Samen investeren we in lokale clubs en verenigingen

-

Rabobank Roermond-Echt draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe.
Daarom organiseert Rabobank, de Rabo Club Support, speciaal voor verenigingen en
stichtingen. Rabobank Roermond-Echt stelt wederom een aanzienlijk bedrag beschikbaar.

Ook de golfbiljartbond Echt doet mee aan de Rabo Club Support.
Stemmen kan vanaf maandag 5 oktober 2020 t/m zondag 25 oktober 2020
De leden van Rabobank Roermond-Echt kunnen dan (vijf) stemmen uitbrengen op
hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club.
Stemmen doe je door in te loggen op de Rabowebsite of via de Rabo App!
Klik op; ‘’zelfregelen’’ ga naar ‘’mijn lidmaatschap’’ klik op; ‘’Club Support’’ zoek
naar GBB Echt, …….stemmen maar……
Elke stem is voor de vereniging dus geld waard. De waarde van een stem wordt
bepaald door het beschikbaar gestelde bedrag, te delen door het aantal uitgebrachte
stemmen. Golfbiljartbond Echt, ontvangt dan het aantal op ons uitgebrachte
stemmen, maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden en of sympathisanten
Het is voor Golfbiljart Bond Echt, van belang om deze actie onder de aandacht te brengen
om uiteindelijk zoveel mogelijk stemmen te verkrijgen. Zoals vele verenigingen, kunnen ook
wij het bedrag goed gebruiken om onder andere de huur van de golfbiljarts voor de Echter
kampioenschappen en of andere activiteiten te bekostigen.
Of voor de aankoop van bokalen voor de prijswinnaars van de diverse evenementen.

Heeft u een account bij de Rabobank Roermond-Echt, maar u bent nog
géén lid? Wordt dan snel maar gratis lid zodat u vanaf 5 oktober aanstaande kan
stemmen. Het zou dus voor onze vereniging fantastisch zijn als u en uw familie en of
vrienden, indien zij ook lid zijn of worden van Rabobank Roermond-Echt, stemmen geven
aan; GBB

Echt en omstreken

Kijk voor meer informatie over de Rabobank Club Support op:
www.rabo-clubsupport.nl/roermond-echt

Alvast bedankt voor uw stem

