KBO
VIERLINGSBEEK/GROENINGEN

RABO CLUBSUPPORT 2021
KBO Vierlingsbeek/Groeningen vraagt de inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen steun
voor Rabo ClubSupport. De KBO heeft uit de opbrengst van de laatste jaren enkele mooie
projecten kunnen realiseren zoals de aanschaf van sporttenues voor het Wandelvoetbal en
een elektronisch kienbord voor het kienen.
Wij willen de bijdrage uit de Rabo ClubSupport dit jaar gebruiken voor het opzetten van een
kookstudio in Gemeenschapshuis Joffershof. Deze studio kan gebruikt worden om
kooklessen te geven en nieuwe gerechten te leren bereiden. Daarbij moet er natuurlijk ook
gelachen, geproost, gekookt en gegeten kunnen worden.
Om het bewegen van ouderen te stimuleren is de aanschaf van een curlingbaan een doel.
Voor curling zijn een boarding, curlingstenen, werpstokken en doelschijven vereist.
Met uw steun kunnen we dit realiseren! Hoe kunt u ons helpen?
Alle leden van de Rabobank ontvangen begin oktober een e-mail van de Rabobank en later
een persoonlijke stemcode waarmee men stemmen op verenigingen kan uitbrengen tijdens
de Rabo ClubSupport.
Deze actie begint op maandag 4 oktober en eindigt op zondag 24 oktober.
Alle leden van de Rabobank mogen 5 stemmen uitbrengen.
Wij vragen u vriendelijk om één of twee stemmen uit te brengen op KBO
Vierlingsbeek/Groeningen. Vindt u het stemmen via de computer voor u zelf te moeilijk of
lastig, dan wil de KBO dat voor u doen. U bepaalt natuurlijk zelf waar de stemmen op de
verenigingen naar toe gaan. Een telefoontje naar de penningmeester van de KBO, Jos van
Boekel, is voldoende en dan wordt het stembiljet bij u opgehaald. Zijn telefoonnummer is
0478-631839.
Het is ook mogelijk om stemmen in uw eigen omgeving te werven door familieleden,
vrienden en kennissen, die lid zijn van Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen, te vragen
een stem op onze vereniging uit te brengen.
Hoe meer stemmen de KBO krijgt, hoe meer geld de KBO voor haar senioren kan
besteden!
Door uw stem aan de KBO heeft de KBO meer mogelijkheden om de senioren in
Vierlingsbeek en Groeningen een breder sportief en sociaal leven te bieden!
KBO Vierlingsbeek/Groeningen dankt u hartelijk voor uw medewerking!!

UW STEM IS GELD WAARD.
STEUNT U ONS OOK!!

