
Met Rabo ClubSupport ondersteunt Rabobank verenigingen in de regio 
 
Iedereen verdient een club waar je elkaar sterker maakt, waar je jezelf kunt zijn, waar talent de 
ruimte krijgt en waar gewerkt wordt aan een duurzame wereld. 
Daarom investeert de Rabobank ook dit jaar weer – met Rabo ClubSupport – in lokale clubs en 
verenigingen. Als lokale club of vereniging zijn wij waardevol voor onze samenleving. 
Door financiële ondersteuning wil de Rabobank clubs en verenigingen in de gelegenheid stellen 
maatschappelijke doelen te realiseren, zoals de opleiding van (jeugd)trainers en – leiders, de 
aanschaf en onderhoud van spel- en trainingsmaterialen, verduurzaming, gezond voedsel in de 
kantine etc. Hiervoor stelt de Rabobank ook haar kennis en netwerk ter beschikking. 
 
Welke bijdrage kunt u hierin leveren 
De leden van de Rabobank Zuid-Limburg Oost kunnen door hun stem uit te brengen op hun favoriete 
club of vereniging bepalen hoeveel van het beschikbare budget naar de deelnemende clubs en 
verenigingen gaat. 
 
Wie kan deelnemen aan de Rabo ClubSupport 
Iedereen, die een particuliere betaalrekening heeft bij de Rabobank Zuid-Limburg Oost. 
Voorwaarde is wel, dat je daarnaast bent ingeschreven als lid van de Rabobank. Dit lidmaatschap is 
gratis en brengt geen enkele verplichting met zich. 
 
Ben je rekeninghouder bij Rabobank, maar nog geen lid dan kun je je daarvoor aanmelden via de site 
www.rabo-clubsupport.nl/zuid-limburg-oost/lid-worden 
 
Hoe kan ik deelnemen 
Ieder lid van de Rabobank ontvangt een bericht van de bank om stemmen uit te brengen op de clubs 
of verenigingen naar eigen keuze. 
Ook niet-leden van VV Hellas kunnen stemmen op onze vereniging. 
 
Stemmen kan dit jaar in de periode van 5 september t/m 27 september 2022. 
 
Wat levert mijn stem op voor de vereniging 
Dat is afhankelijk van het totaal aantal uitgebracht stemmen en het beschikbare budget. 
Hoe meer stemmen op onze vereniging worden uitgebracht, hoe hoger het bedrag dat wordt 
uitgekeerd. 
Wil je VV Hellas ondersteunen, stem dan straks op onze vereniging en vraag familieleden, kennissen, 
vrienden, collega’s etc. die een particuliere rekening hebben bij Rabobank Zuid-Limburg Oost lid te 
worden van deze bank (voor zover zij dit nog niet zijn) en na bericht van de Rabobank te stemmen op 
VV Hellas. 
 
Vorig jaar was de opbrengst voor onze vereniging € 773,60. 
 
Gaan wij dankzij jullie steun dit bedrag overtreffen? 
 

Wij doen ook mee aan 
Rabo ClubSupport! 

Stemmen kan van 5 t/m 27 september 2022 


