Historie biljartvereniging Agnes
In de jaren 80 van de vorige eeuw was er in de kerk van de parochie
St.Bartholomeus een zangkoortje dat wekelijks op dinsdagmorgen oefende
in de kapel van het verzorgingstehuis “Huize Agnes”. Dit verzorgingstehuis
werd beheerd door de congregatie van de Zusters Franciscanessen van
Veghel (nonnen). Bij deze zusters stond ook een biljart dat door de
bewoners van het tehuis werd gebruikt.
Op enig moment heeft een van de leden van het koortje aan de zusters
gevraagd of zij als koortje na de zangrepetities ook enkele uurtjes mochten
biljarten.
De overste van de congregatie vond dat geen enkel probleem en zo gingen
de koorleden na hun repetities enthousiast biljarten.
Het enthousiasme steeg uiteindelijk tot grote hoogte en men besloot in
september 1987 een biljartclubje op
te richten onder de naam Biljart
Vereniging Agnes.
De geboorte van de huidige biljartvereniging BV Agnes was
hiermee een feit, met dank aan de nonnen van die tijd.
De oprichtingsdatum was 1 oktober 1987 en men startte met 9
leden. De vereniging is tot begin 2006 te gast geweest bij Huize
Agnes. In juli 2006 viel Huize Agnes ten prooi aan de
slopershamer omdat op die plek Herenstaete (waar ook de Plus is
gevestigd) moest verrijzen.
Na een verblijf van drie maanden in “de Bolero” kreeg de vereniging – na veel aandringen bij de
gemeente Voorhout (het gebouw stond op de nominatie om te worden gesloopt) – de beschikking over het
oude clubgebouw van eerst de voetbalvereniging Foreholte en daarna de handbalvereniging Foreholte.
Het gebouwtje dateert uit
1956.
Toen de BV Agnes in 2006
de beschikking kreeg over het
gebouw moest er nogal wat
worden opgeknapt. Met de
beschikbare middelen en
dankzij de medewerking en inzet
van de plm. 20 leden werd het
gebouw zo goed mogelijk
opgeknapt en kon er één
biljart worden geplaatst.
Hoera, de vereniging was
gered en er kon weer worden
gebiljart. De “Kleine Agnes”
was een feit. Nieuwe leden konden
zich wel aanmelden, maar
men kwam op een wachtlijst.
Vier jaar later (2010) telde de
vereniging plm. 28 leden en
werden de eerste plannen gemaakt om het gebouw toch wat beter op te knappen en zo mogelijk wat groter
te maken, zodat er twee biljarts geplaatst konden worden.
Begin 2012 waren de plannen (en geldmiddelen) rond en werd het
gebouw (wederom met een grote inzet en medewerking van de
leden) gerealiseerd. In drie maanden tijd stond er een prachtig
gebouw.
Het ledental nam vanaf dat moment met grote sprongen toe. Naast
het biljarten werd het ook mogelijk om gezellig een potje jeu de
boules te spelen naast het nieuwe gebouw.
In 7 jaar tijd groeide de vereniging zo van plm. 30 biljarters naar
80 biljarters en ruim 40 jeu de boulesleden.
Deze enorme groei heeft er toe geleid dat er in 2020 wederom een
forse verbouwing en uitbreiding heeft plaats gevonden die de vereniging nog meer mogelijkheden biedt
naar de toekomst toe.
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