
Help clubs en verenigingen in jouw buurt 

Doe mee met Rabo ClubSupport 
Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, 
elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterken wij clubs met 
kennis, netwerk en geld. Dat is goed voor de club & geweldig voor de buurt. Als lid beslis 
jij mee welke clubs we dat steuntje in de rug geven. 

Samen maken we elkaar sterker 

Financiële ondersteuning 

Een deel van onze winst investeren we in clubs en verenigingen. Zo groeien ze 
duurzaam verder en kunnen nog meer mensen meedoen. 
Netwerk 

Samen weet je meer. Zo brengen we bestuurders van clubs en verenigingen bijeen, zodat 
ze van elkaar kunnen leren. 
Kennis 

Van een masterclass in ledenwerving tot begeleiding bij een nieuwe 
organisatiestructuur. Zo helpen we clubs om zelfredzaam te worden en blijven. 
 

ClubSupport in drie stappen 
 
Inschrijven 
Van 6 tot en met 27 september kunnen clubs en verenigingen zich inschrijven. Ze 
ontvangen vanzelf een uitnodiging. 
Stemmen 
Van 4 tot 25 oktober kun jij je stem uitbrengen op je favoriete club of vereniging. 
Uitslag 
Van 1 tot en met 14 november zijn de finale uitreikingen en horen alle clubs welke 
financiële ondersteuning ze krijgen. 

 

Zij verdienen onze support 
 
Een vereniging of club is er voor iedereen. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. 
Deze projecten maken de wereld op hun manier een stukje mooier. Daarom kunnen ze 
rekenen op onze Support: 
The Surf Project - Ketelbinkie - De VoorleesExpress - Muziek in de Wijk. 
Als coöperatieve bank hebben we geen aandeelhouders, maar leden. Elk jaar geven we 
een deel van onze winst terug aan de maatschappij. En het leuke is: onze leden beslissen 
mee! Zo bepalen we samen waar het geld naartoe gaat.  
 

Bent u lid van Rabobank en hebt u een code ontvangen,  
maar komt u er zelf niet uit? 
Neem dan contact op met administratie@rpv-dekempen.nl. 
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