
 

Comité CZN organiseert THUISKIENEN 
 
De Koninklijke Harmonie “St. Caecilia” Echt neemt een belangrijke plaats in binnen de gemeente 
Echt-Susteren. Ze luistert regelmatig belangeloos de diverse plechtigheden en festiviteiten binnen 
onze gemeenschap op. Tevens biedt de harmonie een zinvolle vrijetijdsbesteding aan haar leden, 
waaronder vele jeugdige leden. Ook verzorgt zij hun muzikale opleiding en ontwikkeling en dat kost 
natuurlijk geld. 
 
Helaas zijn subsidies, contributies en donaties niet toereikend om o.a. instrumentarium en opleiding 
te kunnen bekostigen. Daarom tracht het vrijwilligerscomité CZN van Kon. Harmonie St. Caecilia 
extra inkomsten voor de harmonie te verwerven, door het organiseren van diverse activiteiten. 
 
Met ingang van januari 2013 wil men, bij voldoende belangstelling, starten met de actie 
“Thuiskienen”.Door middel van een kleine maandelijkse bijdrage kunt u dan de harmonie steunen en 
u maakt ook nog kans op een leuke prijs. We zouden het erg op prijs stellen als u de harmonie 
hiermee wilt steunen. 
 
De naam “Thuiskienen” zegt het al, u hoeft er niet de deur voor uit. De kosten bedragen €2,50 per 
maand per kienkaart. Elke eerste dinsdag van de maand trekt het kiencomité in het openbaar 75 
getallen. Voor de kaarten die het eerste vol zijn worden iedere maand 3 prijzen uitgekeerd ter 
grootte van resp. €100,  €50 en €25. De gewonnen bedragen worden automatisch aan de winnaars 
overgemaakt. 
 
Op bijgevoegd formulier staat een machtigingskaart afgedrukt en wordt nadere informatie over het 
“Thuiskienen” gegeven. Door het invullen en inleveren van deze machtigingskaart geeft u aan 
belangstelling te hebben en geeft u toestemming dat er maandelijks €2,50 per kienkaart automatisch 
word overgemaakt op de rekening van de Harmonie, zodra de actie daadwerkelijk van start gaat.  
De machtiging kan worden ingeleverd bij onderstaande personen: 
 

Kitty Hausmans 
Prins Hendrikstraat 13B 
tel.: 0475 470283  

 Ans Ruijten 
Imkerstraat 10 
tel.: 0475 483950 

 
Eventueel wordt de machtiging na overleg ook bij u thuis opgehaald.  
Tevens bestaat de mogelijkheid om eenmaal per jaar contant het jaarbedrag (€30 per kienkaart) te 
voldoen. 
 
Deelname staat vrij voor iedereen van 16 jaar en ouder. 
 
Voor aanmelding of voor het stellen van vragen m.b.t. deze actie kunt U telefonisch contact 
opnemen met bovengenoemde leden van het vrijwilligerscomité CZN-Harmonie of mailen naar 
czn@harmonie-echt.nl. 
 
Als de actie “Thuiskienen”, bij voldoende deelname, definitief doorgaat, dan ontvangt u te zijner tijd. 
een deelnamereglement en uw geldige en unieke kienkaart met daarop 15 getallen.  
 
Voor “Thuiskienen met Kon. Harmonie St. Caecilia Echt” wordt een vergunning aangevraagd bij de 
Gemeente Echt-Susteren. 
 



 

Machtiging ”Thuiskienen met Kon. Harmonie St. Caecilia Echt” 
 

Ondergetekende verleent hiermee machtiging aan Kon. Harmonie St. Caecilia te Echt om van 
zijn/haar bank/giro rekening per kaart €2,50 per maand af te schrijven,  
 

Rekeningnummer: 
 

 Bank 

 Giro 
 

Aantal kaarten:     

Eerste maand van deelname:    

    

Naam en voorletters:  

Adres:  

Postcode en Woonplaats:  

Telefoonnummer:  E-mailadres:  

    

Datum:  Handtekening:  

 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 
 

Uitleg ”Thuiskienen met Kon. Harmonie St. Caecilia Echt” 
 
 
Opstarten of beëindigen van deelname kan m.i.v. de eerste van elke maand. 
Na betaling van €2,50 per maand per kaart ontvangt de deelnemer persoonlijke, unieke kienkaart(en) waarop 
15 getallen staan. 
Maandelijks worden op de eerste dinsdag, in een nog bekend te maken openbare gelegenheid, door het 
kiencomité (leden van vrijwilligerscomité CZN) 75 getallen getrokken. 
De volgorde van de getallen wordt door 2 leden genotuleerd. Na vergelijking van deze getallenrijen wordt voor 
akkoord getekend door de 2 notulisten.  
Winnaars zijn zij, die in volgorde van trekking, het eerste een volle kaart (kien) hebben. Indien meerdere 
deelnemers gelijktijdig kien hebben, wordt de betreffende prijs gedeeld.  
Voor thuiskienen wordt speciaal ontwikkelde computersoftware gebruikt, die na het invoeren van de getrokken 
getallen aangeeft wie de winnaars zijn. 
Winnaars worden door CZN-Harmonie benaderd en krijgen automatisch het gewonnen bedrag overgemaakt 
via bank- of girorekening. Contante uitbetaling is alleen mogelijk voor deelnemers die vooraf per jaar contant 
hebben betaald.  
Tevens worden de getrokken kiengetallen elke maand in de plaatselijke infobladen en op de website van de 
Harmonie (http://www.harmonie-echt.nl) gepubliceerd. 
 
Zijn er nog vragen of opmerkingen betreffende het thuiskienen, richt u zich dan tot Kitty Hausmans (tel. 0475 
470283) of Ans Ruijten (tel.: 0475 483950) of mail naar czn@harmonie-echt.nl 
 
Thuiskienen gaat, bij voldoende deelname, per 01-01-2013 van start.  
 
Graag schrijven we u binnenkort in als deelnemer aan deze actie, waarvan de opbrengst ten goede komt aan 
Koninklijke Harmonie “St. Caecilia” Echt.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens CZN-Harmonie, 

Kitty Hausmans 
Marianne Hees 
Ans Ruijten 
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