STEM
RABOBANK ClubSupport
Beste mensen,
Vanaf vrijdag 27 september tot en met vrijdag 11 oktober 2019 kunnen rekeninghouders en leden van de Rabobank
stemmen op Mannenkoor Lambardi via de actie RABOBANK ClubSupport. Voor deze actie heeft de Rabobank
Helmond een bedrag van € 100.000,- beschikbaar gesteld als ondersteuning van het lokale verenigingsleven. Om in
aanmerking te komen voor een donatie uit deze actie hoopt Lambardi op zoveel mogelijk stemmen. Daarom dit
verzoek aan u.
Waar moet u aan voldoen om een stem uit te kunnen brengen?
U moet rekeninghouder zijn bij Rabobank Helmond en u moet ook lid zijn van de Rabobank. Alle rekeninghouders
kunnen op ieder gewenst moment kosteloos lid worden van Rabobank Helmond.
Wanneer u op of vóór 15 september 2019 lid bent van Rabobank Helmond kunt u stemmen tijdens deze actie.
U kunt zich via de website https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/ aanmelden als lid van de
Rabobank.

Leden van de Rabobank ontvangen van de bank een inlogcode om te stemmen.
Wat moet u vervolgens doen?
Via een speciale website mag u vijf stemmen uitbrengen op de deelnemende verenigingen. U mag twee stemmen
uitbrengen op uw favoriete club (bv. Lambardi) de overige drie stemmen mag u geven aan andere verenigingen die u
een warm hart toedraagt.
Het totaal aantal uitgebrachte stemmen op een vereniging bepaalt uiteindelijk de hoogte van het bedrag voor die
vereniging, hoe meer stemmen hoe hoger het bedrag. In 2018 ontving Lambardi € 769,06, waarvoor wij onze
stemmers nogmaals hartelijk willen danken.
Bent u al, of wordt u lid van de Rabobank, dan stellen wij het zeer op prijs wanneer u uw stem(men) uitbrengt op
Mannenkoor Lambardi.
Heeft u geen rekening bij de Rabobank dan kunt u toch iets voor ons doen, spoor zoveel mogelijk familie, vrienden,
kennissen etc. aan om indien mogelijk hun stem(men) uit te brengen op: Mannenkoor Lambardi.
Uw keuze?
Mogelijk geeft u een andere club de voorkeur voor de twee stemmen. Maar het zou een mooie ondersteuning zijn
wanneer u één van de andere drie stemmen op Mannenkoor Lambardi laat vallen.
Breng deze actie dan ook breed onder de aandacht via mail, bellen, sms, app, facebook etc.
Elke stem telt! Elke euro is er een!

Mannenkoor Lambardi
Het koor bestaat momenteel uit zo'n 90 enthousiaste mannen met een mooi, volwaardig stemgeluid, o.l.v. een
veelzijdige, bevlogen en inspirerende dirigent. Lambardi kijkt naar de toekomst en wil het koor kwalitatief en
kwantitatief op peil houden. Een bedrag uit de Rabobank ClubSupport zal daarom worden besteed aan werving
en scholing.

HARTELIJK DANK VOOR UW STEUN
www.mannenkoorlambardi.nl
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