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Nieuwsbrief nummer 9, oktober 2016.

Lid van de Rabobank?
Stem op Heemkundekring De Wojstap in de Rabobank
Clubkas Campagne 2016.
Het bestuur van De Wojstap wil een nieuwe geluidsinstallatie aanschaffen.
Onze Heemkundekring organiseert ongeveer 8 lezingen per jaar en daarnaast nog vele andere bijeenkomsten
in de heemkamer. Daarbij is een goede geluidsinstallatie onontbeerlijk. Daarom willen we dit jaar de
clubkasbijdrage daarvoor gaan gebruiken.
Dus doen we weer mee met de Rabobank Clubkas Campagne van de Rabobank Oss Bernheze.
Help onze heemkundekring aan stemmen!
Dit jaar stelt de Rabobank stelt € 300.000, - beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag
mogen de leden van de bank verdelen over de verenigingen, die meedoen. Ieder lid mag vijf stemmen
uitbrengen, waarvan twee op dezelfde vereniging. Op die manier kunnen de leden van de bank meebeslissen
in de verdeling van dit geldbedrag. Elke stem brengt geld op. De stemmen van onze leden, die lid zijn van de
Rabobank zijn dus geld waard! Hoe meer stemmen er op De Wojstap uitgebracht worden, des te meer geld
onze heemkundekring krijgt.
Van maandag 10 oktober tot en met zondag 23 oktober mogen leden van Rabobank Oss Bernheze stemmen
op hun favoriete vereniging. Elke stem telt! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal
beschikbare bedrag van € 300.000, - te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij ontvangen daardoor
het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is. Alle leden van de Rabobank
krijgen een oproep om te gaan stemmen met een stemcode. De code voer je in op de website van bank.
Oproep aan alle leden.
Het is voor ons belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zo stemmen te vergaren. Onze club
kan deze bijdrage goed gebruiken! Het zou fantastisch zijn als u en uw familie en vrienden stemmen geven
aan Heemkundekring De Wojstap.
Mocht u welke reden dan ook niet kunnen of willen stemmen, dan vragen wij onze leden die lid zijn van
de Rabobank, hum stemkaart met code af te geven bij een van onze bestuursleden te weten:
Jo van Helvoort
Anny Janssen
Joop Akkermans
Fred Lennings
Bart van Schijndel
Peter Kriele
Annie van den Boom
Wij zullen dan voor u op De Wojstap stemmen.
Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne op: www.rabobank.nl/ossbernheze.
Bedankt voor uw steun!

