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Welkom bij de eerste 
nieuwsbrief van de 
Vrienden van De Hoog. 
Na maanden van 
voorbereiding en de 
perikelen rondom corona 
is de Stichting Vrienden 
van De Hoog nu toch echt 
van start gegaan.  
Een werkgroep bestaande 
uit leden van verschillende 
verenigingen hebben al 
enkele bijeenkomsten 
achter de rug om te kijken 
hoe we onze sporten 
kunnen blijven steunen en 
beoefenen in De Hoog en 
daar buiten. 
De eerste resultaten zijn 
er. Biljartvereniging 

Eerste nieuwsbrief, eerste activiteiten 

Over kersverse sponsoren, vrienden en de Club van 100 

De Vrienden hebben al 
enkele bedrijven bereid 
gevonden activiteiten te 
steunen. De eerste die 
zich spontaan aanmeldde, 
is Bas van der Wilt, 
eigenaar van de 
gelijknamige 
potplantenkwekerij in 
Waddinxveen.  
Bas is een  
verwoede  
biljarter. Hij wil graag 
helpen om het biljarten 
populairder te maken. Hij 
is hiermee onze eerste 
bordsponsor! 
Al spoedig volgden MD 
Service (zie hierboven) en 

Nieuwe Gouwe heeft de 
handschoen opgepakt en 
organiseert in augustus 
een 
recreantenbiljarttoernooi 
in De Hoog. Er hebben 
zich inmiddels enkele 
tientallen spelers van 
Goudse verenigingen 
aangemeld. De Vrienden 
hebben hiervoor een 
sponsor gezocht en 
gevonden in het 
installatiebedrijf MD 
Service.  
Weliswaar nog met enig 
voorbehoud is er ook een 
driebandentoernooi rond 
de kerstdagen in 
voorbereiding. 

Damvereniging Damlust is 
van plan een evenement 
te organiseren voor 
deelnemers uit de Goudse 
regio. Andere mogelijke 
activiteiten: workshops, 
simultaandammen, 
enzovoorts. 
De Musketier wil zijn 
eigen Kaastoernooi weer 
oppakken en er wordt 
gekeken naar een open 
dag met activiteiten van 
alle verenigingen. 
Inmiddels is het bestuur 
druk bezig met het zoeken 
naar sponsoren. 
 
Wilt u ook een activiteit 
organiseren? Meld het 
de Vrienden! 
 
 

Sortimo (zie verder in 
deze nieuwsbrief). 
Er zijn ook contacten 
gelegd met andere 
belangstellenden die ons 
een warm hart toedragen. 
Wilt u, uw bedrijf of een  
onderneming van  
 
 
 
 
kennissen of familie ook 
bijdragen aan de toekomst 
van De Hoog, graag onze 
jeugd steunen en de 
ouderen een fijne 
ontmoetingsplek 
toewensen, laat het ons 

weten, dan nemen wij 
contact op.  
We rekenen erop dat de 
komende tijd nog meer 
deelnemers zich 
aanmelden als donateur 
van de Vrienden of lid 
worden van de Club van 
100.  Let wel: het is                    
niet alleen maar geld 
doneren, iedereen krijgt 
er ook wat voor terug.  
 
Zie voor alle 
mogelijkheden voor  
steun verderop in deze 
nieuwsbrief. 
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Het Moordrechtse 
bedrijf MD Service gaat 
voor de komende drie 
jaar het biljarttoernooi 
PK Libre Recreanten 
sponsoren.  
Het elektrotechnisch 
installatiebedrijf stelt 
hiervoor onder meer een 
wisselbokaal ter 
beschikking. Alle leden 
van de biljartverenigingen 
in Gouda zijn uitgenodigd 
om mee te doen aan het 
toernooi dat wordt 
gespeeld op 24, 25 en 26 
augustus. 
MD Service, dat in een 
grote straal rondom 
Gouda en Alphen actief is, 
is gespecialiseerd in alles 

MD Service sponsor PK Libre 

 

Kop van verhaal uit eerste 
hand 

wat je niet ziet, maar wat 
het kantoor en huis tot een 
aangename plek maakt om 
in te werken en wonen. 
Zowel ondernemingen als 
particulieren kunnen hier 
terecht. Denk daarbij aan 
geluidsinstallaties, 
verlichting, stereo of 
luxaflex vanuit één punt 
bedienen. Of 
beveiligingscamera’s, een 
alarminstallatie en 
laadpunten voor elektrisch 
vervoer bij het kantoor. MD 
Service installeert en 
repareert. Van het 
aanleggen van een 
stopcontact thuis tot de 
complete installatietechniek 
van uw onderneming. ,,We 

bedenken slimme 
totaaloplossingen en 
lopen voorop in nieuwe 
producten, bijvoorbeeld in 
domotica of in laadpunten 
voor elektrisch vervoer. 
Als het ingewikkeld wordt, 
bellen ze ons”. 
MD Service werkt met een 
eigen ploeg vakkundige 
monteurs en met 
projectleiders die de 
voortgang in de gaten 
houden.  
 
Adres: Zuidbaan 505 
2841 MD Moordrecht 
(industrieterrein Gouwe 
Park)  
Tel. 0182-550799 
info@mdservice.nl 
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Van alle technieken thuis 

tel:+31182550799
mailto:info@mdservice.nl


 

 

 

We weten het inmiddels 
allemaal: het biljart- en 
bridgecentrum De Hoog 
heeft de coronajaren 
redelijk goed doorstaan. 
De verenigingen en 
donateurs/leden van de 
stichting hebben allemaal 
meegeholpen, zodat er 
weer volop kan worden 
gespeeld. 
Cruciale rol was ook 
toebedeeld aan de 
verhuurder, indirect de 
familie van oprichter Jan 
de Hoog. En uiteraard 
heeft ook de financiële 
steun van de overheid 
enorm geholpen.   
De toekomst blijft echter 
onzeker, want er is méér 
nodig dan alleen trouw de 
contributies en 
huurpenningen  
overmaken. Er komt een 
moment dat we niet meer 
door de familie worden 
‘gesubsidieerd’. 
Dat is de reden waarom 
de Stichting Vrienden van 
De Hoog is opgericht.  
De bedoeling is allerlei 
acties in gang te zetten in 
samenwerking met de 
verenigingen om het 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hoe gaat het (verder) met De Hoog? 

biljarten, bridgen, schaken, 
dammen en go naar een 
hoger plan te trekken. 
Maar tegelijkertijd willen 
wij zorgen voor de 
continuïteit van De Hoog. 
De financiële positie moet 
worden verbeterd. 
 
Website 
Op de website 
www.vriendenvandehoog.nl 
vindt u diverse informatie 
over onze doelstellingen, 
met name gericht op het 
binnenhalen en verder 
begeleiden van jongere 
sporters en het behoud 
van de oudere 
(denk)sporters.  
Het bestuur van de 
stichting wordt 
ondersteund door een 
werkgroep, waarin 
verenigingen die spelen bij 
De Hoog zijn 
vertegenwoordigd. 
Uiteraard is er geld nodig 
om onze activiteiten te 
bekostigen.  
Dat kan heel simpel in de 
vorm van een al dan niet 
regelmatige financiële 
bijdrage.  

Iedereen kan voor een 
kleine jaarlijkse bijdrage 
Vriend of lid van de Club 
van 100 worden. Bedrijven 
(maar ook particulieren) 
kunnen ons sponsoren in 
de vorm van natura 
(bijvoorbeeld het 
beschikbaar stellen van 
prijzen voor evenementen 
of hulp bij het vernieuwen 
en uitbreiden van het 
interieur) of in geld 
(bijvoorbeeld door het 
sponsoren van een 
reclamebord).  
Uiteraard bieden wij onze  

Uit het beleidsplan van de 
Stichting Vrienden: 
 

Projecten 

- De bestrijding van 

eenzaamheid in het algemeen 

door middel van het gericht 

aanbieden van cursussen. 

- Het ondersteunen van 

sporters die de kosten van 

contributie en/of kosten voor 

trainingslessen niet kunnen 

opbrengen. 

- Het organiseren van 

kennismakingsbijeenkomsten 

en open dagen voor 

belangstellenden. 

- De organisatie van 

evenementen die ten doel 

hebben huidige sporters bij 

elkaar te brengen en nieuwe 

sporters te interesseren voor 

beoefening individueel of in 

verenigingsverband. 

- Het aanschaffen van 

materialen om de sporten te 

kunnen (blijven) uitoefenen. 

- Het uitbreiden van 

trainingsfaciliteiten. 

- Het organiseren van 

bijeenkomsten voor degenen  

 

 
 

die financiële steun verlenen, 

waaronder sponsoren. 

- Het indirect (door de 

organisatie van activiteiten) 

ondersteunen van de 

Stichting Biljart- en 

Denksportcentrum De Hoog 

te Gouda op basis van de 

doelstellingen van de 

stichting.  

 - Het ondersteunen van 

initiatieven die een 

vergelijkbare doelstelling 

hebben als de eigen stichting.  

- Contact onderhouden met 

de gemeente en in het 

verlengde daarvan 

organisaties die zich ten doel 

stellen om mensen op te 

vangen in sociale netwerken. 

- Contact onderhouden met 

de verschillende sportbonden. 

- Contact onderhouden met 

de plaatselijke media om een 

zo groot mogelijke groep 

geïnteresseerden te bereiken. 

- Het onderhouden van een 

website, alsmede het 

regelmatig aanbieden van 

(digitale) nieuwsbrieven. 

 
 

sponsoren ook een 
tegenprestatie aan.  
Onder het kopje Financiën 
vindt u de diverse 
mogelijkheden om onze 
vriendenstichting te 
steunen en wat u van ons 
kunt verwachten. 
 
 
Medio 2023 viert De 
Hoog haar tienjarig 
bestaan. Laten we er 
samen voor zorgen dat 
er nog vele decennia aan 
kunnen worden 
vastgeplakt. 
 
 

http://www.vriendenvandehoog.nl/


 

 

 

 
 
  Het Biljart en 

Bridgecentrum De Hoog is 
het initiatief van de helaas 
te vroeg overleden Jan de 
Hoog sr. Hij was al vele 
jaren actief met biljarten 
en bridgen in Gouda, toen 
hij de plannen voor De 
Hoog ontwikkelde.  
Zijn doelstellingen waren 
onder meer dat de jeugd 
gratis toegang zou 
hebben en dat de kosten 
(contributies en 
consumpties) voor de 
gebruikers gematigd 
zouden blijven, zodat een 
bezoek aan De Hoog een 
‘uitje’ zou zijn. 
Hij zag door het gebrek 
aan de juiste ruimte zijn 
dierbare sporten steeds 
meer verworden tot een 
pure recreatiesport voor 
bijna alleen nog maar 
senioren. Zijn wens was 

Het begint allemaal bij Jan sr. 

weer nieuwe lakens 
aanbrengen op de zes 
‘kleine’ tafels in De Hoog. 
En wat veel biljarters nog 
niet weten: in het centrum 

Huisleverancier De Biljartmakers sponsort prijzen 

  

staat een vitrinekast met 
allerlei biljartspullen, van 
handschoentjes tot een 
keu, die ter plekke kunnen 
worden gekocht.  
Omdat de Biljartmakers 
van Gerard en Cees 
Bocxe zich vanaf de 
oprichting verbonden 
voelen met het centrum 
willen ze graag als 
sponsor optreden door het 
beschikbaar stellen van 
een aantal prijzen voor 
komende evenementen. 
Ga eens langs in de 
polder bij dit bedrijf, waar 

u een keur aan materialen 
aantreft. U kunt er ook 
terecht voor alle 
reparaties, zoals het 
vervangen van de 
pommerans. De winkel is 
geopend van woensdag 
tot en met vrijdag van 13 
tot 17 uur. 
 
De Biljartmakers, 
Portengen 51, 3628 EC 
Portengensebrug. 
Telefoon 0297-282782 
www.debiljartmakers.com 
info@debiljartmakers.nl 
  

De Biljartmakers uit 
Portengensebrug is 
huisleverancier van al ons 
materiaal op biljartgebied. 
Medio juni gaat het bedrijf 

dan ook de biljart- en 
denksporten een ‘boost’ te 
geven. 
Jan, die al bridge speelde 
en biljartte in de oude 
Sociëteit Ons Genoegen,  
heeft ook geprobeerd met 
de inrichting de 
gezelligheid en sfeer van 
vroeger terug te brengen 
voor zijn favoriete sporten. 
Dat is volgens vele leden 
en bezoekers prima 
gelukt. 
Het centrum is in 
augustus 2013 geopend 
en dat betekent dat we 
volgend jaar het tienjarig 
bestaan vieren. 
Samen met de stichting  
hopen De Vrienden een 
mooi tweede lustrum te 
kunnen organiseren. 
 

http://www.debiljartmakers.com/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Een slimme, efficiënte en 
lichtgewicht 
bedrijfswageninrichting 
voor elke branche! 
Sortimo 
bedrijfswageninrichting 
levert lichtgewicht 
maatwerkoplossingen en 
zorgt voor maximale 
ruimtebenutting in een 
bedrijfswagen. Zo houden 
klanten hun gereedschap 
en materiaal veilig en 
geordend.  
,,Onze dienstverlening 
gaat verder dan 
bedrijfswageninrichting. 
Als markt- en 
innovatieleider werken we 
er voortdurend aan om 
klanten de grootst 
mogelijke toegevoegde 
waarde in hun dagelijkse 

Sortimo, slim en efficiënt 

werk te leveren door het 
bieden van efficiënte, 
duurzame en 
winstgevende 
totaaloplossingen en 
services. Wij gaan met 
onze klanten om tafel en 
denken mee om het 
werkproces zo efficiënt, 
veilig, productief en 
duurzaam mogelijk te 
maken’’. 
Sortimo bedient zakelijke 
klanten uit een breed 
scala aan sectoren, zoals 
bouw-, constructie- en 
servicebedrijven, 
koeriersdiensten, 
wagenparkmanagers, de 
auto-industrie en 
fabrikanten van 
gereedschap en 
materialen.  
 
Sortimo 
Bedrijfswageninrichting 
Moordrecht  
Grote Esch 902 
2841 MJ Moordrecht 
 
+31 (0)182 30 24 00 
klantenservice@sortimo.nl 
www.mysortimo.nl 

  

Sponsor van De Vrienden met onder meer een reclamebord 

Het bedrijf Sortimo 
(bedrijfswageninrichting) 
heeft zich aangemeld als 
tweede bordsponsor. 
Daarnaast wil het bedrijf 
ook een nog nader te 
bepalen evenement onder 
zijn hoede nemen. 
Hieronder een korte 
beschrijving van wat 
Sortimo precies doet. 

tel:+31%20(0)182%2030%2024%2000
mailto:klantenservice@sortimo.nl
http://www.mysortimo.nl/
http://www.mysortimo.nl/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Word donateur van de 
Vrienden 
 
Voor een jaarlijks bedrag 
van € 50 (of meer) wordt u 
vriend van de Stichting 
Vrienden van De Hoog. 
Met de opbrengsten 
kunnen we allerlei 
activiteiten ontwikkelen ter 
bevordering van onze 
sporten en steunen we 
tegelijkertijd de 
verenigingen die van het 
centrum De Hoog 
gebruikmaken. 
U kunt het ingevulde 
formulier (te downloaden 
op de website 
www.vriendenvandehoog.nl) 
afgeven achter de bar of 
digitaal opsturen naar 
info@vriendenvandehoog.nl 
 
 

Tot slot: uw steun is hard nodig! 

 
 
 
 
 

Postadres: 
 

Ronsseweg 1-901 
2803 ZA Gouda 

 
E-mail: 

Info@vriendenvandehoog.nl 

Bezoek onze website! 

Ga naar: 

www.vriendenvandehoog.nl 

Hier kunt u ook alle formulieren 
voor sponsoring vinden. De 

ingevulde exemplaren kunnen 
digitaal worden opgestuurd of 
achter een van de bars in De 

Hoog worden afgegeven. 

Word lid van de Club 
van 100 
 
Voor een jaarlijks bedrag 
van € 100 (of meer) wordt 
u lid van de Club van 100.  
Met de opbrengsten 
kunnen we allerlei 
activiteiten ontwikkelen ter 
bevordering van onze 
sporten en steunen we 
tegelijkertijd de 
verenigingen die van het 
centrum De Hoog 
gebruikmaken. 
Indien gewenst wordt uw 
naam vermeld op het bord 
van de Club van 100 dat 
in het centrum De Hoog 
wordt geplaatst. Jaarlijks 
wordt een gezamenlijke 
activiteit georganiseerd. 
U kunt het ingevulde 
formulier afgeven achter 
de bar of digitaal opsturen 
naar 
info@vriendenvandehoog.nl 
 
 

Sponsoring door 
bedrijven 
 
De Stichting Vrienden van 
De Hoog heeft vier 
standaard 
sponsorcontracten 
ontwikkeld, die naar 
behoeven kunnen worden 
aangepast.  
Het gaat om 
overeenkomsten voor 
jaarlijkse bijdragen die 
variëren van € 250 tot € 
750 ex btw.  
Ten slotte is er een 
overeenkomst waarbij de 
sponsor jaarlijks een prijs 
beschikbaar stelt voor een 
te organiseren 
evenement. Voor 
sponsormogelijkheden 
kunt u contact opnemen 
met de voorzitter van de 
stichting,Theo Daanen:  
 
info@vriendenvandehoog.nl 

Formulieren voor aanmeldingen als Vriend of lid van de Club van 100 kunnen 
worden gedownload op www.vriendenvandehoog.nl of worden aangevraagd 
bij info@vriendenvandehoog.nl 

http://www.vriendenvandehoog.nl/
mailto:info@vriendenvandehoog.nl
http://www.vriendenvandehoog.nl/
mailto:info@vriendenvandehoog.nl
mailto:info@vriendenvandehoog.nl
http://www.vriendenvandehoog.nl/

