Rabobank Clubkas Campagne 2017
De Rabobank Eindhoven/Veldhoven is begin gestart 2017 met de Clubkas Campagne 2017. Hierbij
wordt maar liefst € 125.000 onder de verenigingen en stichtingen verdeelt die klant zijn. Voorwaarde
is wel dat zij zich hiervoor dienen aan te melden. De verdeling zal geschieden op het aantal stemmen
dat een vereniging of stichting zal ontvangen via de ontvangen stemkaart
Onze COVS heeft al vele jaren een bankrekening bij de Rabobank en de commerciële commissie had
direct de gedachte om de vereniging hiervoor aan te melden zodat hiermee extra gelden kunnen
worden aangeboord t.b.v. het jubileumjaar 2018.
De Rabobank honoreerde onze aanmelding en zo konden we plan de campagne gaan voeren om
zoveel mensen (leden en niet-leden) op onze vereniging te laten stemmen.
Via social media (Facebook, Twitter en emails) hebben we actie hiervoor ondernomen. Voorwaarde
voor het stemmen is wel dat er niet alleen een Rabobank bankrekening aanwezig moet zijn maar de
persoon moet zich ook aanmelden als lid van de Rabobank.
Jammer genoeg is wel dat alleen personen die in Eindhoven of Veldhoven woonachtig zijn hiervoor
kunnen stemmen. Aangezien we ook veel leden hebben die in o.a. Geldrop, Heeze en Oirschot
wonen gaan deze stemmers helaas verloren.
30 April was sluitingsdatum en uiteindelijk was elke stem € 6,90 waard. Donderdag 17 mei was de
afsluitavond in het NatLab/Plaza Futura waar ca. 190 verenigingen of stichtingen een envelop in
ontvangst mochten nemen.
Inloophuis de Eik in Eindhoven mocht meer dan 400
stemmen ontvangen zodat zij een behoorlijk bedrag
konden bijschrijven voor dit ideële doel, ‘mensen
met kanker en hun naasten in de regio Eindhoven’.
Onze COVS Eindhoven werd verblijd met een
cheque van € 172,50. 25 stemmers hadden hiervoor
gezorgd.
Dank aan alle stemmers die de COVS Eindhoven een
warm hart toedragen en wellicht tot de volgende
Rabobank Clubkas Campagne.

Onze ere-voorzitter Christ van de Donk en
penningmeester Henk van Bekkum
namen de cheque in ontvangst

