Wens je

On-Gans.
ONDERDEEL VAN 66 JAAR ON-GANSE

Hoe lever ik mijn wens in?
Vanaf nu kun je je wens insturen via
jubileum@onganse.nl

Wanneer kan ik mijn wens inleveren?
Wensen inleveren kan vanaf nu tot 1 mei 2019.
Hoe oud moet ik zijn om mee te mogen doen?
Jong en oud, iedereen mag meedoen.

Wat mag je wens kosten?
Er zijn geen maximale bedragen maar hou het
realistisch voor de organisatie.

Voor wie kan ik een wens doen?
Je kan een wens doen voor iedereen die in het taalgebied
van de zachte G woont en verdient om eens in het zon
netje gezet te worden. Dus een vriend, buurvrouw, hele
onderafdeling, familielid, club, de hele vereniging, lid of
oud lid of wellicht voor jezelf. Alles is mogelijk.

Hoeveel wensen mag ik inleveren?
Er is geen limiet dus lever maar in.

Wanneer en hoe gaat mijn wens in vervulling?
De wens zal in vervulling gaan tijdens het jubileum
seizoen 2019-2020. Aan de hand van de criteria en de
motivatie zal de jubileumcommissie een selectie maken
van de wensen die in aanmerking komen om daadwerkelijk
te worden vervuld. Na de eerste beoordeling worden de
geselecteerde wensen bekendgemaakt.
Voor het vervullen van de wensen zoeken wij vervolgens
donateurs en mensen die een gehele wens willen
adopteren. Wil je ook een wens adopteren of een
donatie doen? Lees er meer over in “Adopteer of doneer
aan een On-Ganse wens voor een mooi mens”.

 et jubileumseizoen van Carnavalsvereniging de
H
On-Ganse staat in het teken van het vervullen van
wensen van On-Ganse leden voor mooie mensen uit
het taalgebied van de zachte G. Als On-Gans doe je een
wens voor een persoon of groep van binnen of buiten de
vereniging. Dus wil jouw buurman al jaren als Vip naar
een wedstrijd van Vitesse? Of wil je vader nog steeds ver
kleed als Spiderman maar lukt het hem niet een mooi pak
te vinden? Verras vrienden, familie, buren of misschien
wel je collega met een leuke, mooie of ontroerende wens
en misschien laten wij deze in vervulling gaan. Weet wat
je wenst want het kan zomaar werkelijkheid worden!

Wat zijn de criteria?
Je wens voor “Wens je On-Gans!” wordt beoordeeld op
zijn uniekheid, sociaal en/of carnavalistisch karakter en
haalbaarheid. De wens bevat een duidelijke omschrijving,
naam of afdeling voor wie de wens is en bevat je eigen
motivatie. Het kan een beleving zijn of een cadeau waar
iemand iets aan heeft.

Wat kan ik bijvoorbeeld wensen?
Je kan bijvoorbeeld denken aan:

1. Ik wens voor mijn moeder dat de Pierrots tijdens het

jubileumfeest nog eenmaal optreden in originele kos
tuums omdat mijn overleden vader bij deze groep zat.

2. Wij (de Prinsegarde) wensen de Privatobie een

paar goede hulpen die hen kunnen helpen met het
opknappen van de oude Privatobie geweren omdat ze
dit zelf niet kunnen ha ha.

3. Ik wens voor mijn buurvrouw Tineke een wellness
dagje omdat ze altijd voor mij klaar staat met een
pannetje eten en zelf geen bad heeft.

4. Ik wens dat het gehandicapte zoontje van mijn

collega een keer mee mag op een wagen in de
Carnavalsoptocht van Arnhem omdat hij dit al jaren
roept en geweldig zou vinden.

5. Mijn vader loopt al jaren in een duffe kiel en daarom

zou ik hem graag in een te gek pak zien zodat hij in
het middelpunt van de belangstelling staat en de ver
kleedprijs gaat winnen. Dus gek moet het zijn.

6. Ik heb altijd al willen weten

hoe het er aan toe gaat bij
de onthulling van de nieuwe
Prins in het beruchte bos.

Heb je nog vragen?

??

Stuur deze dan per e-mail
naar jubileum@onganse.nl

