
Er komen twee trekkingen, elk met 33 prijzen 
in de pot. Steunt u graag de gemeenschap, dan 
bieden wij een speciale filmmiddag aan voor een 
goed doel naar uw keuze (zes keer). Of u speelt 
mee voor de 30 cadeaubonnen en 30 Filmhuis-
paraplu’s, die we verloten. 
Een spel kent vaak ‘complicaties’ waarmee 
u uw voordeel kunt doen en bij ons is dat 
‘jeugdigheid’: is de persoon in kwestie 45 jaar of 
jonger, dan verdubbelt uw kans; 30 jaar of jonger 
belonen we met een factor drie.
Kunt u niks inzetten, zet dan eventueel de joker 
in: meld uzelf (of een ander) aan als vrijwilliger. 
En is er plek in onze organisatie, dan speelt u zo 
alsnog mee. Ook hier telt jeugdigheid extra. 
Dit spel kent alleen winnaars. U speelt immers 
met de elementen waarop het Filmhuis leunt: 
filmbezoek, de steun van onze donateurs en de 
inzet van enthousiaste vrijwilligers*.  
Wij wensen u veel speelplezier!

Zie ommezijde voor de speelkaart en de spelregels. 
Wij spelen door t/m februari 2019.
*) In dit spel mist u onze foyer met bar. Deze gezellige tak 
van sport is overigens ook onontbeerlijk voor het Filmhuis. 
Meespelen vergt geen verdere uitleg.

‘Ik heb het nog nooit gedaan,
dus ik denk dat ik het wel kan’

FILMHUISSPELDe warmste zomer in 300 jaar speelde 
ook het Filmhuis parten. We bedachten 
een ludieke manier waarop u ons in 
koelere tijden kunt helpen. Doet u mee?

Als ongesubsidieerde vrijwilligersorganisatie 
houden we onze financiën in het oog, maar 
de collectebus laten we graag in de kast. 
Als culturele instelling vinden we het vooral 
belangrijk dat velen komen genieten van onze 
met zorg gekozen films. Daarom zoeken we 
paden waarop meer bezoekers hun weg naar 
onze zaal kunnen vinden.
Inspiratie vonden we bij Pippi Langkous, met 
haar even logische als ongebruikelijke aanpak: 
we gaan u, als bezoeker, gewoon vragen ons te 
helpen. Op een leuke manier, in de vorm van een 
spel, dat wel. 
U kunt daarbij vier dingen inzetten:  
• u komt zelf een extra keer naar het Filmhuis 
• u neemt een keer een nieuwe bezoeker mee 
• u werft een nieuwe donateur, of  
• u wordt zelf donateur. 
U mag zo vaak meedoen als u wilt en elke 
combinatie is toegestaan: komt u zelf een extra 
keer en neemt u twee nieuwe bezoekers mee, 
waarvan er eentje donateur wordt, dan levert dat 
vier punten op – een erg fortuinlijk voorbeeld, 
maar waarom zouden we het uitsluiten?



SPEELKAART

Hoe kunnen we u bereiken?
voornaam
naam
straat/nr.
postcode/plaats
email
telefoon

Hoe vaak bezoekt u gemiddeld  
een film in het Filmhuis?

Welke voorstelling bezocht u?
datum: tijd: 
filmtitel:
NB: U kunt deze kaart ook later invullen en opsturen

UW INZET

DE JOKERS

PRIJZEN

DE NIEUWE … UW GOEDE DOEL

Met dit bezoek kom ik/  
komen wij een keer extra.
Vermeld evt. het aantal personen.

Bij dit bezoek neem ik  
een nieuwe bezoeker mee.
Vermeld evt. het aantal personen

Ik word graag zelf donateur  
(of een duo-donateur).
Alleen geldig met getekende incassomachtiging • gebruik 
daarbij dezelfde gegevens als hierboven ingevuld.

Ik draag een nieuwe donateur aan  
(of duo-donateur).
Vermeld gegevens onderaan bij ‘de nieuwe’.  
Alleen geldig met met getekende incassomachtiging.

Ik meld me aan als vrijwilliger.
Wij nemen contact met u op via bovenstaande gegevens  
en bekijken of er op korte termijn plek is.

Ik speel graag mee voor de  
cadeaubonnen en de Filmhuis- 
paraplu’s.

Ik draag een nieuwe vrijwilliger aan.
Vermeld gegevens onderaan bij ‘de nieuwe’.  
Wij bekijken of er op korte termijn plek is.

Ik speel mee voor een goed doel.
Vul hieronder de gegevens in van een non-profit, sociaal/
maatschappelijke instelling of vrijwilligersorganisatie naar 
uw keuze • Bij selectie nemen we contact met u op.

DEELNEMER FILMVOORSTELLING

Voor hoeveel van bovenstaande  
personen geldt qua leeftijd:

per:  jaar 1⁄2 jaar kwartaal maand week

     
aantal:

JEUGDIGHEID
aantal:aantal:31 t/m 

45 jaar:

aantal:aantal:

naam
type en doel van de organisatie

evt. website

voornaam
naam
straat/nr.
postcode/plaats

Kruis hier (of bij ‘jokers’) ten minste één vakje aan • Vul evt. aantallen in: elke extra persoon vergroot 
uw kansen • We vertrouwen op uw eerlijkheid en controleren niet • Invullen naar eigen beoordeling.

U kunt meespelen t/m 28 februari 2019 • Trekkingen op 31 december en op 1 maart • Gebruik indien nodig meerdere kaarten.  
Alleen volledig en correct ingevulde kaarten tellen mee • Bij alle twijfelgevallen: beslissing ter beoordeling van het Filmhuis.

OF

Vergroot uw winkansen: 
Deze mensen tellen we dubbel.

Bonuspunten voor 
jongere generaties.

Deze mensen tellen  
zelfs drie keer mee.

30 jaar
of jonger: 
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