerswerk.  

6. Jeugdbeleid. Investeer bijvoorbeeld in professionele lessen, 
regionale PR, etc. Dit is tevens een nationale aangelegenheid; dus 

de hoogste prioriteit van Carambole/KNBB. 
7. Imagoverbetering. Dit is niet alleen een Westfries probleem. 

Carambole en de KNBB handelen daarin niet pro actief. Stel jonge 

coryfeeën, zoals Ferry Jong, Jop de Jong en Sam van Etten, als 
voorbeeld en zet hen in als trekker voor de jeugd.  

8. Accommodatiebeleid, zo nodig In combinatie met eventueel 
seniorenbeleid. Goed nadenken over een nieuwe bestemming 
van een deel van het gebouw. Bovenverdieping : “biljart breed met 

bijvoorbeeld poolen en snookeren?”. “Seniorenvoorzieningen, 
rolstoelvriendelijk. e.d.?” 

 
7.2. CONCLUSIE 
Een beleidsplan leidt tot beleidsstukken en actieplannen, die vervolgens de 
opmaat zijn tot constructieve voorstellen. Een bestuur kan van alles 
bedenken, maar er moet voldoende draagkracht vanuit de leden zijn. De 
eerste zes punten hebben prioriteit bij de uitvoering van het beleidsplan. 
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BIJLAGE 1: 
ENQUETE/VRAGENFORMULIER 2017 

 
1. Hoe ziet u de toekomst van de biljartsport?  

Waarom? / Suggesties? 
 

Positief Negatief 
Ja, we blijven hopen  
 Leeftijd 
 Veroudering, vergrijzing, 

geen jeugd 
 Geen vaders met jonge 

zonen 
 Aanwas jeugd en jong 

volwassenen blijft uit 
Kijken of er 
mogelijkheden zijn voor 
stukjes met foto in de 
krant en huis aan huis 
bladen en Zondag editie 

Ja Net als veel andere 
sporten wordt animo 
minder doordat tijden 
gewoon veranderen. 
Kinderen van andere 
sporten benaderen, 
kinderen die sporten zijn 
denk ik over het 
algemeen fanatieker in 
alles 

Positief 
Prachtige sport 

 

Positief, mits de jeugd erbij wordt 
betrokken 

 

Hier in West-Friesland zijn er 
diverse mogelijkheden om te 
biljarten (het leeft hier dus wel). 
Aan de biljarts wordt bij Horna veel 
aandacht besteed, 2x per jaar 
nieuwe lakens etc. 
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Wees realistisch, loopt terug, is 
onomkeerbaar 

 

 
 

2. Hoe denkt u over het ledenaantal, thans 230? 

Op welke wijze kunnen wij de leden tevreden houden? 
 

Meer Minder 
 Door ouderdom 
 Minder 
Liefst meer, maar op dit niveau 
blijven zou al een prestatie zijn 

 

Gaat prima zo 
Meer leden is meer inkomsten 
Bestuur wil transparant zijn en open 
naar de leden dus zijn we op de 
goede weg 

 

De leden zelf een nieuw lid laten 
aanbrengen 

 

Goed zo. 
Gaat denk ik wel goed, houdt altijd 
wel gezeur. 

 

Meer. 
Het materiaal perfekt houden 

 

Indien plaatsbaar een maximaal 
aantal, dan zijn de kosten per lid het 
laagst Tevreden houden door te 
luisteren naar klachten en wensen. 
Leden willen gehoord worden. 

 

Ik hoop natuurlijk meer! Maar de 
jeugd is toch moeilijk enthousiast te 
krijgen. 

 

Geen ledenstop op middag, er zitten 
leden tussen die 5 x spelen 
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3. Hoe denkt u over de toekomst van het gebouw? 

 

Onderhoudskosten Verbouwen/aanpassen 
aan de oudere leeftijd 

Verhuizen? 

  Nee 
  Is een optie 
  Wellicht in 

de toekomst 
bij afnemend 
ledenaantal 

?? Misschien verhoogd 
toilet en beugels aan de 
muur 

Mits 
toestemming 
gemeente 
en goede 
prijs dan 
evtl.  Naar 
nieuwe 
locatie met 
voldoende 
gratis  
parkeren 

Contributie verhogen? Niet nodig  
? Niks aan doen Zou niet 

weten waar 
naar toe, 
misschien 
met de tijd 
als het nodig 
is. 

Geen idee Niet nodig Nee 
Periodiek onderhoud 
inschatten, 
kostenbegroting 
hierop afstemmen. 
Feitelijk zijn de kosten 
nu alleen de 
onderhoud/ 
vervangingskosten. 
Goedkoper kun je niet 
zitten. 

Inrichting afstemmen op 
gebruik, 
leeftijdsbeperking (bv. 
Boven) niet opvangen 
met lift of i.d. 

Redenen 
voor 
verhuizen 
eerst 
benoemen, 
relevantie 
ervan 
bepalen. 
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Een nostalgisch 
gebouw vraagt 
onderhoud. 

 Waar vindt 
je zo’n mooi 
nostalgisch 
gebouw? 

Zelfwerkzaamheid 
leden lijst schema per 
jaar en inschrijven 
i.p.v. telbeurt 

  

 
 

4. Hoe ziet u de financiële toekomst? 

 

Roos-kleurig Bezuinigings-
mogelijkheden 

Contributie
-verhoging 

Extra 
opbrengs-
ten 
genereren 
en op 
welke wijze 

Ja Weinig Ja, kleine 
verhoging 

 

Ja    
Nee Wellicht andere 

energie leverancier 
Levert 
weinig op: + 
€10,- levert 
€2300,- op 

 

Als ledental 
niet minder 
wordt gaan we 
de goede kant 
op 

Is bestuur mee 
bezig, drank, 
verzekering, enz. 

Noodzakelij
k, we zijn de 
goedkoopst
e in de 
omgeving 

Verhuren, 
max 12 keer 
per jaar 
i.v.m. 
Belasting 
kantine 
opbrengsten
, 
uitwisseling 
met andere 
vereniginge
n (is bestuur 
mee bezig) 

  Ja  
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Denk niet zo 
best 

Ketsers van de 
ballen poetsen 
zodat ze langer 
goed blijven 

Dat is aan 
de Horna 

 

Ja Nee Nee Consumptie
s 

Zonder inzage 
in de 
jaarrekening/fi
n. 
Verantwoordin
g valt hier 
niets zinnigs 
over te 
zeggen.  

De vergelijking met 
de huidige 
lidmaatschapskost
en t.o.v. andere 
(café) 
verenigingen. dient 
gemaakt te 
worden. De 
onderbouwing 
ervan ontbreekt nu. 
Ik wil hier best 
eens vanuit fin. 
Org. Perspectief 
naar kijken. 

 Extra 
opbrengsten 
kan door 
tijdens 
(grote) 
evenemente
n iets te 
doen met 
lotenverkoo
p of rad van 
fortuin 

  Misschien 
een verschil 
maken 
tussen 1x 
per week of 
meerdere 
keren per 
week 
biljarten. 

 

 Kantine runnen 
door speelavond 
i.p.v. telbeurt bijv. 
E-mail clubblad 

Ja, mag €10 
tot €20 

Inkoop 
kantine 
Flesjes 
Hertog Jan 
i.p.v. tab 
bier 
Inkoop krat 
ca €10 
Opbrengst 
24x2 = €48, 
winst €38 
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Sponsoring, 
borden 

 
 

5. Heeft de jeugd biljarttoekomst? 

 

Apart 
jeugdbudget? 

Suggesties 
over werving? 

Training? Overige 
ideeën 

 Nee Ja Nee 
   Meer 

talentenda
gen 

Nee    
Nee, de jeugd moet kunnen trainen, ’s middags boven? 
Beneden? o.l.v. B-instructeur 
Niet nodig, 
helaas loopt dit 
ledental terug 

Praatje maken 
op scholen en 
kinderen 
uitnodigen 

Gratis 
aanbieden op 
b.v. 
zaterdagocht
end 

Nee 

Zo lang er 
niets bijkomt 
heeft dit weinig 
zin 

  Eerst 
proberen 
jeugd te 
verzamele
n voordat 
training 
geven 
überhaupt 
zin heeft 

Ja Jeugdleden 
laten werven 
onder vrienden 

Ja  

Geen 
toekomst 
zonder jeugd. 
Senioren 
kunnen hun 
kennis 
doorgeven. 
Dat verlangt 

Open huis 
houden. 
Publiciteit/krant/
scholen/ 
demonstratie 
erbij betrekken. 
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(onbetaalde) 
inzet, maar 
geeft ook 
voldoening en 
bezigheid. 
 Schoolbiljart 

heeft volgens 
mij in het 
verleden te 
weinig resultaat 
gehad. 

Vindt volgens 
mij in 
voldoende 
mogelijkhede
n plaats 

 

 Nee 
Biljarten is niet 
kek 
Doelgroep 
leeftijd van 45-
50 binnenhalen, 
is gestopt met 
voetbal, tennis 
e.d. 

  

 
 

6. Overige vragen opmerkingen 

 

Als bestuur zorgen dat de barbezetting anders geregeld 
wordt op de vrijdagavond driebanden. Wanneer er 
beneden 2 tafels teamen is, moet de vrijdagavond 
driebanden (15-20 mensen) beneden hun drankjes halen. 
Dit kan nooit de bedoeling zijn op een clubavond. 
Het bestuur is goed bezig, de B.V. Horna mag blij zijn met 
deze mensen 
Voor elk nieuw lid een kleine surprise voor de aangever 
Persoonlijk denk ik dat er gezocht moet worden naar bijv. 
opa’s met kleinkinderen. Die dan ook al aan sport doen. 
Deze jeugd is denk ik niet alleen geïnteresseerd in één 
sport, maar in sport algemeen (kinderen met balgevoel) 
Het kwaliteitsverschil tussen boven en beneden is te 
groot. €90,- is teveel voor deze ellende! 
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BIJLAGE 2: 10 STAPPENPLAN 
D.D. 14 NOVEMBER 2016 

 
Om de biljartsport jarenlang zorgeloos te kunnen beoefenen is het 
noodzaak, dat een vereniging haar zaakjes goed op orde heeft. Het biljart-
organisatorische traject staat. Op administratief, bouwtechnisch en 
financieel terrein is er nog het nodige te regelen. Het bestuur is 
dienaangaande druk doende met een inhaalslag. 
Het is niet de hobby en specialiteit van elk lid om dit proces aan te sturen 
en te bewaken. Het zijn voorts zaken die vaak niet aanspreken en niet 
direct zichtbaar zijn. Toch valt daaraan in het kader van goed bestuur niet 
te ontkomen. Als het “verenigingshuis af en ingericht is”, kunnen de biljart 
technische en promotionele activiteiten beter worden opgepakt. Vandaar 
als eerste aanzet een 10-stappenplan, zoals onderstaand is weergegeven: 
1.0   Sparen. 
1.1   Bezuinigen. 
1.2   Extra/andere opbrengsten. 
2.0   Protocol onkostenvergoeding. 
3.0   Meer jaren onderhoudsplan. 
4.0   10-jaars exploitatiebegroting. 
5.0   Communicatie. Via welke media. Club Magazine (aantal edities, 
inhoud, etc.). Website, Face Book, Instagram. 
5.1   Communicatie en terugkoppeling intern. 
5.2   Communicatie en terugkoppeling extern. 
6.0   ledenadministratie/-lijst/debiteuren. 
7.0   Interviews/enquête 10 tot 20 leden. 
8.0   Beleidsplan 
9.0   Jeugdplan. 
10.0 Samenwerking met (sport)verenigingen in Hoorn 
 
Deze stappen staan niet in prioriteitsvolgorde. Het is de bedoeling, dat eind 
2017 alle stappen zijn gezet en het merendeel daarvan is gestart of 
volledig is gerealiseerd. 
De belangrijkste stap is om tot een geregeld spaargedrag te komen. Tot op 
heden kon er door diverse ad-hoc werkzaamheden niet worden gespaard. 
Als Horna grote financiële tegenslagen wenst op te vangen, dan dient er 
“vlees op de botten” te zijn. Dus elk jaar reserveren!  
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BIJLAGE 3 
 
Inkomsten en uitgaven bij BV Horna 
Dit memo heeft tot doel de inkomsten en uitgaven van BV Horna te 
belichten en een beleid voor de komende jaren daarin uit te zetten. 
Constateringen zijn: 
 

1. BV Horna is een sociale vereniging en biedt ook aan mensen met 

een laag inkomen, bij voorbeeld AOW, de mogelijkheid om lid te 
worden en mee te doen. 

2. Het lidmaatschap, ingaande 2018 , bedraagt 100 euro per lid. Je 

kunt dan 2x per week een dagdeel biljarten. Als je dat berekent op 
4 uur per week gedurende 46 weken, kom je op een uurprijs van 

ongeveer 54 eurocent.  
3. De verkoopprijs van de kantineproducten is uiterst laag. Het ligt 

onder het niveau van vele andere non- profitinstellingen en 
verenigingen. Ook andere sportverenigingen  rekenen vaak meer. 

4. Sponsoring gaat moeizaam. In de Laatste ledenvergadering is 

opgeroepen tot het maken van een sponsorcommissie, maar daar 
is geen reactie op geweest. In augustus is er mogelijk een 

aantrekkelijke deal gesloten met Rosa Energy services, maar het 
succes daarvan hangt vooral af van de leden zelf.  Dat is overigens 
iets dat bij sponsoring steeds meer voorkomt: men wil sponseren 

als er wat tegenover staat vanuit de vereniging.  
5. BV Horna is gevestigd in een oud pand, een gemeentelijk 

monument. Dat heeft gevolgen voor het onderhoud. Uit de 
meerjaren onderhoudsbegroting blijkt, dat er jaarlijks een behoorlijk 
bedrag aan noodzakelijk onderhoud uitgegeven moet worden. Nu 

al zie je dat door gebrek aan middelen zaken maar doorgeschoven 
worden, ook als dat eigenlijk niet meer verantwoord is. 

6. Naast het onderhoud aan het gebouw zijn er jaarlijks kosten voor 
het vernieuwen van de biljartlakens. De lakens beneden worden 

tweemaal per jaar vervangen, boven eenmaal per jaar. ( kosten 
ruim 3300 euro per keer) 

7. Ook apparatuur zoals computers en de kassa zijn op een gegeven 

moment aan vervanging toe. De kassa is inmiddels vervangen 
evenals 2 computers. 

8. Daarnaast zijn er investeringswensen om het klimaat in het 
gebouw in de zomer redelijk te houden. Daarbij is te denken aan 
airco’s. Beneden zal de investering rond de 5000 euro bedragen, 

boven tussen de 2500 en 3000 euro. Vooralsnog ziet het bestuur 
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hiervan af. Tevens is een belangrijk punt de energiekosten omlaag 

te brengen. 
 
Als je bovenstaande  beschouwt, komt het bestuur tot de conclusie dat dit 
niet vol te houden is op basis van de huidige inkomsten. Het bestuur kan 
dan uiteindelijk zijn voornaamste taak, namelijk zorgen voor de continuïteit 
van de vereniging , niet meer waarmaken.  
 
Uitgaven: 
Als het bestuur naar de uitgaven kijkt, denken we dat we na de 
bezuinigingen die in de ALV 2017 zijn aangenomen, niet veel meer terug 
kunnen: we kunnen met energie nog een 600 tot 700 euro bezuinigen. 
Verdere bezuinigingen kunnen alleen , als je eerst investeert. Het bestuur 
denkt dan aan bij voorbeeld zonnepanelen.  
Mogelijk is een huuroptie hiervan te onderzoeken op voordelen voor de 
vereniging naast geleidelijke eigen aanschaf. We denken dan aan 
bijvoorbeeld 10 tot 15 panelen per jaar.  Dit kan via Rosa Energy services. 
Biljarts: de vergadering heeft zich uitgesproken over een bepaald type 
lakens. Goedkopere oplossingen met een ander type laken wilde de 
ledenvergadering niet.  
Onderhoud gebouw:  de meerjaren onderhoudsbegroting geeft aan wat er 
moet gebeuren. Je kan daar soms wat mee schuiven, maar dat kun  je niet 
blijven doen. Kortom, de uitgaven komen op je bordje. 
Onderhoud overige apparatuur: apparatuur, wat dan ook, gaat een 
bepaalde tijd mee en moet dan vervangen worden.  
 
Inkomsten 
Als je dan constateert, dat je uitgavenniveau niet wezenlijk naar beneden 
toe bij te stellen is, kom je onvermijdelijk bij de inkomsten. 
Die bestaan uit: 
Contributie en daaraan gekoppeld donaties 
Opbrengst kantine 
Sponsoring 
Indirect: Vrienden van Horna 
 
Contributie: 
Bij 4 uur spelen gedurende 46 weken komt de contributie neer op een 
bedrag van 54 cent per uur. Het bestuur vindt dat heel weinig , ook als  het 
wordt afgezet tegen bedragen die anderen rekenen. Als je ernaar zou 
streven per uur biljarten een euro aan contributie te rekenen kom je op een 
bedrag van 184 euro per jaar. Dat lijkt   weer erg fors maar het lijkt  een 
haalbaar streven om jaarlijks de contributie met 10 euro te verhogen tot je 
op een bedrag van 150 euro zit. Daarbij kun je aanvullen dat leden die 3 of 
meer dagdelen spelen in onderlinge competities per extra dagdeel jaarlijks 
25 euro betalen per extra dagdeel.  
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Het tweede punt is de prijsstelling van de kantineproducten. Ook deze zijn 
nu laag. 
Op zich is het bestuur voorstander van een verhoging van de prijzen. We 
lopen dan echter het risico de vrijstellingsgrens voor BTW te passeren. Dat 
zou betekenen dat we BTW over de omzet moeten gaan betalen en dat je ( 
deels) BTW aftrek hebt . Dat betekent ook het bijhouden van een BTW 
boekhouding. Wij zijn daar niet voldoende voor geëquipeerd. Derhalve zien 
we af van prijsverhogingen.  
Een tweede argument is dat het bestuur meent dat extra lasten ook eerlijk 
verdeeld moeten worden over de leden. Dat betekent dat we het zo nodig 
in een extra contributieverhoging moeten zoeken, als we echt geld te kort 
komen. We hopen echter dat de ingezette koers om jaarlijks een overschot 
te hebben voldoende soelaas zal bieden. 
 
Het derde is sponsoring.  Binnen de vereniging zijn er wel mensen zijn die 
hier verstand van hebben en bereid zijn de huidige contracten te 
analyseren. Mogelijk kan daar een beleid uitkomen voor de komende jaren. 
Doel is het sponsorbedrag met een behoorlijk percentage te verhogen. 
Het bestuur denkt dat ongeveer 5% van de inkomsten uit sponsoring zou 
moeten komen. Het bestuur hoopt dat een van de leden bereid dit 
onderwerp op zich te nemen en de sponsoring meer handen en voeten te 
geven. Dit kan ook buiten het bestuur. 
 
Vrienden van Horna: deze stichting is dit jaar formeel opgericht met 
statuten en een bestuur. De inkomsten komen ten goede van de Horna.  
Conclusie: door deze maatregelen te nemen verhogen we structureel de 
inkomsten van de vereniging zonder de sociale kant te veronachtzamen. 
Door extra inkomsten zijn we beter in staat onze uitgaven te dekken en die 
uitgaven ook op tijd te doen.  
 
 
Concreet: 
 
Contributie: 
2018  110 euro 
2019 120 euro 
2020 130 euro 
2021 140 euro 
2022 150 euro 
 
Tevens betalen leden voor elk dagdeel boven de 2 dagdelen 25 euro extra. 
Aan de hand van de competitielijsten gaat het bestuur dat na. Ingangsjaar 
is 2019. 
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Sponsoring: huidige inkomsten liggen omstreeks de 1500 euro. Het streven 
moet zijn dat in 5 jaar tijd minimaal te verdrievoudigen.  
 
Naast bovengenoemde punten is natuurlijk het aantal leden van belang. 
Het bestuur vraagt dan ook enkele mensen die zich actief willen 
bezighouden met het werven van nieuwe leden. Middelen zijn publiciteit, 
een ledenwerfcampagne van enkele weken met het doen het positieve 
imago van de vereniging verder te profileren, bieden van lessen , etc. 
 
Vrienden van Horna: streven is dat zoveel mogelijk leden Vrienden van 
Horna willen ondersteunen met een gift . 
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Vrienden van de Horna 

 
 

In de jaarvergadering van Horna in 2017 april werd er door een 
aantal leden iets geopperd over een club van honderd. Er waren 
verschillende leden die hier direct vóór waren en daarop werd 
besloten om iets op te richten in de club. Notarieel moest het ook 
nog worden vastgelegd. Aldus geschiedde. 
Dat betekende dat er ook een bestuur moest zijn. Gerard Groot is 
de voorzitter Jack Dudink is secretaris en Jos Noordeloos de 
penningmeester. Er mocht niemand uit het Horna bestuur inzitten 
aangezien dit tot belangen verstrengeling zou kunnen leiden. 
De afgelopen maanden heeft de secretaris ervoor gezorgd dat, in de 
hoek bij de computer voor de wedstrijdleiders, een mooi bord hangt 
met de namen van de leden die graag bij: 
  

De vrienden van Horna 
 
willen horen. De namen zijn/worden ook keurig op het bord 
aangebracht.                                                                                        
Als bestuur van ‘De vrienden van Horna’ willen we toch enige uitleg 
geven aan alle leden van Horna wat deze club inhoud. 
                                                
Van ‘De vrienden van Horna’ kan iedereen lid worden. Wat zijn de 
doelstellingen? 

 De saamhorigheid binnen Horna versterken door bijzondere 
stimulansen; 

 Een uitstralingseffect bereiken, die de herkenbaarheid van 
Horna naar buiten toe vergroot; 

 Het bestuur middelen bieden om daar waar tekorten dreigen 
bij te springen; 

 Om plannen te kunnen uitvoeren die de draagkracht van de 
vereniging te boven gaan. 

 
Wat wordt er van de leden verwacht? 

 Dat zij binnen en buiten de vereniging echte Horna 
aanhangers zijn; 

 Dat zij Horna door dik en dun steunen; 
 Dat zij de club jaarlijks een donatie schenken. 
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Elk jaar is er ook een ledenvergadering en dan worden de 
voorstellen, welke aan het Horna bestuur zijn gepresenteerd door de 
leden, besproken ter sponsering of ondersteuning. 
 
We hopen als bestuur dat met deze informatie de leden voldoende 
zijn geïnformeerd over het doen en laten van ‘De vrienden van 
Horna’ 
 
Wilt u lid worden? Benader dan de secretaris J Dudink. 
 

Met vriendelijke groet, 
Jos Noordeloos 
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De week door … 

 
 
Maandagavond nieuws. 
 
We hebben nog 16 Kaderspelers over op de maandag en nog 6 
Librespelers. Dit zijn spelers die min of meer regelmatig komen en 
waarvan de helft bijna altijd. 
 
Ik wil voorstellen om er 5 à 10 Libre spelers toe te laten met een 
gemiddelde van boven de 4 dat is dan de 1ste Klas. Als dat lukt, zou 
ik 2 poules kunnen maken van kader en libre apart. Dan spelen de 
1ste ronde libre tegen libre en kader tegen kader. Na de eerste partij 
kan er weer gewoon door elkaar gespeeld worden zodat je weer 
tegen iedereen kan gaan spelen. Omdat libre spelers meestal 
eerder uit zijn kunnen zij zelf rond kijken tegen wie ze willen spelen 
en dat dan kenbaar maken aan de wedstrijdleider of aan de persoon 
in kwestie. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er een leegloop 
ontstaat op de andere avonden. Wat ook mogelijk is dat je het een 
tijdje probeert op maandag maar wel lid blijft van je speelavond. 
Bijvoorbeeld tijdens de zomercompetitie die maandag na de 
paasdagen weer begint. Mogelijkheden genoeg denk ik. 
 
Nu de stand van de spelers van de maandag, bovenaan Rob Boon 
met gem 16.61   38/2.      2de  Martin v/d Hudding 8.67  en 3de Willem 
Prumper 8.61, Willem is tegenwoordig de man die op 
maandagmiddag de biljarts aan zet omdat hij toch een rondje loopt. 
Wouter Heida speelt ook redelijk 16.06 maar ik weet niet wat de 
spelsoort is van Wouter de ene keer is het 57/2 en de volgende keer 
is het weer Neo kader en soms 57/1 dus ik denk dat zijn gemiddelde 
een mix is van de spelsoorten. Germ Bot speelt tegenwoordig 
Bandstoten en probeert er dan 150 te maken binnen 20 beurten en 
dat lukt ook regelmatig. Wim Ooteman telt ook nog wel een beetje 
mee met Gem 15.00 38/2 maar verders gebeuren er weinig 
schokkende dingen op onze avond. Om dat het zo rustig is op de 
maandag spelen er 2 kader teams beneden op de maandag en dat 
geeft nog wat extra drukte want anders staan er te veel tafels leeg.  
 
Mocht het nu drukker worden op maandag omdat er wat spelers 
bijkomen dan kunnen de 2 kaderteams altijd weer naar boven toe, 
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maar dat moet wel op tijd duidelijk zijn ivm indelen van 
voorwedstrijden en teamwedstrijden in het nieuwe seizoen. 
 
Zo ik ben er weer doorheen ik heb het weer gehad tot de volgende 
keer maar weer. 
 
Bensink 
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Clubtoernooien 2017 - 2018 

 
 
De clubtoernooien waren dit jaar weer redelijk goed gevuld, al 
kunnen er altijd meer bij. 
Het driebandentoernooi is dit jaar gewonnen door Marius Ouwerkerk 
en hiermee weer voor een jaar de nieuwe kampioen 
Het ViKaBe toernooi is gewonnen door Co Morsink en die blijft 
clubkampioen tot het volgende ViKaBe toernooi. 
En als laatste het bandstoottoernooi. 
Dat is gewonnen door Martin Appelman. Ook clubkampioen voor 
een jaar. 
 
Verandering van spijs doet eten 
Er is het een en ander veranderd bij de clubtoernooien, omdat er 
wat op en aanmerkingen waren op de organisatie. Allemaal 
opbouwende kritiek, waar we mee aan het werk zijn gegaan. 
Zo worden de caramboles overgenomen van de clubavonden, 
waarbij de dinsdagavond alleen word omgerekend, omdat die 
berekent zijn over 30 beurten. 
Alle andere avonden zijn berekent op 25 beurten. 
 
De finale 
Ook de finales zijn een ietwat veranderd. 
Er word met het zelfde aantal caramboles gespeeld als in de poule 
fase en de partijen worden in zijn geheel uitgespeeld. Dus ook met 
een na beurt. 
Mocht er remise worden gespeeld dan word er een BARRAGE 
gespeeld.  
De barrage word gespeeld met 20% van het te maken caramboles. 
Elke speler begint vanaf acquit en probeert zoveel mogelijk van die 
20% caramboles te maken.  
Als speler 1 alle caramboles heeft gemaakt, of heeft gemist, dan 
gaat speler 2 ook vanaf acquit proberen zijn 20% te maken. Bij 
remise begint men weer opnieuw. 
Na 2 barrages is er een winnaar of er is weer remise. 
Dan is de trekstoot bepalend. 
De barrage word alleen gespeeld in de finale rondes en dus niet in 
de poule fase 
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Spelers naar de finale 
Al sinds jaar en dag word er bij de clubtoernooien het volgende 
systeem gebruikt om te bepalen wie er door gaan naar de finale: 
Matchpunten 
% Caramboles 
Nu kan het zijn dat je met minder punten een hoger percentage 
caramboles heb. Dan zijn eerst de matchpunten bepalend en dan 
pas het percentage. 
Voorbeeld: 
2 punten en 98 % 
3 punten en 85 % 
De speler met 3 punten en 85 % is door. 
Bij het ViKaBe toernooi word er ook een lijst met reservespelers 
gemaakt. 
Dit gebeurt ook op matchpunten en % caramboles, en dat over de 2 
voorrondes. 
Bij het 3 bandentoernooi, en het bandstoottoernooi, zijn er 8 finale 
plekken. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers word er bepaald wie er 
doorgaan naar de finale. 
Wanneer er 32 deelnemers zijn is het niet zo moeilijk. Dan worden 
er 8 poules gemaakt en uit iedere poule komt een nummer 1 die 
doorgaat. 
Als het er minder zijn dan, afhankelijk van het aantal deelnemers, de 
beste nummer 2, of meerdere nummers 2, die doorgaan. 
Ook dit gaat eerst op matchpunten en daarna op % caramboles. 
 
Wat ligt er nog in de toekomst 
Jammer genoeg gaan er veel deelnemers na de poulefase, als ze 
niet door zijn, naar huis. Dit is niet leuk voor de spelers die wel door 
zijn. 
We willen in de toekomst gaan kijken hoe we hier een verandering 
in aan kunnen brengen, zodat er ook interesse is voor de andere 
spelers.  
Een toernooi word gemaakt voor iedereen en door iedereen. 
Vooral bij het ViKaBE toernooi is het voor de kader spelers niet leuk 
als men alleen voor de eigen poulespelers staat te spelen. 
Belangstelling van andere is wel zo leuk, en ondanks dat men het 
kaderspelletje niet beheerst, kan men hier enorm veel van leren.  
De vraag is dan ook om te blijven en te helpen met schrijven en 
tellen, of gewoon als supporter. 
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Deelname - Ieder lid van de Horna mag meedoen 
Vaak horen we:  
 

Driebanden…… Dat kan ik niet, dus doe niet mee. 
Bandstoten…… Dat kan ik niet, dus doe niet mee. 
ViKaBe……….Daar ben ik niet goed genoeg voor, 

dus ik doe niet mee. 
 
Voor alle toernooien geld: MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN 
WINNEN. 
En men zal nog verstelt staan van hoe ver men kan komen. 
Probeer het gewoon eens een keer. Het is leuk, gezellig en 
leerzaam 
Om even een uitspraak te bezigen: 

Ik kan er ook niks van, maar ik doe wel mee. 
 
Toernooien 2018/2019 
De nieuwe data voor het volgende seizoen zijn nog niet bekent. 
Driebandentoernooi : November 2018 
ViKaBe toernooi        : Eind Januari/begin Februari 2019 
Bandstoottoernooi   : April/Mei 2019 
Exacte data staan weer in het bewaarnummer of kan u weer vinden 
op de Horna site 
 
De organisatie hoopt dat u massaal meedoet bij een van de 
clubtoernooien. Het liefst bij alle clubtoernooien. 
De organisatie zet zich met hart en ziel in, om voor u een leuke, 
gezellige, leerzame, maar vooral een succesvol toernooi te maken. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kan u zich altijd wenden tot een 
van de organisatoren of tot Jan Lankhorst, bestuurslid met de 
portefeuille toernooien. Zij zullen proberen een antwoord op uw 
vraag te geven of de juiste persoon aan te wijzen die u verder kan 
helpen. 
 
De organisatie wenst u veel succes toe bij een van de 
clubtoernooien. 
 
Rob Reinderman en Anjo Nat 
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Open Horna Jeugdtoernooi                                           

 
 
19 en 20 mei 2018 
 
Geachte dames en heren, jongens en meisjes 
 
Biljartvereniging Horna organiseert een Open Jeugdtoernooi, om de 
biljartsport te promoten onder de jeugd. Jongeren  van 7 jaar tot 19 
jaar kunnen zich inschrijven. Het inschrijven is gratis. 
 

Zowel leden van een vereniging als niet leden 
 kunnen zich inschrijven. 

Meisjes en Jongens. 
 
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal er gekeken worden of 
het toernooi over 1 of 2 dagen word verspeeld. 
Er zal gespeeld worden in poules naar sterkte, waarbij de 
nieuwelingen worden ingedeeld naar inzicht. 
We zouden de clubs en alle andere biljarters willen oproepen om 
hier kenbaarheid aan te geven en eventuele deelnemers enkele 
keren onder hun hoede te nemen om ze een klein beetje voor te 
bereiden. 
Voor de clubs zelf is het misschien ook leuk als er dan misschien 
nog enkele nieuwe leden uit voort komen. 
Het toernooi zal worden gespeeld in het op 19 en 20 mei 2018, bij 
BV Horna in Hoorn 
Graag zouden wij uw hulp willen bij het verspreiden van dit bericht 
onder familie, vrienden, kennissen, buren, scholen, buurthuizen, 
enz., enz. 
Mocht men geïnteresseerd zijn en meer informatie willen hebben, 
dan kan men een mail sturen naar onderstaand mail adres. 
Maak kinderen enthousiast. Eigen kinderen, kleinkinderen, 
buurkinderen en alle andere kinderen. 
Laat de biljartsport weer jong worden. 
Graag zien we velen inschrijvingen te gemoed. 
 
e-mail: jeugdzaken@horna.nl 
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Bandstoottoernooi 

 
 
11 Maart was het traditionele bandstoottoernooi van onze mooie 
vereniging, met weliswaar weinig deelnemers maar altijd gezellig en 
altijd strijd! Strijd om de cub die te winnen is en (daar kwam ik later 
achter) ook de bar-bonnen. 
De organisatie was weer in handen van Anjo, waarvoor dank, en 
Zondag bijgestaan door 'wervelwind' Irma. 
 

De strijd werd 
gestreden op 7 tafels 
van 4 man waarvan de 
nrs 1 en de beste nr 2 
doorgingen. Ik had het 
genoegen om te 
strijden met Ton 
Hoogland, Harrie Tuin 
en Jan Lankhorst. In 
mijn eerste partij tegen 
Ton keek ik al snel 
tegen een achterstand 
aan. Ton speelde 

zoals het hoort en ik had daar even geen antwoord op totdat hij 
zomaar een paar lelijke missers had en ik weer een beetje bij kon 
komen. Ton moest er nog 1 maken. Het was mijn laatste kans op 
resultaat: uitmaken! 25 (ja ja) punten bij elkaar, gelijkmakende beurt 
voor Ton en met nog 1, die hij maakt, remise. De eerste punt is 
binnen!  
De tweede partij tegen Harrie die dacht dat ie nog op zee zat, 
redelijk makkelijk winst, 3 punten! 
 
De derde partij echter tegen Jan was er een om de groepswinst , 
Jan had er al twee gewonnen, de winnaar zou doorgaan naar de 
volgende ronde, waarbij Jan genoeg had aan remise. 
 
Bij Jan was de pijp al gauw leeg vanwege zijn verblijf in Sri Lanka, 
…je weet wel ‘Jetlag en zo…’, en alweer een winstpartij! 
Tweede ronde tegen Jan Butter, altijd lastig maar toch winst.  
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De finale  tegen Ben Geldermans een man met ervaring, mooi 
spelend en lastige ballen achterlatend, met een uiterste inspanning 
de partij uit het vuur gesleept. Eindelijk een keer een toernooi 
gewonnen! 
 
Na de prijsuitreiking en een paar ferme zoenen van Deatine nog een 
woordje van Daan en een biertje of wat naar huis als een tevreden 
man 
Toch jammer dat zoveel mannen na de voorrondes al naar huis 
gaan en zodoende de altijd spannende finalepartijen missen. Dank 
voor diegenen die gebleven zijn en de laatste partijen telden en 
schreven! 
 
Tot de volgende keer. 
Martin Appelman 
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Een blijk van waardering 

 
 
Ondertussen is het al zo’n jaar of 12 geleden dat ik, samen met mijn zoon 
Jasper, bij de Horna terecht kwam.  
 
Ging ik eerst mee als ouder om de verrichtingen van mijn zoon te bekijken, 
ben ik later zelf ook maar eens gaan biljarten. En daar had ik al gauw veel 
lol in. Je moet toch wat doen met vrije tijd waar je niks mee doet. 
Van het een kwam het ander. Na het overlijden van Willem Pennekamp, 
ben ik al gauw, samen met Jan Beers, de jeugd gaan begeleiden. We 
vulden elkaar lekker aan. Kon de een niet, dan kon de ander wel of we 
waren er allebei.  
 
Nadat Jan was gestopt, wilde ik wel verder gaan, maar niet alleen. Door 
mijn werk is het niet altijd mogelijk om op de jeugdavond aanwezig te zijn. 
In Eric de Wit hebben we een goede vervanger gevonden en er is een 
goede balans tussen ons. Eric doet de praktijk, met het team op pad, en ik 
doe de administratieve kant. Clubavond, computerwerk en de 
vergaderingen. We kunnen het goed vinden met de jeugd. 
Dan ben ik van lieverlee ook zomaar overal ingerold. Arbitreren bij het 
Kadertoernooi en de organisatie van de clubtoernooien. 
Om maar bij het Kadertoernooi te beginnen: Arnold van Rongen is daar 
ook een beetje schuldig aan, want die heeft me in eerste instantie het tellen 
van het kaderspel bijgebracht. En dat heb ik in zijn geheel niet erg 
gevonden. Het is leuk en leerzaam. Tel alle kader soorten, behalve 
ankerkader. Daar snap ik niks van. 
 
Om toch nog het een en ander bij te spijkeren ben ik tijdens het eerste 
toernooi in de leer gegaan bij, de strenge meesteres, Irma Huisman. ( 
Grapje) Zij heeft me veel geleerd en voorzien van een heel boekwerk. Ga 
dat maar leren zij ze. En dat heb ik gedaan.  
Enorm veel geleerd en nu, al zo’n 5 jaar met vallen en opstaan, ieder jaar 
arbiter bij het Kader toernooi. En ik sta me mannetje tussen de officiële 
arbiters. 
En zo belande ik ook bij de organisatie van de clubtoernooien. De eerste 
jaren was dat best spannend, want zou het wel goed gaan.  
Al doende leert men en begin je de scherpe kantjes er vanaf te halen. Dit 
had me nooit gelukt zonder mijn leermeester Rob Reinderman. Hij doet het 
al vele jaren en daar heb ik respect voor, want geloof me, het is niet altijd 
even makkelijk. 
 
Genoeg mensen krijgen voor een toernooi, poultjes maken, op het laatste 
moment nog even veranderen en alles in goede banen leiden. Je moet het 
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maar doen. En hij doet het al vele jaren. Top. 
Ik ben blij dat we dit al jaren zo goed samen met elkaar doen. We verdelen 
de taken of we doen het samen. 
Dan nog even een kleine note over mezelf. 
Ik heb het de laatste 4 jaar niet makkelijk gehad. Zat een beetje boel met 
mezelf in de knel.  
Veel mensen hebben me gesteund en door deze moeilijke tijd heen 
geholpen en daar heeft mijn vrouw en gezin de grootste rol ingespeeld. 
Voor hen was het enorm moeilijk om met mij om te gaan, maar ze hebben 
het wel gedaan. 
Ook door de steun van mijn werkgever en de leden van de Horna , heeft 
dat me de kracht gegeven om te knokken om weer terug te komen, en dat 
is met ups en downs gegaan en iedere dag een millimeter en soms een 
centimeter. Soms vooruit en soms achteruit, maar opgeven was geen 
optie. 
 
Het plezier in mijn werk en het plezier in het biljartspelletje en de prettige 
sfeer die er bij werk en club is, heeft me enorm veel kracht gegeven. Ook 
het begrip voor het onzichtbare, want aan de buitenkant was er niets aan 
me te zien, heeft me er doorheen gesleept. 
Alle personen in het hierboven vermelde stukje wil ik allemaal bedanken 
voor hun vertrouwen, hulp, leerring en steun. Of het nu voor, tijdens of na 
mijn slechte tijd is, maakt niet uit. BEDANKT. 
 
Ook alle mensen die ik niet genoemd heb……..BEDANKT. 
 
Anjo Nat 
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Treurig nieuws 

 
 

“Life will never be the same without you” 
 

Al zolang als ik bij de Horna op donderdagavond kom, huppelt er 
een hond in de rondte. Cleo was de huishond van de Horna en 
kwam altijd bij iedereen langs voor een aai of een koekje. 
 
Door omstandigheden kwam Cleo niet en besloot ik onze hond Mara 
eens mee te nemen. Die vond het geweldig en voelde zich helemaal 
thuis. Ook de spelers vonden het prima. Die wisten niet beter dan 
dat er altijd een viervoeter in de zaal liep. 
Van beiden had je geen last en als ze in de weg lagen dan stuurde 
men ze gewoon weg of stapte er overheen. 
 
Toen het met Laura weer beter ging, en die ook weer op de club 
kwam, liepen er ineens 2 honden. Ze keken elkaar eerst aan zo van: 
Wat moet jij hier. Dit is mijn club. Maar dat ging al gauw goed met 
elkaar en je had geen last van ze. En ze vonden die aandacht maar 
wat leuk. Koekje van die en een koekje van die. Maakt niet uit hoe 
groot ze zijn. Ze hadden veel vrienden en vriendinnen.  
 
Enkele weken geleden kwam Laura met het droevige nieuws dat 
Cleo niet meer was. Iedereen reageerde erg verbaasd en vonden 
het wat erg. Het gemis is groot als je je maatje kwijtraakt. En wij 
zullen haar ook missen. Ze blijft de donderdagavond mascotte. 
 
Ik heb toen aan Arnold gevraagd of ze het niet erg vonden als ik 
Mara voortaan meenam. Dat was geen probleem. Mara had al snel 
in de gaten wanneer het weer donderdag was. Tegen zessen begon 
ze dan altijd al stuiter gedrag te vertonen, want wanneer gaan we 
nou? Als eerste bij de auto en dan zo snel mogelijk naar de Horna. 
Gauw naar binnen en dan eerst langs Ineke. Laura en Arnold zullen 
er wel wat van herkennen.  
Dan een rondje zaal en de rest van de avond in de rondte dreutelen 
en kijken of je hier of daar wat kon scoren. 
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Helaas is dit niet meer. 
Vandaag, 10 februari, is Mara, aan een hartaanval, overleden. Ik 
was niet thuis en dan is het niet te geloven. Het zal tijd kosten om de 
stilte een plek te geven. 
 

Cleo en Mara. 
 

Ik wil jullie bedanken voor een geweldig mooie tijd en we zullen er 
nog vaak aan terugdenken. 
 
Jullie zullen gemist worden. 
 

 
We will never forget you!! 
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Feller Biljart en Dart 
 

Winkelverkoop van alle biljart en 
dartartikelen. 

 

Nieuwe en Gereviseerde biljarts. 
 

Feller “ Carré “ 
 

 

 Artemis   Buffalo   Ceulemans   Longoni 
 

LET OP ! !  
Keuen ter plekke uitproberen in onze showroom!  

 
Gemakkelijk bereikbaar via de A 7 en geen parkeerproblemen. 

 

Factorij 10 B 1689 AL Zwaag tel: 0229- 214738  
Website:www.fellerbiljart.nl 

 

Openingstijden: 
dinsdag: 09.00 – 12.00 en 13.30 – 15.30 uur 
woensdag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 
zaterdag: 11.00 – 15.00  
 

Hornaleden 10% korting op biljartartikelen ! 
- behalve op reparatie - 


