
   

 Rabo ClubSupport 2020       Rabobank Roermond-Echt 
 

Buurt Vereniging en Seniorenvereniging St. Joris Echt-Noord doen, als twee aparte verenigingen mee met 

Rabo ClubSupport 2020. Leden van de Rabobank kunnen van 5 t/m 25 oktober stemmen op hun favoriete 

vereniging of stichting via de Rabo App of Rabo Internetbankieren.  

Bent u nog geen Rabobanklid? Regel dit snel in de Rabo App via Zelf Regelen. Het lidmaatschap heeft geen 

enkele verplichting voor u. Indien u een en/of rekening heeft bij de Rabobank kan ook uw partner in totaal 5 

stemmen uitbrengen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om aan uw favoriete vereniging, zoals Buurt Vereniging 

St.Joris en Senioren Vereniging St.Joris, maximaal twee stemmen per persoon uit te brengen. Geef dit ook 

door aan vrienden, familie of buren zodat onze verenigingen zoveel mogelijk stemmen krijgen.  

Wij als verenigingen willen u natuurlijk graag helpen als u daar behoefte aan heeft en organiseren dan een 

uurtje op een middag of avond in het buurthuis. 

De uitreiking vindt plaats in november! 

Verdere informatie: 

• Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen. 

• Leden vanaf 12 jaar mogen stemmen. 

• Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen, waarvan er maximaal 2 op 

dezelfde vereniging/stichting mag worden uitgebracht. Hoe meer stemmen, hoe hoger de financiële 

ondersteuning.  

Buurtvereniging St.Joris en Seniorenvereniging St.Joris stellen het zeer op prijs als u op 

ons beide stemt.  Het geld dat wij, als verenigingen ontvangen, komt tenslotte weer ten 

goede aan u, als lid van onze verenigingen. Op deze manier kunnen wij nog meer leuke 

activiteiten organiseren dan wij nu al doen. Ook willen wij u vragen om mee te denken aan 

eventuele nieuwe activiteiten die we kunnen organiseren en waar u graag aan mee zou willen 

werken. 

 

ALVAST HARTELIJK DANK VOOR UW STEM 

Bloemschikken 27 oktober 

Deze middag beginnen we zoals altijd eerst met een kop koffie/thee en iets lekkers erbij. Vervolgens maken 

we o.l.v. Fred van Neer een herfststukje (een biedermeier) of een bloemstukje naar eigen idee. Het kan zijn 

dat we voor de veiligheid van iedereen nog een tweede bijeenkomst organiseren i.v.m. corona en de anderhalve 

meter afstand tot elkaar.  

Graag zelf meebrengen: 

1.Bloempot of  vaas (geen glas) bovenwijdte plm. 10 – 15 cm. 

2.Bloemen: Rozenbottels, sedum, hortensia, roosjes en siervruchtjes 

3.Klein groen: laurier, hebe, beetje conifeer, klimop, etc. 

Wij zorgen voor: oase en krammetjes 

Een voorbeeldfoto van deze mooie creatie is te zien op de website én in de vitrinekast van het buurthuis. 

Bijdrage leden is € 3,00 en niet-leden € 5,00 te voldoen bij opgave uiterlijk maandag 12 oktober bij Mevr.Dory 

Theunissen, Esstraat 22 (0475 482297). 

Graag vermelden: 

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Ik kan eventueel ook op 20 oktober: ja/nee 
 


