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Aan de leden van NHD                                                                          Medemblik, 11 maart 2018 
 
 
Beste leden, 
 
De RABO bank is gestopt met de jaarlijkse sponsor fietstocht. NHD kon met de fietstocht maximaal 250 
euro ontvangen. 
Maandag 15 januari jl. is Wim Knol op uitnodiging van de RABO bank naar een bijeenkomst geweest 
waar uitleg werd gegeven over de Rabobank Clubkas Campagne. Wat is het?  
De gedachte achter de Rabobank Clubkas Campagne is dat leden van de Rabobank inspraak krijgen in 
de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. De RABO bank stelt hiervoor € 250.000,- 
beschikbaar. Dit bedrag mogen de leden van de bank verdelen over de verenigingen en stichtingen die 
meedoen. Dit doen zij door stemmen uit te brengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe 
meer stemmen, des te hoger de bijdrage voor de vereniging of stichting. 
 
De leden van de RABO bank regio West -Friesland gaan dit doen via digitale stemming. 
De vereniging is verplicht om de bijdrage van de Rabobank Clubkas Campagne te besteden aan 
maatschappelijke doelen ter verbetering van de aspecten leefbaarheid, educatie, cultuur, sport & 
recreatie. Op verzoek van de bank moet de vereniging dit kunnen aantonen. 
Indien de vereniging/stichting niet kan aantonen dat de bijdrage aan het opgegeven doel is besteed, 
wordt deze vereniging/stichting uitgesloten van deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne. Het 
geld moet  in de regio van RABO bank West-Friesland blijven. 
Willen wij, biljartvereniging NHD,  ook hiervan gebruik maken, dan zullen de RABO rekeninghouders 
allemaal lid moeten zijn of  worden van de RABO bank. Dit kost niets. Als je nog geen lid bent, dan is het 
ten zeerste aan te bevelen om nu lid te worden, zodat je kunt stemmen. (je bent geen lid als je alleen een 
rekening bij de RABO bank hebt) 
 
  

- De secretaris van NHD geeft voor 25 maart op dat NHD mee doet aan deze actie 

- NHD leden met een RABO rekening worden lid van de RABO bank voor 10 april om te kunnen 

stemmen, dit is gratis… 

- Op 8 mei krijgen de leden een brief van de RABO bank met een code om digitaal te kunnen 

stemmen. Er moet gestemd worden voor 28 mei. 

- Om in aanmerking te komen voor minimaal 150 euro (laagste bedrag) moet iedere vereniging of 

stichting minimaal 10 stemmen vergaren. 

- Ieder lid van de RABO bank krijgt 5 stemmen. Je mag maximaal 2 stemmen per vereniging of 

stichting geven. Dus twee stemmen voor NHD en de resterende stemmen gaan naar een ander. 

Dus NHD leden, stemmen vergaren bij familie,kennissen, buren en vrienden…….. Compromis 

sluiten met andere verenigingen. Wij stemmen van jullie en jullie van ons!! 

-  

Aktie: Allemaal lid worden van de RABO bank en straks stemmen. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Theo Lageveen 
 
De tekst is gekopieerd uit een brief die door de secretaris van carnavalsvereniging EPC naar de leden 
van die vereniging  is gestuurd  en is door mij aangepast. 
 
 

http://www.biljartvereniging-nhd.nl/

