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Rabo ClubSupport 2022 
 
Rabobank West-Brabant Noord organiseert voor de 9e maal de Rabobank Clubkas Campagne  / 
RaboClubSupport 2022 speciaal voor verenigingen en stichtingen.  
Rabobank West-Brabant Noord stelt opnieuw een fors bedrag van € 100.000 beschikbaar!  
Ook onze Heemkundekring Jan uten Houte doet weer mee aan de Rabo ClubSupport 2022 actie!  
Vorig jaar mochten we ruim € 500,00 ontvangen van de Rabobank. 
 
Stemmen 
Vanaf maandag 5 september tot en met dinsdag 27 september mogen rekeninghouders van de 
Rabobank, die ook nog eens lid zijn van Rabobank West-Brabant Noord, vijf stemmen uitbrengen 
op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde club.  

Zij krijgen begin september hun persoonlijke stemkaart hiervoor.     Elke stem is geld waard! 

De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag te delen door het 
aantal uitgebrachte stemmen.  
Wij, Heemkundekring Jan uten Houte, ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal 
het bedrag dat een stem waard is. Vorig jaar was dat ongeveer 5,00 Euro per uitgebrachte stem.  
 
Oproep aan alle leden 
Het is voor onze Heemkundekring belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen van 
kennissen, familie, vrienden en bekenden om zoveel mogelijk stemmen te vergaren.  
Het zou fantastisch zijn als jij, jouw familie en jouw vrienden twee stemmen geven aan onze  

Jan uten Houte Heemkundekring. 
De andere stem kan men dan uitbrengen op een andere vereniging in Etten-Leur zoals de 
Bridgeclub Etten-Leur en Stichting Nederlands Drukkerijmuseum.  
Zij vragen hun leden / contacten om ook op onze Heemkundekring te stemmen! 
 
Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/wbn en stem 
vanaf 5 september via de link   https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/ 
U treft onze Heemkundekring aan onder de Regio West-Brabant Noord onder Jan uten Houte. 
 

   DOET U OOK MEE en STEM OP ONS. 
 
Bedankt voor jullie steun!   
Met vriendelijke groet,   
Bestuur Heemkundekring Jan uten Houte. 
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