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Beste Horna-leden, 

 

Dit is de derde nieuwsbrief die jullie ontvangen. De nieuwsbrieven vervangen de 

clubbladen, met uitzondering van het bewaarnummer dat blijft. Vanaf nummer 4 worden 

er ook enkele advertenties in opgenomen. 

 

Nieuwe maandagmiddaggroep 

De start met een nieuwe maandagmiddaggroep is een succes geworden. Het doel om ook 

nieuwe leden aan te trekken is gelukt en daar zijn we heel blij mee. Er is gelukkig ook 

nog steeds ruimte voor verdere uitbreiding, niet alleen op de maandagmiddag maar ook 

op de avonden. We zullen in 2020 weer gericht nieuwe leden gaan werven.  

 

Jeugd 

20 december is de laatste jeugdavond op vrijdag. Vanaf 1 januari is de jeugd welkom op 

de donderdagavond. Voor de jeugd die dan niet kan gaan we proberen een oplossing te 

vinden. 

Het is geen haalbare kaart meer om de jeugd op vrijdagavond door te laten gaan. Er 

worden te veel clubavonden afgelast, omdat er te weinig animo is.  

We hopen dat dit in de toekomst weer gaat veranderen, maar voor nu is dit niet anders.  

Er is op donderdagavond altijd een jeugdbegeleider aanwezig. Dat is Eric de Wit, Anjo 

Nat of als die beide niet kunnen zullen ze er zorg voor dragen dat er een vervanger is. 

Natuurlijk blijven we proberen de jeugd enthousiast te krijgen voor dit leuke spelletje, en 

daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken. 

Maak de jeugd enthousiast en nodig ze eens uit, of neem ze eens mee op zondag. Neem 

dan ook gelijk de vaders en moeders mee. Zien spelen doet spelen en je bent nooit te 

oud om het spelletje te leren. Voor de jeugd geldt: Hoe eerder ze er mee beginnen, hoe 

beter het spel wordt. 

VIKABE toernooi 2020 

In januari 2020 zijn er weer 2 voorrondes voor het ViKaBe toernooii op 12 en 26 

januari 

Voor beide weekends geldt: Inschrijven kan tot uiterlijk de vrijdagavond 20.00 uur 

VOOR de speelzondag. Dit geldt ook voor het afmelden. 

Aanwezig om 9.45 uur, zodat er om 10.00 uur kan worden begonnen. 

In Horna tenue. 

Blijf gezellig kijken naar de verrichtingen van de deelnemers van andere poules, en om 

te helpen tellen en schrijven. 

Dit geldt natuurlijk ook voor de finale dag, die deze editie op 16 februari is. 

Inschrijven kan via de lijst in de kantine of via jeugdzaken@horna.nl 

In 2021 bestaat het ViKaBe toernooi 55 jaar en daar willen we weer wat moois van 

maken. 

Hoe weten we nog niet, maar we komen daar de volgende keer op terug. 
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Tellen en schrijven bij de matchtafels 

Bij de matchtafels (grote tafels boven) hangen nieuwe telborden. De werking is 

eenvoudig en er hangen uitgebreide beschrijvingen bij de borden.  

Mocht u nog nooit met die borden hebben geteld, dan is het handig om ruim voor 

aanvang van uw telbeurt aanwezig te zijn, zodat u op uw gemak de beschrijving kan 

lezen en het kan uitproberen. 

 

Nieuwe ideeënbus 

We hebben een mooie en opvallende nieuwe ideeënbus. Anjo Nat heeft hiervoor gezorgd. 

Anjo, onze dank hiervoor. 

Heeft u ideeën, drop ze in de ideeënbus . 

REGELS 

We proberen met ons allen een vereniging te vormen waarbij waarden als sociale 

betrokkenheid, gezelligheid, sportiviteit centraal staan.  

Daarvoor hebben we ook regels nodig, niet om leden te pesten of zo, maar om de zaken 

goed te laten verlopen binnen wetgeving, regels van de gemeentelijke overheid , 

statuten en huishoudelijk reglement. In de uitvoering daarvan zijn reglementen 

opgesteld over tal van onderwerpen, reglementen die leden en bestuur houvast geven 

hoe te handelen. Dan gaat het over bescherming van de tafels ( horloge af bij spelen), 

de catering, het niet zo maar verstrekken van gratis consumpties, (alleen zoals in het 

protocol afgesproken), het laten opschrijven van consumpties wat echt niet de bedoeling 

is,  het tellen en schrijven etc. Het is helaas de laatste paar maanden hierin af en toe 

misgegaan.  

We doen een beroep op ons allemaal om ons aan die regels en reglementen te houden. 

Het bestuur is er om de vereniging te besturen en niet om politieagent te spelen. Laten 

we elkaar daarin helpen. 

 

Sponsoren 

De afgelopen maanden zijn we nagegaan welke sponsoren ons ook komend jaar willen 

steunen. Dat kan via een logo/advertentie in de Nieuwsbrief, een bord in de zaal of een 

advertentie op het digitale mededelingenbord. De komende maand ronden we het af met 

sponsorovereenkomsten en privacyverklaring. 

. 

Vrienden van Horna  

Wilt u de vereniging extra ondersteunen, dan kunt u een donatie doen aan Vrienden van 

Horna, de stichting die in overleg met het bestuur van de Horna geld beschikbaar stelt 

aan de vereniging om bepaalde investeringen te kunnen doen. Zie daarvoor de pagina op 

het digitale bord. 

 

Tot slot: het bestuur wenst ieder fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 

2020. 

 

Veel biljart plezier! 

Namens het bestuur, 

Mirjam Bogerd, secretaris a.i. 

 


