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Sponsoring 
We zijn blij dat sponsoren ons ondersteunen: 

We hebben de sponsoring met de meeste sponsors vastgelegd in een overeenkomst en 

voorzien van een privacyverklaring. We voldoen zo ook aan de AVG ( algemene verordening 

gegevens).  Helaas zijn er ook sponsoren afgevallen. We zullen proberen in de loop van het 

jaar nieuwe sponsors te vinden , maar ook sponsors voor een bepaald evenement. 
  

   

  

   

   

   

  

   

Coupe van Beem toernooi 
De "Coupe van Beem" is een jeugdwedstrijd tussen landenteams uit Nederland, Duitsland en 

België en wordt dit jaar voor de 52ste keer gehouden. 

Jeugdspelers die in augustus de leeftijd van 20 jaar nog niet bereikt hebben mogen hier aan 

meedoen.   

De commissie Jeugd van de KNBB Vereniging Caramboles stelt het team samen aan de hand 

van de Nederlandse kampioenschappen in de verschillende klassen.  

Een team bestaat uit 6 librespelers en 2 driebandenspelers. Het toernooi wordt ieder jaar bij 

toerbeurt door een van de landen georganiseerd.  

Dit jaar, 2020, zijn wij aan de beurt om dit evenement te organiseren. Het toernooi is de laatste 

jaren steeds door verenigingen in Zuid Nederland georganiseerd.  

We vinden het dan ook heel leuk dat wij nu gevraagd zijn het toernooi te organiseren. Het 

bestuur heeft positief op het verzoek gereageerd. Het zal gehouden worden in het weekend van 

21, 22 en 23 augustus 
  

   

  

   

 



Voorbereidingen jubileumjaar 2023 
Binnenkort gaan we ook beginnen aan de voorbereidingen voor het jubileumjaar 2023. De 

Horna bestaat dan 90 jaar en daar willen we toch wel een feestjaar van maken. Mocht u een 

idee hebben laat dat dan even weten via de ideeënbus of stuur een mailtje naar Irma Huisman. 

Ook voor deze bijzondere gebeurtenis zijn wij opzoek naar mensen die in de feestcommissie 

willen plaatsnemen om het een en ander te regelen. 
  

   

  

   

Bandstoottoernooi 19 april 
Op 19 april is weer het Horna Bandstoottoernooi. Velen spelen deze spelsoort. Het toernooi is 

een uitgelezen gelegenheid je krachten met andere spelers te meten. Schrijf je dus in. 

Binnenkort hangen de inschrijfformulieren er weer. 
  

   

  

   

   

   

  

   

Skots & Skééf 
Op zondag 3 mei aanstaande introduceren we een gloednieuw toernooi op de kalender met een 

heel nieuw concept: driebanden in koppels (scotch double). Dit bekent dat je speelt in teams 

van 2 en ook samen aan de tafel staat. Heb jij een punt gemaakt, dan speelt je teamgenoot het 

volgende punt en zo bouw je samen aan een serie. Mis je, dan is uiteraard het andere team aan 

de beurt. 

Het is nieuw, dus we zullen moeten leren van de eerste keer. Maar we proberen vooral een leuk 

en gezellig nieuw toernooi neer te zetten aan het einde van het seizoen en het begin van de 

zomer. 

Uiteraard kan iedereen zich inschrijven en houden we rekening met een ieders niveau. Zoek 

dus een maatje en schrijf je samen in! Alleen mag ook, dan maken wij een mooi team. 

Hopelijk tot dan! 
  

   



   

   

  

   

Het ViKaBe toernooi 2020 
Er was dit jaar een goede deelname aan het ViKaBe toernooi: de eerste voorronde 48 spelers, 

de tweede voorronde 24 spelers.  Op 16 februari zijn de finales gespeeld. 

Uiteindelijk is Bas Bouwhuis winnaar geworden na in de finale gewonnen te hebben van Rick de 

Wit 

Bij de prijsuitreiking heeft Corrie Besseling, echtgenote van onze oud-voorzitter Cees Besseling, 

mede de prijzen uitgereikt. Dank daarvoor. Ook dank aan de organisator van het toernooi Anjo 

Nat. 

Iedereen die denkt dat het toch jammer is het toernooi gemist te hebben: er komt een nieuwe 

kans in het jubileumtoernooi van 2021. Kan je niet zo lang wachten, schrijf je dan in voor het 

bandstoottoernooi op 19 april. 
  

   

  

   

Het opknappen van het pand 
We zijn begonnen met het opknappen van het pand: in de eerste maand van het jaar is een 

plafond met isolatie aangebracht in de opslagruimte. Eveneens is er een nieuwe diepvrieskist 

aangeschaft. Verder doen de verwarmingen het achter weer en is er mechanische ventilatie 

aangebracht. Als straks alles geschilderd is, hebben we weer mooie ruimten achter. 

Tevens is er een energiescan gemaakt ( kosteloos) en daaruit blijkt dat we toch behoorlijk onze 

energiebehoefte kunnen terugbrengen. De grootste klap wordt met aanschaf en plaatsing van 

zonnepanelen bereikt, maar ook zullen we kleinere zaken doen zoals plaatsen van sensoren, 



drukknopkranen in de wasbakken van de toiletten, isoleren van leidingen en het vervangen van 

de gasontladingslampen boven de biljarts door ledlampen. 

Verder willen we schilderwerk doen en uiteindelijk de vloer in de benedenzaal. We denken dat 

we alles kunnen doen in 2020 en 2021. 
  

   

   

   

  

   

   

   

  

   

De grote schoonmaak 
Op 16 mei a.s. is er weer de grote schoonmaak. Vele handen maken dan licht werk en het is fijn 

als u een handje wil helpen. Daarvoor komen er inschrijfformulieren. 
  

   

  

   

Vacature secretaris 
Beste Hornaleden, 

Kort na  de jaarvergadering van 2019 ben ik, Mirjam Bogerd, secretaris ad interim geworden in 

het bestuur. Ik kom van buiten de vereniging en ik vind dat eigenlijk niet de situatie die je zou 

moeten willen. 



De voorkeur is natuurlijk dat de secretarisfunctie in het bestuur wordt ingevuld door een lid van 

de Horna. Ik sta dan ook graag mijn functie af aan een lid van de Horna. 

Wie, 0 wie wil de functie met ingang van de jaarvergadering op 7 mei 2020 van mij overnemen? 

De taken zijn: 

Het maken van de agenda en de notulen/ actiepuntenlijst van bestuursvergaderingen en de 

algemene ledenvergadering 

Het zorgen voor uitnodigingen 

Het bewaken van de voortgang van actiepunten 

Het verzorgen van correspondentie 

Het meehelpen ontwikkelen van beleid 

Het waar nodig helpen bij activiteiten 

Het laten tekenen van de presentielijst bij de jaarvergadering 

Deelnemer aan het overleg van het dagelijks bestuur, en dat ook notuleren 

Mocht je interesse hebben, meld je dan aan bij Jan Meere, voorzitter . Overigens zal ik me 

verkiesbaar stellen, als niemand zich aanmeld voor deze functie. 
  

   

  

   

Jaarvergadering 2020 
  

Om alvast te noteren:  

de ALV ( de jaarvergadering) dit jaar is op donderdag 7 mei a.s., aanvang 19.30 uur.  
  

   

 


