
 

Het Vechtstreekmuseum doet mee met de Rabobank ClubSupport 2020! 

Het museum heeft als doel voor het te winnen bedrag gekozen voor: 

De lichtjeskaart digitaliseren 

Wij willen graag de zogenaamde lichtjeskaart, met daarop een overzicht van de kastelen en 

buitenhuizen in de Vechtstreek, digitaliseren. Nu drukt men op een knop en gaat een lichtje 

branden waar een kasteel of buitenhuis gevestigd is. Dit willen wij visualiseren d.m.v. 

videobeelden en of foto's van het kasteel of het buitenhuis. Zo maken wij de beleving van de 

bezoekers nog leuker en interessanter. 

Hoe werkt het? 

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je 

iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken. Met 

Rabo ClubSupport biedt de Rabobank kennis, hun netwerk en financiële ondersteuning aan 

clubs en verenigingen. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst. Help jij jouw club 

haar doel te behalen? Als lid bepaal jij namelijk welke club een financiële ondersteuning 

ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard. Goed voor de club & geweldig voor de buurt. 

Rabobank Gooi en Vechtstreek investeert een deel van de winst in de maatschappelijke 

bestedingsdoelen van clubs en verenigingen. Ieder lid van Rabobank Gooi en Vechtstreek 

mag vijf 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 Vechtstreekmuseum gaat er voor! 

• Wie kunnen er stemmen? -> Alleen leden van Rabobank Gooi en Vechtstreek 

kunnen stemmen.  

• Hoe kan ik stemmen? -> Door in te loggen in de app of op de website van de 

Rabobank en via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kun je klikken op 

Rabo ClubSupport. 

• Mag ik ook stemmen als ik geen klant ben bij de Rabobank? -> Nee, dat kan niet. Om 

te kunnen stemmen moet je een betaalrekening hebben en lid zijn van Rabobank 

Gooi en Vechtstreek. 

• Waar kan ik zien of mijn club ingeschreven staat? -> Tot 30 september 2020 kunnen 

clubs zich aanmelden. Log nu in of selecteer je bank op de Rabo ClubSupport pagina 

om te kunnen zien of je club meedoet. 

Tijdslijn 

• Start stemperiode - 5 oktober 
Vanaf nu kun jij als lid van de Rabobank jouw stem uitbrengen op clubs en verenigingen uit jouw 
buurt.  

• Einde stemperiode - 25 oktober 
De stemperiode voor leden is gesloten. Stemmen is niet meer mogelijk.  

• November 
Finale en uitreikingen Rabo ClubSupport. Houd de pagina van jouw lokale bank in de gaten voor meer 
informatie over de lokale uitreiking. 

Let op: klanten zijn niet automatisch lid van de Rabobank. 

 

Belangrijk! 

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

de Rabobank ClubSupport wordt toebedeeld. Bankier je bij Rabobank Gooi en Vechtstreek 

maar ben je nog geen lid, kies er dan voor om lid te worden. Het is gratis en je kunt meedoen 

met de stemming! 


