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Prijzen klaverjasavonden
LCD TV gesponserd nieuwe kantine
Oud Zaterdag-oud Zondag
bijdrage masseur
trainingskamp dirkshorn 1
B-jeugd varen
Lezing Gerard Jimmink (D'horn coltuur sponsoring leden)
Nieuwjaarsreceptie; Kado draadloze microfoon
Prijzen Kerstklaverjassen
bezoek jeugdelftallen Jong Oranje-Jong Engeland in AZ stadion
bijdrage masseur
Oud Zaterdag-oud Zondag
vrijkaarten AZ - Regioselectie voor Achterbanleden ( 21 stuks )
Organisatie / consumpties lezing Toon Gerbrands
Mede organisatie 75 jarig bestaan vv. Dirkshorn
BASF ballen voor zondagse verloting
Prijzen Paasklaverjassen
40 BASF ballen voor jeugdbingo
Bijdrage jeugd naar Ned. Elftal-Ecuador
Kado 75 jarig bestaan Muziekcomputer
Nieuwjaarsreceptie
Prijzen Kerstklaverjassen
Bijdrage B junioren karten Hippolytushoef
Bijdrage masseur
Start nieuwe seizoen, samen met alle elftallen; o.a. golf, fietsen, karaoke, barbecue
Oud Zaterdag-oud Zondag
Sponsoring muziekkapel "Onder Ons"
Bijdrage jeugd naar AZ-Groningen
BASF ballen beschikbaar gesteld voor pupillen van de week
Stenen uitbreiding kantine
Nieuwjaarsreceptie
Distributie DVD v.v. Dirkshorn v.a. 1970
Oud Zaterdag-oud Zondag
Prijzen klaverjasavonden
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Sponsoring muziekkapel "Onder Ons"
bijdrage masseur
Aanschaf paraplu's met logo
Cadeau Dirkshorn 1 kampioiens wedstrijd op DVD
Bijdrage kampioensreceptie Dirkshorn 1 i.p.v. Seizoenafsluiting
Samenstelling & Produktie DVD v.v. Dirkshorn v.a. 1970
jeugd naar Arena
Nieuwjaarsreceptie
Jas / paralu Riekus de Vries
bijdrage masseur
Sportieve avond Sporthal Harenkarspel (helaas niet doorgegaan)
cadeau periodetitel Dirkshorn 1
jeugd naar AZ-Groningen
Prijzen klaverjasavonden
bijdrage masseur
Oud Zaterdag-oud Zondag
prijzen Mix tournooi
Nieuwsbrief 4
Nieuwjaarsreceptie
web site gereed
selectie naar de Geus Sports
leden naar Kaan's koffiebranderij + evaluatie
organisatie ASL 2002-2003 54 deelnemers
bezoek Floriade
Prijzen klaverjasavonden
bijdrage masseur
ASL 2002-2003 32 deelnemers ( bij NHD )
Oud Zaterdag-oud Zondag
prijzen Mix tournooi
2 jeugdelftallen naar AZ
Herinnering Jeugdzaalvoetbal (teamfoto's)
Nieuwjaarsreceptie / Muziek Peter Boon
Oud Zaterdag-oud Zondag
organisatie ASL 2000-2001 61 deelnemers
Prijzen klaverjasavonden
bijdrage masseur
Nieuwsbrief 3
prijzen Mix tournooi
Jeugdtraining o.l.v. Dennis den Turk
Extra bijdrage masseur
C-junioren Jeugdinterland
Nieuwjaarsreceptie
Nieuwsbrief 2
A-junioren Ajax-RKC
Oud Zaterdag-oud Zondag
parapluplan
bijdrage masseur
aanschaf massagetafel
organisatie ASL 2000-2001 40 deelnemers
Prijzen klaverjasavonden
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Jeugdtraining o.l.v. Aloys Wijnker
EK wedstrijden op groot scherm
prijzen Mix tournooi
Nieuwsbrief 1
Nieuwjaarsreceptie

aoke, barbecue

