Rabo ClubSupport.
2019

Wij als vogelvereniging De Goudvink Bergeijk doen mee met Rabo ClubSupport .
(voorheen Rabo Clubkas Campagne)
Dit houdt in dat iedereen die lid is van Rabobank De Kempen zijn stem kan uitbrengen op een
bepaalde vereniging uit de Kempen die meedoet en ingeschreven staat bij Rabo ClubSupport.
Lid zijn van de Rabobank houdt in, dat je bij de Rabobank ingeschreven moet staan als lid.
Alleen een bankrekening telt niet. Als je een en/of rekening hebt kunnen beide rekeninghouders
stemmen. Ben je nog geen lid van de Rabobank, Klik hier. Alle leden van de Rabobank krijgen
een unieke stemcode toegestuurd waarmee ze vanaf 27 September t/m 11 Oktober kunnen
stemmen op een vereniging naar keuze. Ieder lid heeft vijf stemmen te verdelen maar mag
maximaal 2 stemmen per vereniging geven die voorkomt op de deelnemerslijst.
Probeer nu ook je familie, vrienden, niet vrienden, kennissen en noem maar op te motiveren om
hier aan mee te doen en zijn of haar stem te geven aan Vogelvereniging De Goudvink Bergeijk ,
wij zijn hier heel erg blij mee!!
De Rabobank heeft dit jaar € 270.000,- te verdelen onder al deze verenigingen uit De Kempen.
De waarde van de stemmen is afhankelijk van het aantal verenigingen dat meedoet en het aantal
leden dat hun stem uitbrengt. Dus dit houdt in, hoe meer stemmen we binnen halen hoe meer geld
er in de clubkas vloeit. Dus leden van De Goudvink, wij rekenen op jullie inzet om iedereen die
je kent, te motiveren om op onze vereniging te stemmen en dat degene die deze nieuwsbrief
ontvangen deze ook weer doorsturen aan hun familie, vrienden en kennissen!!
Alles over Rabo ClubSupport kun je nog eens nalezen op de site van de Rabobank.

Alvast bedankt als je op ons stemt.
Bestuur en Leden
Vogelvereniging De Goudvink Bergeijk ‘t Loo
www.degoudvinkbergeijk.nl

