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Rabobank Clubkas Campagne 20177 
 

Help onze vereniging met jouw deelname aan deze actie. Breng je 
stem uit op WTC Vroomshoop (bij voorkeur 2 stemmen) 

 

 
 



 
 
Beste clubleden, 
 
Al jaren staat het logo van de Rabobank op de shirts van WTC Vroomshoop. Niet voor niets, 
want via sponsoring heeft de bank bijgedragen aan de club, waardoor de clubkleding voor 
een aantrekkelijke prijs kan worden aangeboden. Vanaf dit jaar heeft de Rabobank gekozen 
voor een andere aanpak. Zij sponsoren ons niet langer via onze kleding, maar via de Rabo 
Clubkas Campagne. Hiervan hebben de mensen die een rekening bij de Rabobank hebben al 
een aankondiging ontvangen. Een soortgelijke brief vind je verderop in deze nieuwsbrief.  
 
Je kunt als rekeninghouder bij de Rabobank in de regio Noord West Twente 3 stemmen 
uitbrengen op een vereniging die deelneemt aan deze actie. Van die 3 stemmen kun je 
maximaal kun je 2 stemmen uitbrengen op eenzelfde vereniging. De derde stem moet naar 
een andere vereniging. Om zo veel mogelijk stemmen binnen te halen, willen we je vragen 
om in je vrienden en kennissenkring zo veel mogelijk mensen te motiveren om hun stem uit 
te brengen op de WTC Vroomshoop.  
 
Het is niet noodzakelijk om zelf te stemmen. Je kunt ook vragen naar de stemcode van 
andere mensen die een rekening bij de Rabobank hebben en met die codes zelf de stemmen 
voor die betreffende persoon uitbrengen.  
 
We willen jullie dringend verzoeken om hier aandacht aan te besteden en deelname aan de 
actie van harte aanbevelen. Dit kan de vereniging veel geld opleveren dat ten goede komt 
aan onze vereniging. Elke stem levert namelijk geld op. WTC Vroomshoop heeft voor de 
campagne een aanvraag ingediend om met het geld een trainer op te leiden die aan jeugd 
MTB-trainingen kan geven. 
 
Voor vragen en of opmerkingen kun je contact opnemen met een van de bestuursleden. 
 
 
 
 

 



 
 
Binnenkort ontvang je jouw stemcode per e-mail! 
 

Rabobank Noord en West Twente draagt het verenigingsleven in de regio een warm 

hart toe. Daarom stellen wij € 175.000,- beschikbaar voor de Rabo Clubkas 

Campagne! Als klant van onze bank mag jij meebeslissen waar deze bijdrage naartoe 

gaat. Je kunt van 2 tot en met 22 mei 2017 jouw stem uitbrengen op clubs die 

deelnemen aan de Rabo Clubkas Campagne. Jouw stem is dus geld waard! 

Op maandag 2 mei ontvang je via dit e-mailadres jouw stemcode.  

Houd jouw mailbox daarom goed in de gaten. De stemcode is persoonlijk. Als bij 

meerdere gezinsleden hetzelfde e-mailadres in ons systeem staat geregistreerd, 

ontvang je dus meerdere e-mails op dit e-mailadres. Elke e-mail bevat een unieke 

stemcode. 

 

Let op: 

Met de stemcode kun je inloggen op een speciale stemsite en dan in enkele 

stappen jouw stem uitbrengen. Je hoeft níet in te loggen in Rabo Internetbankieren 

en ook heb je jouw pinpas/ bankrekeningnummer/pincode niet nodig. Het enige dat 

je nodig hebt is de stemcode die je per e-mail ontvangt.   

Elke stem is geld waard. Laat deze dus niet verloren gaan en stem vanaf 2 mei 

mee op jouw favoriete club. Meer informatie over de Rabo Clubkas Campagne lees 

je op onze site.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rabobank Noord en West Twente 

 

 

https://communicatieshop.rabobank.nl/public/clickstore.aspx?c=0bd04699-61f7-41f4-8b47-d8815e0f2b3e&e=f49e4740-3212-41ac-934f-0250ce34eece
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