Help het TJHO naar Olonzac!!
Mogen we een beroep op u doen?
Deze zomer wil het Twents Jeugd Harmonie Orkest (TJHO) heel graag op concertreis naar Olonzac
waar concerten worden gegeven en een muziektheaterproductie wordt gemaakt. Dit jaar is een
extra bijzonder jaar, omdat het TJHO 45 jaar bestaat en het tevens een jubileumjaar is voor de
Olonzac-reis. We komen hier al 25 jaar met veel plezier!
Helaas hebben we dit keer nog een financieel tekort in de begroting. Het jeugdorkest is dit seizoen
kleiner dan voorgaande jaren. Daardoor lukt het niet de begroting van de reis dit jaar sluitend te
krijgen. Alle deelnemers betalen zelf al meer dan voorgaande jaren, en de kosten worden zo laag
mogelijk gehouden. Toch komen we nog 8.000 euro te kort…
Hoe kunt u ons helpen?
We doen er, samen met het bestuur, alles aan om de reis in dit jubileumjaar toch door te laten gaan
en hebben daarom een aantal acties bedacht.
ü Bloembollenactie. Tot 1 februari kunt u bij ons bloembollen bestellen. Deze bloembollen
worden bij Baltus besteld en eind februari leveren wij deze bij u af.
ü Lege flessen. Geef u lege statiegeldflessen mee aan een van de leden van het jeugdorkest.
ü Winkel online via sponsorkliks. De opbrengsten t/m juli van de SponsorKliks-pagina gaan
naar de reis. Doe online-aankopen dus via de SponsorKliks-pagina en kies Armonia als goed
doel.
Naast de acties zijn we ook erg blij met donaties en sponsoring. Bij een donatie vanaf €50,- kunt u als
tegenprestatie 2 vrijkaarten voor de muziektheatervoorstelling in september aanvragen. Wil uw
werkgever, bedrijf of organisatie een geldbedrag sponsoren? We gaan graag in gesprek om de
mogelijkheden te bespreken.
We hopen dat we, met uw hulp, ook in 2019 weer naar Olonzac kunnen gaan en dit jubileumjaar tot
een onvergetelijk succes kunnen maken voor TJHO!!
Bij voorbaat dank voor uw hulp!
Orkestcommissie TJHO

Naam orkestlid:

Help het TJHO naar Olonzac!!
Ja, ik wil helpen en bestel bloembollen
De bloembollen worden eind februari geleverd
Nr

Soortnaam

Aantal (zakjes)

9 Lelie der Dalen per 15

Prijs
€ 9,00

10 Zeepkruid per 10

€ 8,50

13 Dubbelbloemige Freesia's per 20

€ 5,50

19 Snijanemonen Gemengd per 100

€ 9,00

21 Reuze Ranonkels per 15

€ 6,50

22 Lupine Gemengd per 3

€ 6,50

27 Heerlijke Aardbeien per 10

€ 8,50

29 Easy to Grow - Herbs

€ 5,00

36 Bloeiende kaarten

€ 5,00

37 Gebroken Hartje Roze per 2

€ 5,50

48 Mr. Bart + gratis memoryspel

€ 5,50

57 Colour Sensation

€ 7,50

58 White Sensation

€ 7,50

60 Dahlia's Pink Ladies

€ 7,50

70 Phlox Gemengd per 6

€ 7,50

71 Willemientjes per 30

€ 7,00

82 Thermometer Bij

€ 5,00

83 Thermometer Lieveheersbeestje

€ 5,00

91 Gladiolen Gemengd per 25

€ 5,50

92 Orange Sensation

€ 7,50

Totaalbedrag

€

Naam:
Adres:
mobiele telefoon nr.:
Betaling:
Contant betaald bij plaatsen bestelling
Ik ontvang graag een Tikkie met bovenstaand bedrag
Handtekening:
Naam orkestlid:

Totaal

Plaats:

Help het TJHO naar Olonzac!!
Ja, ik wil helpen en geef een donatie
Naam:
Adres:

Plaats:

mobiele telefoon nr.:
Donatiebedrag: €
Ik ontvang graag een Tikkie met bovenstaand bedrag
Ik maak zelf het bedrag over op NL03 RABO 0327 5401 92 t.n.v. Muziekvereniging Armonia, onder
vermelding van uw naam en ‘Donatie Frankrijkreis’
Handtekening:

Bij een donatie vanaf € 50,- kunt u als tegenprestatie 2 vrijkaarten voor de
muziektheatervoorstelling aanvragen. Geef hieronder aan of u hier gebruik van wilt maken.
Ja, ik wil graag twee kaarten ontvangen voor de muziektheaterproductie op 13 sept. 2019
Ja, ik wil graag twee kaarten ontvangen voor de muziektheaterproductie op 14 sept. 2019
Nee, ik wil geen kaarten voor de muziektheaterproductie ontvangen

Naam orkestlid:

