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I.v.m. het Coronavirus gaat de Horna per heden 
dicht tot en met 31 maart a.s. 
  

   

 

In de loop van 12 maart is gebleken dat het coronavirus snel om zich heen grijpt en veel nieuwe 
gevallen veroorzaakt. Ook de premier heeft vanmiddag verklaard dat de maatregelen die in 
Noord Brabant van kracht zijn, nu voor heel Nederland gelden, dus ook voor West-Friesland en 
Hoorn. Die gelden in ieder geval tot 1 april zoals de overheid meldde. 
Vanavond heeft het bestuur extra vergaderd over de ontstane situatie: 
Het bestuur heeft besloten om de clubmiddagen en -avonden stil te leggen tot en met 31 maart 
a.s. Over hoe het daarna verder gaat, zullen we de KNBB en landelijke richtlijnen volgen. 
Uiteraard begrijpen we dat zo’n drastische maatregel vragen oproept en dat er leden zullen zijn 
die het een verstandige beslissing vinden en anderen die het tegendeel vinden. Het bestuur 
heeft echter een verantwoordelijkheid voor de vereniging . We constateren dat onze leden 
veelal ouderen zijn die tot de kwetsbare groep behoren. We vinden dat we van onze kant er ook 
alles aan moeten doen om te zorgen dat het virus de kop ingedrukt wordt.  
 
Het besluit betekent  dat: 

         Het gebouw gesloten is voor het biljarten 

         de onderlinge competitie voorlopig stilgelegd wordt 

         vrij biljarten niet mogelijk is 

         Alle KNBB wedstrijden niet doorgaan 

         Alle WOC wedstrijden bij ons thuis ook niet doorgaan 

 
Ook activiteiten met Stormvogel en D’Ampte worden stilgelegd. 
Zodra de situatie verandert, bericht het bestuur u. 
  
Ons besluit is aansluitend op het besluit van de KNBB. 
Dit luidde als volgt: 
  
Alle wedstrijden , competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB ( nationaal, regionaal 
en districten) worden voor een periode van 7 dagen ( tot en met woensdag 18 maart, dus incl. 
de NK Biljartvijfkamp) stilgelegd. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de oproep van NOC*NSF 
en de veiligheidsregio’s. 
Op 16 maart beoordeelt het bondsbestuur de situatie op dat moment waarop het vervolg 
bepaald en gecommuniceerd wordt. 
  



Vermoedelijk zal de KNBB ook dit besluit verlengen tot 1 april. 
  
Namens het bestuur 
Jan Meere 
Voorzitter Horna Biljartvereniging 
  

   

 


