Nieuwsbrief Heemkundevereniging Bicht “HV-Bicht”
Extra nieuwsbrief ivm clubsupportactie

Mededelingen vanuit het bestuur:
In deze extra nieuwsbrief willen wij nog een keer de aandacht vestigen op de Rabobank
Clubsupport actie.
Deze actie zorgt jaarlijks, met dank aan iedereen die op ons stemt, voor een mooie
bijdrage aan onze clubkas. Enkele voorbeelden van activiteiten die wij, mede dankzij
deze actie kunnen ondernemen zijn:
- Het uitbrengen van ons jaarboek.
- Het organiseren van bijeenkomsten, excursies en lezingen. (Door de
coronamaatregelen kunnen we op dit moment dergelijke activiteiten helaas
tijdelijk niet organiseren)
- Het hebben van een jeugdafdeling waarmee de jeugd enthousiast gemaakt
wordt voor de geschiedenis en gebruiken van ons werkgebied.
- Het hebben van een jongerenafdeling, waardoor de jeugd die interesse voor
onze vereniging heeft, niet afhaakt zodra zij van de basisschool af zijn.
U kunt begrijpen dat wij het als bestuur daarom zeer op prijs zouden stellen als u, indien
u lid bent van de Rabobank, uw stem wilt uitbrengen op onze Heemkundevereniging.

Hoe werkt de Rabobank Clubsupport actie:
Iedereen die lid is van de Rabobank krijgt een 5-tal stemmen welke hij/zij kan verdelen
over verschillende verenigingen. Daarvan mogen er maximaal 2 stemmen per
vereniging uitgebracht worden. Op deze manier kunt u dus tussen de 3 en 5
verenigingen blij maken met uw stem. De Rabobank heeft per regio een bedrag
gereserveerd voor deze actie. Dit bedrag wordt verdeeld aan de hand van het aantal
stemmen dat een vereniging gekregen heeft, hoe meer stemmen, hoe groter de
financiële bijdrage. Natuurlijk hopen wij dan ook om 2 stemmen van u te mogen
ontvangen, maar ook met 1 stem zijn wij al erg blij.

Hoe kunt u uw stem uitbrengen:
Sinds dit jaar zijn er drie manieren waarop u uw stem kunt uitbrengen.
Manier 1: Net zoals voorgaande jaren ontvangt u een stemcode via de post. Op de
kaart staat aangegeven hoe u kunt stemmen. Hierbij moet u zoeken naar Heemkunde
Vereniging “Bicht”.
Manier 2: U gaat naar de website www.rabobank.nl/clubsupport Daar wordt u
gevraagd om in te loggen met uw Rabobankgegevens (alsof u gaat internetbankieren)
U komt nu op een pagina waar nog meer uitleg staat over de clubsupportactie. Hier
staat ook een oranje knop [bekijk de deelnemers] Zodra u hierop geklikt heeft, kunt u
zoeken op de term “heemkunde”. Heemkunde Vereniging “Bicht” staat dan als eerste
zoekresultaat. Hier kunt u dan uw stemmen (het liefst 2) uitbrengen
Manier 3: U logt in via uw Rabobankieren app. Kiest onder in beeld het menu [zelf
regelen] vervolgens gaat u naar [Lidmaatschap] daar selecteert u [Clubsupport] en kijkt
in de [lijst met deelnemers] en zoekt u
op de term “heemkunde”. Heemkunde
Vereniging “Bicht” staat dan als eerste
zoekresultaat. Hier kunt u dan uw
stemmen (het liefst 2) uitbrengen
Om ons nog extra te steunen zouden wij
het op prijs stellen als u ook familieleden
en/of vrienden zou willen vragen om op
ons te stemmen. Al is het met 1 stem.
Alvast bedankt!
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