
HUISHOUDELIJK REGLEMENT BILJART VERENIGING HORNA 
 
Wijziging per 14 mei 2019 
Tweede wijziging per 14 september 2021 
Begripsbepalingen. 
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 
> de vereniging: Biljartvereniging Horna, gevestigd te Hoorn; 
> de statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d. 01-07 2019 
door notaris  Alsema van Alsema Van Duin Notaris & Juristen te Hoorn 
> het bestuur: het bestuur van de vereniging. 

 
Artikel  1  Leeftijdscategorie. 
1.1 Voor het lidmaatschap van de Horna Biljartvereniging is de leeftijd voor:                                        
> minderjarige leden, verder jeugdleden genoemd, tot 18 (achttien) jaar;                                                                                                          
> meerderjarige leden, verder seniorleden genoemd, vanaf 18 (achttien) jaar.                    
1.2 Leeftijdsdispensatie voor de jeugdleden is mogelijk, als zij tot de eerste dag van het 
desbetreffende seizoen de leeftijd van 18 (achttien) jaar nog niet hebben bereikt. 

 
Artikel  2  Dagdelen en speeltijden. 
2.1 De speeltijden zijn voor: 
> seniorleden op de clubmiddag van 13:00 uur tot 17:00 uur; 
> seniorleden op de clubavond van 19:00 uur tot 23.30 uur; 
> jeugdleden op de clubavond (vrijdag) van 19:00 uur tot 22:30 uur. 
Het bestuur is gerechtigd een maximaal aantal leden per dagdeel vast te stellen.  
Een lid kan op maximaal 2 (twee) dagdelen spelen.  
Voor het spelen op 3 (drie) of meer dagdelen kan een bescheiden bijdrage gevraagd worden. 
2.2 Tevens is het de leden toegestaan tijdens openingstijden vrij te biljarten, mits er geen 
wedstrijden, toernooien of dagdeelgroepen zijn.  
Men dient dan de volgende normen in acht te nemen: 
> houdt rekening met afschrijvers; 
> de speeltijd is in zo’n situatie 1 (één) uur; 
> als de kantine is geopend, wordt verwacht, dat er een consumptie wordt genuttigd; 
> alle overige aanwezigen mogen niet gehinderd worden; 
> er mag geen overlast in welke vorm dan ook worden veroorzaakt. 
2.3 Zie verder de lijst met openingstijden. 

Artikel  3  Nieuw lid.                                                                                                                                                
3.1 Hij/zij (in het vervolg “hij” genoemd), die lid wil worden, vult een aanmeldingsformulier 
in via de wedstrijdleider, dan wel de dagdeelvoorzitter. Het ingevulde formulier wordt, na 
controle door de secretaris, direct naar de ledenadministrateur doorgezonden. De secretaris 
dient erop toe te zien, dat het kandidaat lid als lid wordt ingevoerd. 
3.2 Er wordt éénmalig inschrijfgeld bij zowel  jeugd- als seniorleden in rekening gebracht. 

 
Artikel  4  Statuten en reglementen. 
4.1 Ieder (nieuw) lid heeft recht kennis te nemen van de statuten en bijbehorende 
reglementen. Zowel de statuten als de reglementen zijn via onze website www.horna.nl in 
te zien en uit te printen. 

http://www.horna.nl/


4.2 Ieder lid verplicht zich de statuten en reglementen en de door de overheid opgelegde 
regelgeving na te leven in eigen- en verenigingsbelang. 
 
Artikel  5  Bijdragen. 
5.1 De hoogte van de verschillende bijdragen wordt ieder jaar op de jaarvergadering 
vastgesteld voor het daaropvolgende jaar te weten:                                                                                                        
> inschrijfgeld; 
> contributie;  
> bijdrage 3e (derde) dagdeel of meer; 
> huur keukluisje. 
5.2 Met de penningmeester kan zo nodig een persoonlijke regeling worden getroffen. 
5.3 De begunstigersbijdrage is minimaal 30 % van de contributie voor seniorleden. 
5.4 De lijst met de bijdragen is in te zien op onze website www.horna.nl 
 
Artikel  6  Kantineprijzen. 
6.1 De aanpassing van de verschillende kantineprijzen wordt ieder jaar op de 
jaarvergadering vastgesteld en kan direct na de jaarvergadering ingaan, te weten: 
> consumpties; 
> cluboverhemd; 
> biljartkrijtje. 
6.2 De prijslijst dient duidelijk zichtbaar in de kantine te worden opgehangen. 
6.3 Indien zich tussentijds wijzigingen voordoen m.b.t. de inkoop prijzen, is het bestuur 
gerechtigd prijswijzigingen vast te stellen en door te voeren. 
 
Artikel  7  Bijzondere leden.    
7.1 De vereniging kent de volgende bijzondere leden: 
> ereleden 
> leden van verdienste 
7.2 Ereleden en leden van verdienste zijn niet tot contributie verplicht. 
7.3 Zie verder de notitie bijzondere leden. 
 
Artikel  8  Tel- en Schrijfbeurten. 
8.1 Ieder lid is verplicht zijn tel- en/of schrijfbeurten, met een maximum van 4 (vier) per 
seizoen, na te komen. Er is geen leeftijdsbeperking.  
8.2 De indeling volgens rooster is bindend, of de teller moet voor een ruil met een ander lid 
zorgen. Dit lid dient een gelijkwaardige taak te hebben.  
De ruil dient altijd bij de algemeen wedstrijdleider gemeld te worden. 
8.3 De dagdeelvoorzitters kunnen, voorafgaande aan de definitieve indeling, leden vrijstellen 
van de verplichting. Dit in nauw overleg met de competitieleider. 
8.4 Het bestuur kan in individuele gevallen , met redenen omkleed, besluiten het aantal tel-/ 
schrijfbeurten te verhogen boven het maximum van 4.  

 
                                                                                                                                                                      
Artikel  9  Clubtenue. 
9.1 Ieder lid dient het clubtenue aan te schaffen, ook al neemt hij niet deel aan officiële 
wedstrijden. Het clubtenue bestaat uit: 
> zwarte schoenen, sokken en pantalon; 

http://www.horna.nl/


> een bordeaux rood overhemd (blouse) met sponsoropdruk en clubembleem.  
9.2 Ieder nieuw lid krijgt éénmalig het cluboverhemd van de sponsor. Een volgende aanschaf 
van een overhemd dient betaald te worden. Informatie over het cluboverhemd kan het lid 
krijgen bij het kantinepersoneel. 
9.3 Bij verenigingsvertegenwoordiging bij wedstrijden/toernooien, bij het deelnemen aan 
(eigen) toernooien, persoonlijke kampioenschappen en teamwedstrijden, alsmede bij het 
vervullen van de verplichte tel- of schrijfbeurten, is het dragen van het clubtenue verplicht. 
9.4 Voor overige bepalingen aangaande het clubtenue zie het kledingreglement. 
 
Artikel  10  Arbitragecommissie. 
10.1 Leden, die door woord en/of daad de geregelde gang van zaken in de vereniging 
bemoeilijken, haar goede naam voor de buitenwereld in gevaar brengen, of het bestuur in 
zijn taak tegenwerken, kunnen door de arbitrage commissie ter verantwoording worden 
geroepen.  
10.2 Een nadere uitwerking van de arbitrage staat in het arbitragereglement. 
 
Artikel  11  Bondswedstrijden. 
11.1 Ieder lid, dat inschrijft voor persoonlijke kampioenschappen en/of teamwedstrijden van 
de KNBB, dient gelijktijdig, het door de KNBB bepaalde, verschuldigde inschrijfgeld te 
voldoen. 
11.2 Bij verhindering  tot spelen dient het lid zelf de betrokken organiserende vereniging 
tijdig af te berichten op straffe van een boete van het KNBB-district. 
 
Artikel 12 Bestuur 

1. De vereniging wordt bestuurd door een door de leden gekozen bestuur. 

2. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Wel kunnen onkosten gedeclareerd 

worden.  

3. Indien binnen het bestuur nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, wordt er 

door de overige bestuursleden op toegezien dat bij vertegenwoordiging of 

handelingen met aanzienlijke financiële gevolgen een ander bestuurslid betrokken is.  

4. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van de bestuursleden 

persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Elk bestuurslid heeft één stem.  

5. Bestuursleden kunnen spreken tijdens de ALV en hebben ook gewoon stemrecht. 

6. Bij belet of ontstentenis van alle bestuursleden nemen de door de ALV aangewezen 

personen de bestuurstaken over.  

7. In het geval van een verstrengeling van belangen met een tegenstrijdig belang dient 

het desbetreffende lid dit te melden aan het bestuur waarin hij of zij zitting heeft. 

Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming ter 

zake te onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter 

bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is gehaald.  

8. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging wordt niet toegekend aan degenen ten 

aanzien van wie verstrengeling van belangen zich voordoet.  

 
Toelichting op artikel 12. 8  
Een verstrengeling van belangen doet zich onder andere voor, indien er sprake is van 
het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingentussen de vereniging en 



1. De bestuursleden, 2. Personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie 
hebben met de bestuursleden, 3. Rechtspersonen waarvan één van de bestuursleden 
bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn.  

 
 
Artikel 13  Voorzitter. 
13.1 De voorzitter is de woordvoerder van de vereniging en wordt in functie door de 
algemene vergadering gekozen.  
Hij draagt de verantwoordelijkheid voor en is belast met de leiding van: 
> de algemene vergaderingen, waaronder de jaarvergadering; 
> de bestuursvergaderingen; 
> vergaderingen met de dagdeelvoorzitters; 
> de leiding van een of meer commissies. 
13.2 Hij stelt plaats en datum vast en tekent de notulen, indien deze zijn goedgekeurd en 
draagt zorg voor het naleven van de statuten en de reglementen, alsmede alle besluiten in 
de vergaderingen genomen. 
 
Artikel  14  Vice-voorzitter. 
14.1 De vice-voorzitter kan de voorzitter of de secretaris bij diens afwezigheid in rechten en 
plichten vervangen en een vergadering voorzitten of notuleren.  
Verder is hij belast met:  
> het onderhouden van de contacten met gemeentes in West Friesland; 
> het zoeken naar de mogelijkheden van subsidiëring en /of  sponsering;                                                                                                                       
> de leiding van de vergaderingen van een of meer commissies. 
Ook de vice-voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. 
14.2 Als ook de vice-voorzitter is verhinderd, dan dient een ander bestuurslid als waarnemer 
te fungeren, zo mogelijk het bestuurslid, onder wiens portefeuille het vergaderonderwerp 
valt. 
                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                        
Artikel  15  Secretaris. 
15.1 De secretaris houdt van alle bestuurs- en algemene vergaderingen notulen bij. Samen 
met de agenda stuurt hij, uiterlijk 14 (veertien) dagen voor de volgende bestuursvergadering 
of algemene vergadering, de notulen van de voorgaande vergadering naar de                    
(bestuurs-)leden. 
15.2 Hij houdt de correspondentie en in- en uitgaande stukken nauwkeurig bij en zorgt voor 
archivering van notulen, besluiten en andere stukken.  
15.3 De secretaris regelt de inzet van vrijwilligers en doet hiervan verslag aan het bestuur. 
Wat financiële zaken betreft doet de secretaris verslag aan de penningmeester. 
15.4 Op de jaarvergadering brengt hij over de gang van zaken verslag uit en laat de leden 
een presentielijst tekenen. 
 
Artikel  16  Penningmeester. 
16.1 De penningmeester beheert de bankrekeningen van de vereniging en is 
verantwoordelijk voor alle geldhandelingen en verricht de hieraan verbonden 
(administratieve) handelingen.  



16.2 Te betalen nota’s dienen voorzien te zijn van een handtekening van een ander lid van 
het bestuur, bij voorkeur het bestuurslid, dat het meest betrokken is bij de te betalen nota. 
16.3 Iedere bestuursvergadering is het financieel overzicht een punt van bespreking. 
16.4 De penningmeester voert een duidelijke administratie van middelen en zorgt voor een 
overzichtelijk  jaarverslag over het afgelopen boekjaar. Dit jaarverslag dient uiterlijk 3 (drie) 
weken voor de jaarvergadering ter inzage te liggen in de benedenzaal. 
16.5 Op de jaarvergadering licht hij zo nodig het financieel verslag mondeling toe. 
  
Artikel  17  bestuurslid ICT 
De ict valt onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid ict.  
Hij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van alle ict-apparatuur, en eventuele 
netwerkverbindingen. 
Tevens doet hij voorstellen aan het bestuur m.b.t. de data die in de PC’s opgeslagen zijn 
zoals werken in de cloud of anderszins en stelt ICT gerelateerde protocollen op. 
 
 
Artikel 18  Commissies. 
De vereniging kent de volgende commissies, die al of niet een eigen reglement hebben, t.w.:  
> arbitragecommissie met een eigen reglement vallend onder het dagelijks bestuur             
(zie art. 11 huishoudelijk reglement); 
> bouwtechnische commissie bestaat uit 4 (vier) leden, waarvan 1 (één) bestuurslid   
> commissie ledenwerving, sponsoring en subsidiëring, vallend onder de vice-voorzitter; 
> dagdeelcommissie, bestaande uit de dagdeelvoorzitters, vallend onder de voorzitter; 
> jeugdcommissie; 
> kantinecommissie, bestaande uit de kantine beheerders en vallend onder het dagelijks 
bestuur (zie art. 25 huishoudelijk reglement); 
> kascommissie, bestaande uit 2 (twee) leden en 1 (één) reserve lid vallend onder de                                                                                      
verantwoordelijkheid van de algemene vergadering (zie art. 25 huishoudelijk reglement);                     
> kleintechnische commissie vallend onder bestuurslid algemene zaken; 
> wedstrijdcommissie competities, vallend onder het dagelijks bestuur ;  
> wedstrijdcommissie toernooien, vallend onder het bestuurslid toernooien. 
Bovengenoemde eigen reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten van de 
vereniging, noch het huishoudelijk reglement, noch de reglementen van de KNBB, noch de 
wet. 
 
Artikel  19  Kantinecommissie. 
19.1 Het kantinepersoneel bestaat uit vrijwilligers onder verantwoording van de 
kantinebeheerder(s). De beheerder(s) is/zijn verder verantwoordelijk, in nauw overleg met 
het kantinepersoneel, voor de inkoopsortering en bevoorrading. 
Ingrijpende wijzigingen doet/doen de beheerder(s) in nauw overleg met de voorzitter en/of 
de penningmeester. 
19.2 Buiten het kantinepersoneel is het een ieder verboden zich achter de balie of bar op te 
houden. Uitzondering op deze regel zijn leden van het bestuur en de kantinebeheerder(s). 
19.3 Zie verder de lijst met openingstijden. 
 
 
Artikel  20  Drank- en horecavergunning.  



De regels, vastgelegd in de drank- en horecavergunning, dienen strikt nageleefd te worden. 
 
Artikel  21  Alcohol en jeugd 
Aan jeugdleden worden geen alcoholhoudende dranken verkocht, respectievelijk 
geschonken. 
Alle leden en het kantinepersoneel dienen erop te letten, dat jeugdleden, ook die van 
bezoekende verenigingen, zich aan deze regel houden.  
 
Artikel  22  Roken. 
Het is verboden in het clubgebouw te roken. 
 
Artikel  23  Huisdieren. 
Het is verboden huisdieren mee te nemen in het clubgebouw. 
 
Artikel  24  clubblad. 
24.1 Het clubblad wordt opgesteld door een gewoon lid van de vereniging. Het verschijnt 
minimaal  2 keer per jaar 
24.2 Het bestuur streeft ernaar het clubblad zoveel mogelijk digitaal te verspreiden.  
24.3 Voor de leden, waarvan geen emailadres bekend is, komt een papieren versie 
beschikbaar. 
 
Artikel  25  Ledenadministratie en Contributie-inning. 
De ledenadministratie en contributie-inning kunnen worden gedaan door een gewoon lid 
van de vereniging. Het betreffende lid valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
de secretaris en de penningmeester.  Over de inschrijvingen op zich legt hij verantwoording 
af aan de secretaris, over het financiële gedeelte aan de penningmeester. 
                                                                                                                                                                                 
Artikel 26  Vervoermiddelen.  
26.1 Het is verboden vervoermiddelen binnenshuis te stallen.  
26.2 Uitgezonderd van deze regel zijn rollators, die uitsluitend in het kantine gedeelte 
mogen worden gestald en rolstoelen. 
26.3 Ook mogen geen fietsen e.d. naast en op de invalidenopgang bij de voordeur, alsmede 
voor de nooduitgangen worden gestald. 
 
Artikel 27  Sluitingstijden.  
De keuken  wordt uiterlijk om 23.30 uur gesloten.  
De bar wordt uiterlijk om 24.00 uur gesloten 
Het clubgebouw wordt uiterlijk om 00.30 uur afgesloten.  
 
Artikel 28  Huishoudelijk reglement. 
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen op een algemene vergadering worden 
aangebracht met een gewone meerderheid van stemmen. 
  
                                                                                                                                                                                
Artikel  29  Kapstok artikel. 
In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement (en de statuten) niet voorziet, beslist het 
bestuur.  



 
 
Dit huishoudelijk reglement is van kracht geworden na goedkeuring op de extra algemene 
vergadering, t.w.  13 mei 2019; Ook de statuten zijn op 13 mei 2019 door de ALV vastgesteld. 
De akte is op 1 juli 2019 gepasseerd. 
Het Huishoudelijk Reglement is op 1 september 2021 in de ALV aangepast .  Artikel 12 is 
aangevuld (lid 2 t/m lid 8). 
 


