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Beste Horna-leden, 

 

Dit is de tweede nieuwsbrief die jullie ontvangen. De nieuwsbrieven gaan de clubbladen, 

met uitzondering van het bewaarnummer dat blijft, vervangen. 

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

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

zullen er enkele gedrukte exemplaren in de benedenzaal liggen. Verder worden er enkele 

ordners neergelegd, waarin de nieuwsbrieven ter inzage zijn. 

 

Plaats voor nieuwe leden op maandagmiddag, donderdagavond en 

vrijdagavond. Er is plaats voor nieuwe leden op de maandagmiddag. Nieuwe 

aanmeldingen zullen als eerste geplaatst worden. Er wordt nog wel gezocht naar een 

middagvoorzitter. 

Bestaande leden kunnen zich aanmelden bij de voorzitter. Er zal ruimte zijn voor 

bestaande leden, ook om nieuwe leden wegwijs te maken bij BV Horna en, mocht men 

nog nooit hebben gebiljart, het een en ander bij te brengen. 

De maandagmiddag gaat van start op 4 november 2019. Meld u aan! 

Mocht u iemand weten die graag zou willen biljarten, maak die persoon er dan even op 

attent dat deze mogelijkheid er is. 

Ook op de donderdagavond beneden is er nog voldoende ruimte voor nieuwe leden.  

Voor de vrijdagavond is er voldoende ruimte bij de driebandenclub en bij de jeugd. 

De jeugd kan helemaal nieuwe leden gebruiken, want er is een groot tekort aan 

biljartende jeugd. EN DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST. 

Kent u in uw omgeving jongeren zijn die aan een sport zouden willen deelnemen, maar 

dat eigenlijk, om wat voor reden dan ook, niet zo makkelijk kunnen, vertel dan aan de 

ouders dat er mogelijkheden zijn om aan een sport deel te nemen en dat ze informatie 

kunnen krijgen bij de Horna. Laat ze een mailtje sturen naar jeugdzaken@horna.nl 

Men kan ook terecht voor overige informatie voor nieuwe leden. Wij zorgen dat de 

vragen op de juiste plaats komen. 

Nieuwe stoelen 

Zoals u wellicht al heeft gezien, zijn er nieuwe stoelen gekomen. De oude waren aan 

vervanging toe. Er is enige tijd rustig rondgekeken en er zijn diverse offertes 

aangevraagd. Omdat er een aanbieding voorbijkwam die er heel aantrekkelijk uitzag, is 

alles in een stroomversnelling gekomen. We hebben nu mooie rode stoelen die erg mooi 

staan in de Horna accommodatie. De oude stoelen zijn verkocht. 

Voor de nieuwe stoelen geldt hetzelfde als voor de biljarttafels: 

Mocht u per ongeluk een ongelukje krijgen, morsen met eten of drinken ( wat overigens 

niet bij of boven de tafel mag worden genuttigd) of een ander soort schade aanbrengen  
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aan tafels of stoelen of andere materialen, MELD DIT DAN EVEN BIJ DE 

WEDSTRIJDLEIDER OF VOORZITTER VAN MIDDAG OF AVOND. Die zal dan met u 

overleggen wat te doen of met wie u contact moet opnemen om het een en ander te 

regelen.  

Mocht er schade ontstaan, dan kunt u dat eenvoudig melden bij uw WA-verzekering, en 

die zal dan de schade opnemen met de club en het met de club regelen. 

Helaas gebeurt het te vaak dat er aan de biljarttafels schade wordt veroorzaakt die niet 

gemeld wordt.  

Afgelopen zomer zijn de lakens beneden weer vervangen en binnen 1 week was er al een 

tafel die onder de vlekken zat die niet meer waren te verwijderen. Dit is een schadepost 

van ongeveer € 500 per tafel als er weer een nieuw laken op moet. 

Driebandentoernooi 17 november 

Op 17 november wordt het jaarlijkse driebandentoernooi weer gespeeld.  

Ieder lid van de Horna kan zich hiervoor opgeven en het maakt niet uit of je nu wel of 

niet kan driebanden. Het minimumaantal te maken caramboles is 10 en er is een 

maximumaantal beurten van 40. 

Doe mee met dit gezellige toernooi;  er komt nog wel eens een verrassende kampioen 

naar voren. 

Inschrijven kan uiterlijk tot 15 november 2019 op het prikbord of via 

jeugdzaken@horna.nl 

Afmelden kan uiterlijk tot 15 november 20.00 uur. 

Hierna wordt de definitieve indeling gemaakt en verwacht dat u er op 17 november bij 

bent. Aanwezig 9.45 uur en aanvang om 10.00 uur. 

 

GEEN FIETSEN STALLEN VOOR………… Er mogen geen  fietsen gestald worden op/bij 

de schuine oprit naar de voordeur of tegen de lantaarnpaal bij de invalidenparkeerplaats. 

Personen met rollators/rolstoelen hebben problemen om binnen te komen. 

Parkeer uw fiets voor de ramen van de grote zaal of aan de overzijde in de fietsenrekken. 

 

Wist u:  

• dat we weer een ideeënbus hebben? Als u een idee heeft, laat het dan weten. 

Graag met uw naam erbij en hoe u bereikbaar bent. Het bestuur kan dan op een 

idee reageren. Ideeën kunt u ook mailen naar secretariaat@horna.nl  

• De loten voor de Grote Clubactie ( wij hadden er 100) waren binnen een week 

verkocht. Dat betekent 240 euro voor de Horna. Hulde!!!  

• Let op de uitslag: de trekking van de Grote Clubactie is 11 december a.s. 

• De data voor het VIKABE toernooi: voorronden 12 en 26 januari, de finaledag is 

op 16 februari. ( een week later dan eerst gepland). Iedereen kan meedoen, dus 

geef je op bij Anjo Nat ( jeugdzaken@horna.nl). 

 

 

Veel biljart plezier! 

Namens het bestuur, 

Mirjam Bogerd, secretaris 
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