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September 2016 

 

Beste vrienden en sympathisanten van de Pejjer vastelaovendj, 

 

Jouw stem is geld waard! Jij steunt ons toch ook?  Rabobank Roermond - Echt draagt het  

verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas  

Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Hiervoor stelt Rabobank Roermond - Echt een bedrag 

van € 125.000 beschikbaar! 

 

Wat is de Rabobank Clubkas Campagne? 

De leden van Rabobank Roermond-Echt mogen via de Rabobank Clubkas Campagne een deel van de winst 

verdelen over verenigingen en stichtingen in het werkgebied Roermond - Echt. Elk lid krijgt de mogelijkheid 

een vijftal stemmen te verdelen onder de organisaties die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen, 

hoe hoger de financiële ondersteuning voor ons als vereniging. Op deze manier wil Rabobank Roermond-Echt 

bijdragen aan het verenigingsleven, een belangrijk onderdeel van een vitale samenleving.  

 

Hoe werkt het? 

Ben jij lid van de Rabobank? Dan mag jij in de stemperiode van 4 tot en met 15 oktober 2016 bepalen hoe dit 

bedrag wordt verdeeld. Als lid ontvang je hiervoor in september per post een stemkaart. Met een unieke  

code kun jij vervolgens online stemmen, waarvan je maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging of stich-

ting mag uitbrengen. Nadat alle stemmen uitgebracht zijn, wordt het totaalbedrag gedeeld door het totaal  

aantal uitgebrachte stemmen. Tijdens de jaarlijkse ledenavond op 31 oktober in Theaterhotel de Oranjerie 

wordt bekendgemaakt wat de bijdrage voor onze verenging is.  

 

Waarom willen wij jou stem? 

Vastelaovendj is van oorsprong een Room-Katholiek volksfeest! Een volksfeest dat jong en oud bij elkaar 

brengt en zorgt voor verbroedering. Als vereniging zijn wij de gangmakers van dit volksfeest. Met als speciaal 

aandachtspunt voor de nabije toekomst de jeugd vertrouwd te maken en te integreren met de Pejjer  

vastelaovendj. Om dit mogelijk te maken hebben wij jouw (financiële) steun en stem nodig! 

   

Wij vinden het fantastisch als jij en jouw familie en vrienden (als zij lid zijn van Rabobank Roermond-Echt) 

stemmen geven aan onze vereniging tijdens de Clubkas Campagne.  

Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabo.nl/roermond-echt/rcc. 
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Jouw stem is geld waard!  

Steun ons tussen 4 t/m 15 oktober 2016 met jouw stem!  


