RABO Clubkas Campagne 2018
Ook in 2018 doen wij weer graag mee met deze actie, die onze vereniging een welkome aanvulling op onze
verenigingskas brengt. In 2017 ontvingen we prachtige bedrag van € 1669.50
Graag willen we dit jaar dit
bedrag weer evenaren en indien mogelijk overtreffen.
Dit mooie bedrag komt doordat er veel leden van de RABO bank op ons hebben gestemd.
Die stemmen komen van onze eigen leden, die lid zijn van de RABO bank, maar ook van de uitgebrachte stemmen van
onze familie, vrienden en kennissen. Ook krijgen we natuurlijk stemmen vanuit de hoek van de elkaar steunende
verenigingen.

Daarom een oproep aan u om zoveel mogelijk personen met een RABO ledenrekening uit uw omgeving

te

vragen om op onze vereniging te stemmen ( ieder RABO lid mag aan één vereniging 2 stemmen geven)
De stemperiode voor leden van de RABO bank is dit jaar van 22 mei tot en met 6 juni a.s.. Ieder lid mag 5 stemmen
uitbrengen. Ook dit jaar mag je 2 stemmen op dezelfde vereniging uitbrengen.
Wij hebben dit jaar weer samenwerking gezocht met de verenigingen, die ook vorig jaar elkaar hebben gesteund.
De elkaar steunende verenigingen zijn:
*

Chr.Gem.Koor Ex-Animo (N.B.: 2 stemmen geven !!!!!!!!!!!! )

Dus de nu nog overblijvende 3 stemmen bij voorkeur ( maar naar eigen keuze) geven aan één van de onderstaande
verenigingen. Uiteraard mag u ook op een deelnemende vereniging naar eigen keuze stemmen
*
*
*
*
*

Chr. Gemengd Koor Ex- Animo te Zwartebroek
I V K Euterpe Voorthuizen
Sportvereniging D.O.B. Terschuur.
V.V. Terschuurse Boys
Gospelkoor Say Yes Zwartebroek

Onze oproep is aan allen die lid van de RABO bank zijn of dit willen worden om in de periode van
22 mei t/m 6 juni a.s. uw stemmen uit te brengen.

Vraag ook uw kinderen, familie, buren, kennissen gebruik te maken van hun
stemrecht om Exanimo een zo hoog mogelijk aantal stemmen te doen krijgen.
P.S. Heeft u geen computer, geef dan de ontvangen code aan één van de bestuurleden van
Ex-Animo en die zorgen, dat uw stem wordt uitgebracht op de door u gewenste
verenigingen.

