Voucher

Maandelijkse loterij
Monument voor Toekomstig Geluk

GEFELICITEERD!!! U heeft een prijs gewonnen bij de
maandelijks loting van Monument voor Toekomstig Geluk.
Uw naam:

Uw huisnummer:

U HEEFT GEWONNEN:

DE PRIJS WORDT U AANGEBODEN DOOR:

Adres:

Website:

Telefoonnummer:

U KUNT UW PRIJS VERZILVEREN TOT EN MET:

*Gelieve deze voucher mee te nemen.

OVER MONUMENT VOOR TOEKOMSTIG GELUK
Kunstenaar Frank Koolen liet zich voor het kunstwerk inspireren
door de jaren ’60, de tijd waarin de drie Tjaardaflats werden
gebouwd. Op zoek naar een tijdloos beeld dat het vertrouwen in
vooruitgang van de jaren ‘60 uitdrukt, besloot Koolen de flatbewo
ners een raket te geven. Hiermee verwijst hij naar een belangrijk
symbool voor het geloof in een betere toekomst: de eerste mens
op de maan.
De raket is de komende tien jaar het middelpunt van een maande
lijkse loterij. Elke eerste maandag van de maand kleurt de punt
van de raket rood, blauw of geel (de kleuren van de drie flats) en
verschijnt een huisnummer. De bewoners van die flat ontvangen
een prijs en worden in het zonnetje gezet door een Drachtster
ondernemer of organisatie. Verwacht bijvoorbeeld een diner
bij kaarslicht, kledingadvies, een verse appeltaart, een nagelbe
handeling of een knipbeurt. Via de Monument voor Toekomstig
Gelukskrant, die twee keer per jaar in de flats wordt verspreid,
komen we meer te weten over de winnaars. Ook is er de jaarlijkse
VerTjaardag, een buurtfeest voor alle bewoners. Zo leren buren
elkaar weer wat beter kennen.
Het kunstwerk lijkt gemaakt door de handen van een reuzenkind,
uitgevoerd in de herkenbare kleuren van De Stijl. Geïnspireerd

door de kinderlijke humor van Dada, een kunststroming met een
bijzondere geschiedenis in Drachten, werkte Frank Koolen samen
met zijn zevenjarige dochter aan het ontwerp. Want wat past beter
bij dromen over de toekomst dan de positiviteit van een kind?
Hoewel de raket niet opstijgt en de idealen van de jaren ’60 plaats
hebben gemaakt voor nieuwe dromen, hoopt Koolen met dit
opvallende kunstwerk een blijvende ontmoetingsplek te creëren.
Zo wordt Monument voor Toekomstig Geluk voor bewoners, maar
ook voor passanten, een kleurrijk symbool voor wat ons allen
verbindt: de wens gelukkig te zijn en dat gevoel met anderen te
kunnen delen.
Monument voor Toekomstig Geluk is het eerste kunstwerk dat
wordt gerealiseerd in het oosten van Drachten als onderdeel van
Stadsmarkeringen Bestemming Drachten. Op initiatief van de
gemeente Smallingerland worden in de vier windrichtingen, bij
de belangrijkste toegangswegen naar de stad, bijzondere kunstwerken gerealiseerd. Lees meer op: www.bestemmingdrachten.nl
Het kunstwerk is gerealiseerd in samenwerking met de
Vereniging van Eigenaren van de Tjaardaflats. Met dank aan:
Provincie Fryslân, Mondriaanfonds, Rabobank Fonds Coöperatief
Dividend en Iepen Mienskipsfûns. Dit project is onderdeel van
de investeringsagenda Drachten Heerenveen.

Frank Koolen, Monument voor Toekomstig Geluk
Foto: Harry Blokzijl

ALGEMENE VOORWAARDEN
Monument voor Toekomstig Geluk maakt deel uit
van Bestemming Drachten, een initiatief van de
gemeente Smallingerland voor stadsmarkeringen
in de vier windrichtingen van Drachten. Opdracht
gever voor Monument voor Toekomstig Geluk is
de gemeente Smallingerland, gevestigd op Gauke
Boelensstraat 2, 9203 RM Drachten, te
Nederland. KVK: 01172164. Het kunstwerk is
één van de vier stadsmarkeringen. Voor meer in
formatie of klachten, kunt u contact opnemen met
info@taak.me.
Gebaseerd op advies van de Kansspelautoriteit, is
deze verloting tot stand gekomen onder toepassing
van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
1. De loterij begint in december 2018 en eindigt in
december 2028. Er vindt elke eerste maandag van
de maand om 12.00 uur een verloting plaats. Loop
tijd: 12 x per jaar een loting, gedurende 10 jaar.

4. De prijzen die maandelijks worden verloot
worden ter beschikking gesteld door Drachtster
ondernemers en organisaties. Het gaat om sym
pathieke (kleine of grote) prijzen. Deelnemende
ondernemers en organisaties bedenken zelf een
prijs en bepalen zelf de waarde. De waarde van de
prijs per loterij bedraagt niet meer dan €4.500,-.
De maandelijkse loterij is dus een ‘klein promotio
neel kansspel’ en handhaaft de voorwaarden die
hieraan verbonden zijn.
5. Het mechanisme van het kunstwerk kiest wille
keurig en onafhankelijk een winnaar. Over de uitslag
kan niet worden onderhandeld.
6. De winnaar ontvangt een voucher met omschrij
ving van de prijs in de brievenbus, waarna hij/zij
deze kan verzilveren bij het deelnemende bedrijf
of organisatie.

2. Alle bewoners van de drie Tjaardaflats de Stins,
de Staete en de Plaets maken kans op een prijs.
Indien u uit het register gehaald wenst te worden,
stuur een e-mail naar info@taak.me.

7. Prijzen dienen binnen de periode zoals aange
geven op de voucher gevorderd te worden. Na
deze periode komen alle rechten op de prijzen te
vervallen. Prijswinnaars mogen hun voucher weg
geven aan derden.

3. De bewoners zijn automatisch deelnemer. Er
wordt van de deelnemers geen inschrijving of
inleg gevraagd. Deelname is totaal kosteloos en
vrijblijvend.

8. Prijswinnaars worden geïnterviewd voor de
Monument voor Toekomstig Gelukskrant die twee
keer per jaar huis aan huis in de flats wordt ver
spreid. Op deze manier leren buren elkaar weer

iets beter kennen. Ondernemers en organisaties
die prijzen ter beschikking hebben gesteld kunnen
ook in deze krant reclame maken. Wilt u liever niet
met naam genoemd worden dan zullen wij die niet
vermelden.
8. Foto’s van de prijswinnaars worden, indien
daarvoor toestemming wordt gegeven, gedeeld
op de sociale media en websites van Bestemming
Drachten, Gemeente Smallingerland en Drachten
Wil Je Meemaken.
9. Gemeente Smallingerland mag op elk moment
de algemene voorwaarden van deze verloting en
promotie wijzigen of beëindigen.
10. Wijzigingen en/of beëindiging van de ver
loting zal worden vermeld op de website en de
Facebookpagina van Bestemming Drachten en
Gemeente Smallingerland.
11. Gemeente Smallingerland is niet aansprakelijk
voor vertraging of niet-nakoming van afspraken
door een gebeurtenis die buiten haar macht ligt.
12. De algemene privacyrichtlijnen worden door
Gemeente Smallingerland in acht genomen.

Monument voor Toekomstig Geluk is gerealiseerd in opdracht van de gemeente
Smallingerland in samenwerking met de Vereniging van Eigenaren van de Tjaardaflats.

Met dank aan Iepen Mienskipsfûns. Dit project is onderdeel
van de investeringsagenda Drachten - Heerenveen

