Club van vrienden van Harmonie OVU
Wordt vriend van Harmonie Onze Vrije
Uren Wagenberg
Geachte Heer/Mevrouw,
Sinds enige tijd is door de sponsorcommissie van Harmonie OVU uit Wagenberg het
initiatief genomen om een “Club van vrienden van Harmonie OVU” op te richten. De
sponsorcommissie stelt zich ten doel het werven van fondsen voor en het geven van
financiële ondersteuning aan Harmonie Onze Vrije Uren. Een van de manieren om deze
doelstelling te ondersteunen en te realiseren is het lidmaatschap van deze vriendenclub.
Als sinds de oprichting in 1891 maakt onze muziekvereniging deel uit van de cultuur en
traditie van een dorpsgemeenschap zoals we die in Wagenberg kennen. Zo biedt OVU
muziekliefhebbers, van beginneling tot hen die zich verder willen bekwamen, een
gedegen leerschool maar is anderzijds zeker ook een vereniging waar het er gemoedelijk
en gezellig aan toe gaat zonder daarbij het resultaat uit het ook te verliezen. Ook
vandaag de dag is het de muziek die verbindt en verbroedert en is onze vereniging een
mooi instrument om een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in onze
gemeenschap. In een tijd waarin subsidies minder en minder worden willen wij als
muziekvereniging jongeren de kans blijven bieden een muziekinstrument te leren
bespelen en op een moderne, hedendaagse manier verder invulling geven aan het
voortzetten van een mooie muzikale traditie in ons dorp.
Wij nodigen u daarom van harte uit om Vriend van Harmonie OVU te worden zodat wij
met uw hulp kunnen voorzien in een goede opleiding, instrumenten, uniformen en
activiteiten. U kunt al Vriend worden voor een bedrag van € 50,- per jaar. Een hoger
bedrag mag natuurlijk ook en wordt vanzelfsprekend op prijs gesteld.
Wij zien er naar uit u te mogen begroeten als Vriend van Harmonie OVU. U kunt zich
aanmelden door het invullen van onderstaande strook en deze in te leveren bij of op te
sturen naar ons tijdelijk secretariaat, p/a Dhr. P van Aard, Vlasselt 54, 4945 EW,
Wagenberg. Inleveren bij een van onze andere bestuursleden kan natuurlijk ook. Alvast
onze hartelijke dank!
Voor uw eigen administratie vermelden wij ons banknummer ook hier: NL 88 RABO
0156002213
Contant betalen kan ook.
Met vriendelijke groet, namens de Sponsorcommissie OVU,
Pieter van Aard (penningmeester)
Addy Janssens (voorzitter)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
De ondergetekende:
De heer/mevrouw/bedrijf:……………………………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………….
Meldt zich aan als Vriend van Harmonie OVU en heeft zijn/haar bijdrage voor dit jaar
overgemaakt naar IBAN bankrekeningnummer NL 88 RABO 0156002213 tnv HarmonieOVU of betaalt contant bij inlevering van deze strook.

