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Beste Horna-leden, 

 

Dit is de eerste nieuwsbrief die jullie zullen ontvangen. De nieuwsbrieven zullen de 

clubbladen, met uitzondering van het bewaarnummer dat blijft, gaan vervangen. 

Het is de bedoeling om elke 2 maanden een nieuwsbrief uit te brengen. Deze zullen jullie 

via de mail ontvangen, mits u een email adres heeft. Voor de leden die geen email 

hebben, zullen er enkele gedrukte exemplaren in de benedenzaal liggen. Ook het 

bewaarnummer zal via email verstuurd worden. Heeft u geen email, dan ontvangt u het 

bewaarnummer thuis. 

 

Het bestuur:  

Voorzitter: Jan Meere  

Vice-voorzitter: Irma Huisman 

Secretaris a.i.: Mirjam Bogerd 

Penningmeester: Arie Rotteveel 

Toernooien: Jan Lankhorst 

ICT zaken: Jeroen Smit 

In het bewaarnummer vindt u hun telefoonnummers en email adressen. 

 

Wist u dat…………………………….. 

• Er weer nieuwe biljartlakens op de tafels liggen. De Firma Feller heeft de lakens in 

augustus vervangen. 

• Het schilderwerk aan de achterzijde van het gebouw gedaan is door John Baars, 

het stucwerk achter door Jos Noordeloos. 

• De kapotte stoelen in de bovenzaal vervangen worden op 24 augustus. 

• Er een ideeënbus komt, waarin u uw tips en tops aan ons kwijt kunt. 

• De voorbereidingen voor het VIKABE toernooi alweer begonnen zijn. Via de 

nieuwsbrief houden we u op de hoogte. ( 12 en 26 januari voorronden en op 9 

februari de finaledag.)  

• Dat geldt ook voor het Driebandentoernooi op 17 november. 

• Gerie een kleindochter heeft gekregen. Van harte gefeliciteerd! 

• Thea de Weerd is gekozen tot voorzitter van het district West-Friesland. 

Wij willen Thea hiermee van harte feliciteren. 

• we ook in 2020,2021 en 2022 gastheer/ gastvrouw zijn voor het landelijk VG 

toernooi 

Heeft u nieuws voor de nieuwsbrief dan kunt u dat in de ideeënbus stoppen of mailen 

naar secretariaat@horna.nl  

 

De Grote Club Actie komt eraan in september/oktober. Op het scherm wordt u 

geïnformeerd wanneer de loten gekocht kunnen worden. Het is vast bekend dat de 

opbrengst van de loten deels ten goede komt aan de vereniging ( ca. 80 %) 

 

Veel biljart plezier! 

 

Namens het bestuur, 

Mirjam Bogerd, secretaris 

mailto:secretariaat@horna.nl

