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Een goed idee, koop NU een aandeel ORT!
Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Ook dit jaar 
is op LTV Randenbroek weer hét toernooi der 
toernooien te vinden. Misschien lukt het u 
dit jaar wel het 38ste OPEN RANDENBROEK 
TOERNOOI te winnen! Maar wist u dat u meer 
kan doen voor het ORT dan alleen deelnemen, 
veel meer. Wordt Vriend van het ORT 2019 en 
beleef het toernooi van wel heel dichtbij!! 

Ambitieus als wij zijn, proberen wij ieder jaar 
het niveau van het toernooi te verbeteren. Een 
stapje hoger, uitbreiden en dat ene leuke, unieke 
element toevoegen wat ons onderscheidend 
houdt. Als commissie stoppen wij daar, liefde, 
veel tijd en energie in, maar ook u kunt daar als  
Vriend van het ORT een belangrijke bijdrage 
aan leveren!

Als Vriend van het ORT koopt u een aandeel 
van ons toernooi, hierdoor zijn wij in staat het 
toernooi verder te ontwikkelen, uniek te houden 
en de spelers & bezoekers weer in de watten 
te leggen. 

Vorig jaar nieuwe shirts en dit jaar hebben we 
nieuwe vesten voor de commissie aan kunnen 
schaffen van de Vrienden van het ORT 2018.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan ons unieke 
toernooi? Vul snel onderstaand formulier in en u 
bent Vriend van het ORT 2019.

Alvast enorm bedankt! 
De ORT commissie

JA, ik word Vriend van het ORT!
Hierbij machtig ik L.T.V. Randenbroek te Amersfoort, om het bedrag van € 50,- automatisch te incasseren. 
(Omschrijving: Vriend van het ORT 2019 voor een eenmalig bedrag van € 50,-).

Naam:  

Adres:  

IBAN:     Handtekening: 

Dit formulier kunt u inleveren bij Erik vd Water, Ingmar van Dongen, Natasja Ephraïm of Robbert vd Hoef.  
Mocht u niet in de gelegenheid zijn dit te overhandigen stuurt u dan alstublieft een mail naar info@openrandenbroek.nl

Uw aandeel
Wanneer u de onderstaande bon invult en ondertekent, 
wordt u vriend en ontvangt u het volgende:

• Een geheel verzorgde Vrienden van het ORT High Tea op de finaledag, zondag 30 juni.
• Een eervolle vermelding op de Vrienden van het ORT borden die op het park staan.

• Een uniek Vriend van het ORT 2019 - London UK polsbandje!
• Uitnodiging voor de Pub Quiz - Openingsavond op zaterdag 22 juni.
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