
 

Het Vechtstreekmuseum doet mee met de Rabobank Clubkas Campagne 2019! 

Het Vechtstreekmuseum heeft als doel voor de deelname aan de clubkas campagne gekozen voor: 

Historische kleding voor het Vechtstreekmuseum 

Het Vechtstreekmuseum speelt een belangrijke rol in het bewust maken van de culturele 

leefomgeving van de jeugd uit Stichtse Vecht. Ieder schooljaar brengen ruim 400 leerlingen van de 

diverse basisscholen een bezoek aan ons museum voor het ‘Buitenplaatsenproject’. Bovendien 

komen de leerlingen van het Nifterlake college het brugklasjaar in ons museum met een speciaal 

project afsluiten. Voor deze doelgroep willen we graag historische kleding aanschaffen om de 

leerlingen een nog beter beeld te geven van het leven op een buitenplaats in de 17de eeuw. Om een 

jongen en een meisje aan te kleden met de kleding uit die tijd, compleet met pruik, is voor alle 

kinderen een enorme belevenis. We hebben voor het maken van deze historische kleding een zeer 

vertrouwd adres gevonden: ‘De Gelderse Roos’, een bedrijfje dat voor diverse musea de historische 

kleding verzorgd. Zij hebben voor ons een offerte gemaakt die u in de bijlage kunt vinden. 

Rabobank Gooi en Vechtstreek geeft het Vechtstreekmuseum de kans om een bedrag van maximaal 

€ 2.000,- te winnen. 

Hoe werkt het? 

Rabobank Gooi en Vechtstreek stelt € 75.000,- beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit 

bedrag mogen de leden van de Rabobank verdelen onder de verenigingen en stichtingen die 

meedoen aan de actie. Ieder lid van Rabobank Gooi en Vechtstreek mag drie stemmen uitbrengen, 

waarvan maximaal twee op dezelfde vereniging of stichting. Op die manier mogen de leden van de 

Rabobank meebeslissen in de verdeling van het geld. Hoe meer stemmen op een vereniging of 

stichting uitgebracht worden, des te meer geld zij ontvangen. Het maximaal uit te keren bedrag per 

vereniging of stichting is € 2.000,- incl. BTW. 

Het museum gaat er voor! 

Wie kunnen er stemmen? Alleen leden van Rabobank Gooi en Vechtstreek kunnen een stem 



uitbrengen op het Vechtstreekmuseum. Het lid ontvangt hiervoor een unieke code van de bank 

waarmee van dinsdag 5 maart tot en met maandag 25 maart 2019 online stemmen kunnen 

uitbrengen op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid kan drie 

stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging mogen worden 

uitgebracht. Let op: klanten zijn niet automatisch leden. 

Belangrijk! 

Zegt het voort, zegt het voort! De leden van de bank kunnen kiezen aan wie een bijdrage van de 

Clubkas wordt toebedeeld. Bankiert u bij Rabobank Gooi en Vechtstreek maar bent u nog geen lid, 

kies er dan voor om lid te worden. Het is gratis maar u kunt wel meedoen met de stemming! 

 

 

Alvast bedankt voor uw stem! 


