
 

 

Nieuwsbrief Kansplus Gemert - Laarbeek - Boekel 

 

 

 

 

  

Oktober 2020 
  

Jaargang  15 
 

Nummer 11 
  

 
 
Rabobank Clubkas Campagne 

 

We doen ook dit jaar weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. 

Hieraan hebben we afgelopen twee jaar ook aan deelgenomen. Dit levert ons 

een bedrag op van ongeveer 600 euro per jaar. Dit is natuurlijk een mooi 

bedrag waarin we bij verschillende activiteiten weer veel kunnen doen. 

 

Voortaan kun je online stemmen door in te loggen op je rabobank-account. Je 

kunt alleen stemmen als je lid bent van Rabobank Peel Noord. Lid worden is 

gratis en dat kun je ook meteen online doen. Het geheel kost je maar een paar 

minuten tijd, is heel eenvoudig en snel gedaan. Dus wacht niet maar doe dit vandaag nog. Voor u een kleine 

moeite voor onze activiteiten een groot bedrag.  

Ben je nog geen lid van de Rabobank dan kun je dat ook online aanmelden. 

Log in bij je rabobank en ga via Zelf regelen naar Lidmaatschap en selecteer dat je lid wilt worden. 

 

Heb je dat gedaan of ben je al lid handel daarna als volgt: 

Log in bij je rabobank en ga via 'Zelf regelen' naar 'Lidmaatschap’ en druk daarna op knop 'ClubSupport'. 

Druk op 'Selecteer je favoriete clubs' om vervolgens naar de deelnemers te gaan. 

Kies minimaal drie en maximaal vijf clubs en druk dan op 'Stap 2'. 

Verdeel vijf stemmen over de door jouw gekozen clubs. 

Druk daarna op 'Stempunten indienen' om je stem uit te brengen. 

 

Let op: Heb je twee pasjes op je bankrekening dan je ook met twee personen lid worden. 

Dit betekent dat je als echtpaar dus vier stemmen kunt uitbrengen. Ben je met meer mensen in de familie 

dan zijn dat nog meer stemmen voor Kansplus. 

 

Dus wij willen u vragen om dit zo spoedig mogelijk te doen. 

Vraag je familieleden, vrienden, collega's om dit ook te doen. 

 

Steun met zijn allen Kansplus en onze muziekgroep Nooit Gedacht. 

Stemmen is mogelijk tot 25 oktober. 

 

 

Bedankt alvast voor uw medewerking. 

 

Jan Leenders, Penningmeester Kansplus regio Gemert-Bakel-Laarbeek-Boekel  


