Beste leden,
Jaarlijks organiseerde Rabobank Altena de Rabobank fietstocht. In 2016 was dit voor het
laatst en door Rabobank Altena is er een nieuwe actie in het leven geroepen. Voor het eerst
dit jaar zal de Rabobank Clubkas Campagne gevoerd worden. Rabobank Altena stelt € 50.000
beschikbaar die verdeeld wordt onder verenigingen en stichtingen. De verdeling zal
plaatsvinden door stemmen die leden van Rabobank Altena uitbrengen.
Hoe werkt deze actie?
Dit jaar hoef je niet op je fiets te stappen om geld in te zamelen voor onze vereniging. Als lid
van Rabobank Altena krijg je in mei vijf stemmen te verdelen onder verenigingen en
stichtingen in het Land van Heusden en Altena. Als lid mag je maximaal twee stemmen op
één vereniging/stichting uitbrengen. Aan het eind van deze actie wordt het totale bedrag
gedeeld door het aantal uitgebrachte stemmen en bepaald hoeveel iedere stem waard is en
uiteindelijk hoeveel de vereniging krijgt. Het is wel belangrijk dat je lid bent van de
Rabobank. Alleen klant zijn is niet voldoende. Hieronder staat uitgelegd hoe je eenvoudig als
klant lid kan worden. Dit is volledig gratis en voor de Clubkas Campagne moet je dit voor 1
april 2017 geregeld hebben.
Stappenplan lid worden:
1. Ga voor 1 april 2017 naar www.rabobank.nl/lokale-bank/altena/lidmaatschap
2. Klik op “Word lid van uw bank”
3. Voer uw persoonlijke gegevens in en klik op “verzenden”
4. Er verschijnt een bevestigingsscherm. U ontvangt binnen twee werkdagen een
bevestiging van uw Rabobank.
Naast dat je zelf je lidmaatschap aanvraagt kan je ook familie/vrienden en iedereen uit je
omgeving vragen om lid te worden van de Rabobank. Hoe meer mensen lid, hoe meer
mensen in mei hun stemmen uit kunnen brengen op onze vereniging.
Regel je lidmaatschap voor 1 april 2017 en breng in mei 2017 je stemmen uit.
Alvast bedankt namens het bestuur.

