
    
 
 
 
 
 
 
 
RABO CLUB SUPPORT CAMPAGNE 
 
BESTE BUURTGENOTEN 
 
De laatste jaren ontvingen verenigingen en ook onze buurtvereniging van de Rabobank een 
bijdrage van tussen de € 250,-- en € 500,--. De Rabobank heeft hierin haar beleid iets gewijzigd en 
komt nu met de CLUB SUPPORT CAMPAGNE.  Onderstaand enige uitleg hierover. 

 
Rabo Club Support 
Met Rabo Club Support steunt de Rabobank clubs en verenigingen uit de regio. Wij, 
Buurtvereniging De Haoverekkers doen dit jaar ook weer mee!  
Zo maken we kans op een mooi bedrag.  
 
Jouw stem is geld waard.  
Zorg daarom dat je lid bent van Rabobank, zodat je tussen 4 en 25 oktober kunt stemmen, het 
liefst op onze vereniging. Iedereen die lid is kan 3 stemmen uitbrengen, elke stem brengt geld op. 
Het kost u niets alleen de tijd die u nodig hebt om in te loggen en te klikken op wie u maar wilt. 
 
Stemmen via de Rabo App! 
Stemmen verloopt dit jaar anders dan je gewend bent. Via de Rabo App of via Rabo 
Internetbankieren kun je stemmen. Je ontvangt dit jaar dan ook geen stemcode per e-mail of post. 
Stemmen kan gemakkelijk onder de knop 'Zelf regelen'. Alleen leden kunnen stemmen.  
 
Geen Rabo App en Rabo Internetbankieren? 
Heb je vorig jaar je stem uitgebracht, maar heb je geen toegang tot de Rabo App en Rabo 
Internetbankieren, dan ontvang je de Rabobank een e-mail met unieke stemcode. Met deze code 
kun je tijdens de stemperiode (5 tot en met 25 oktober 2020) via www.rabobank.nl/clubsupport 
jouw stem uitbrengen. 
 
Nog geen lid? 
Als je klant bent van Rabobank betekent dat niet automatisch dat je ook lid bent. Wil jij er zeker 
van zijn, dat je jouw favoriete vereniging kunt steunen, zorg er dan voor dat je lid bent. Regel je 
lidmaatschap gemakkelijk via de Rabo App of via rabobank.nl. Als je lid wordt, betekent dit dat je 
in de stemperiode van Rabo Club Support direct kunt stemmen op jouw vereniging. Het 
lidmaatschap van Rabobank is gratis. 
 
Wij rekenen op uw steun voor onze stichting en hopelijk kunt u uw kennissenkring ook benaderen 
om op onze vereniging te stemmen. Zou mooi zijn als we het resultaat van vorig jaar kunnen 
benaderen.  

Zoals je kunt lezen kun je alleen maar stemmen in de periode van 04 t/m 25-10-2021. 

Het bestuur rekent op jullie steun (STEM). Bestuur Haoverekkers  info@haoverekkers.nl 
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