
CROWDFUND  
help Tesselschade 

op weg naar 
een bestaan 
van 150 jaar

‘MOOI GELD’
ACTIE



De MOOI GELD club van Tesselschade  

Langs deze weg kunt u zich als betrokken cultuurliefhebber 

verbinden en profileren. U draagt bij aan licht, geluid, show, 

en u geeft aanstormend talent de kans om zich op een 

professioneel niveau te presenteren. Op een groot bord 

presenteren we namen van crowdfunders en sponsoren. 

Dit bord komt te hangen in/bij It Maskelyn in Hurdegaryp. 

U ontvangt eeuwige roem in de rijke geschiedenis van 

toneelvereniging M.R.V. Tesselschade.

WWW.MRVTESSELSCHADE.NL  
toneelvereniging sinds 1870  
MRV Tesselschade is een toneelvereniging in Hurdegaryp en bestaat al sinds 
1870. Zij is daarmee één van de oudste toneelverenigingen van Fryslân. Ooit 
begonnen als ‘voorleesclub’ voor notabelen heeft Tesselschade zich met 
name de afgelopen 30 jaar ontwikkeld tot een vereniging waar toeganke-
lijk, maar kwalitatief hoogstaand toneel wordt nagestreefd. Tesselschade 
heeft in Fryslân dan ook een reputatie hoog te houden op dit gebied. Zo 
heeft de vereniging de afgelopen jaren al ettelijke keren in Schouwburg de 
Lawei te Drachten mogen optreden en verwelkomen zij ieder jaar een vaste 
schare fans uit de professionele toneelwereld. In MFC ‘it Maskelyn’ in Hurde-
garyp worden ieder jaar zes voorstellingen gespeeld. Bovendien bestaat de 
vereniging in 2020 maar liefst 150 jaar! 



MOGELIJKHEID 1:  
Platina Crowdfunder    
Kosten: € 150,- 
•  Op de sponsor- en crowdfundavond 

wordt een cadeau bon verloot t.w.v. 
€150,-

•  Speciale vermelding als Platina 
crowdfunder op een “Tessel-
schade’s Mooi geld club bord”  
in It Maskelyn gedurende de  
speelperiode 

•  Naamsvermelding in Tusken Wâld 
en Wetter.

•  6 vrijkaarten voor de sponsor-  
en crowdfundavond  op vrijdag  
25 januari 2019.

MOGELIJKHEID 2:
Goud Crowdfunder 
Kosten: € 100,-
•  Op de sponsor- en crowdfundavond 

wordt een cadeau bon  verloot t.w.v. 
€100,00

•  Speciale vermelding als Goud 
crowdfunder op een “Tessel-

schade’s Mooi geld club bord”   
It Maskelyn gedurende de  
speelperiode 

•  Naamsvermelding in Tusken Wâld 
en Wetter

•  4 vrijkaarten voor de sponsor-  
en crowdfundavond  op vrijdag  
25 januari 2019

MOGELIJKHEID 3: 
Zilver Crowdfunder 
Kosten: € 50, - 
•  Op de sponsor- en crowdfundavond 

wordt een cadeau verloot t.w.v. € 
50,00 

•  Speciale vermelding als zilver 
crowdfunder op een “Tessel-
schade’s Mooi geld club bord”  
in It Maskelyn gedurende de  
speelperiode 

•  Naamsvermelding in Tusken Wâld 
en Wetter

•  2 vrijkaarten voor de sponsor-  
en crowdfundavond  op vrijdag  
25 januari 2019.

MOGELIJKHEID 4: 
Brons Crowdfunder 
Kosten: € 25,- 
•  Op de sponsor- en crowdfundavond 

wordt een cadeaubon verloot t.w.v. 
€ 25,00

•  Speciale vermelding als brons 
crowdfunder op een “Tessel-
schade’s Mooi geld club bord”  
in It Maskelyn gedurende de  
speelperiode 

•  Naamsvermelding in Tusken Wâld 
en Wetter 

•  1 vrijkaart voor 1 van de voor-
stellingen op 19, 25,26, 27 januari  
en 1 februari

Platina, goud, zilver of brons crowdfunder



Doelstellingen toneelvereniging Tesselschade
Passie en ambitie voor toneel vertalen in een evenement met provinciale  
uitstraling - Samenbrengen van een grote groep mensen – Podiumkunsten 
stimuleren - Kunst en cultuur in Hurdegaryp e.o. stimuleren - Het bedrijfs-
leven in de regio betrekken bij ‘It Maskelyn’ - talentontwikkeling in de  
regio - sociale cohesie bevorderen

Contact gegevens:
Website:  www.mrvtesselschade.nl 
e mail:  ynfo@mrvtesselschade.nl
Adres:  Vereniging Tesselschade, Kobbeflecht 74, 9254 AH Hurdegaryp 
Vragen: Telefoonnummer 06 21 66 50 40 (Anno van der Werf) 
E-mail:  annovanderwerf@hotmail.com   

Hoe te crowdfunden? 

Funding d.m.v. storting  op rekeningnummer Tesselschade
U kunt het geld storten op bankrekening nummer 
NL59 RABO 0362 7211 81 t.n.v. Tesselschade. 

Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer, en voorkeursdatum:  
19, 25, 26, 27 jan of 1 febr van de voorstelling. Zo kunnen wij op een  
bankafschrift de persoonlijke keus zien Vergeet deze gegevens niet  
om te noteren bij de overschrijving. Kaarten liggen klaar bij de kassa  
voor de gewenste avond. 

De laatste avond 2 februari is alleen kaartverkoop in de losse verkoop  
op 12 januari aanstaande in It Maskelyn Hurdegaryp om 14.00 uur. 


