Steun met je Raborekening gratis het Amstelbad!
Rabo ClubSupport 2022
Draag je het Amstelbad een warm hart toe én ben je klant van de Rabobank dan kan je het bad gratis financieel
steunen. Dat kan via Rabo ClubSupport.
De Rabobank ondersteunt ieder jaar clubs en verenigingen met kennis, hun netwerk en financieel. Ook het
Amstelbad kan dit jaar weer in aanmerking komen voor een mooi geldbedrag.
De leden van de Rabobank mogen ieder jaar hun stem uitbrengen voor de club of vereniging waarvan zij vinden dat
zij een geldbedrag verdienen. Doormiddel van het aantal stemmen worden de geldbedragen onder de clubs en
verenigingen verdeeld. Vorig jaar heeft het Amstelbad 5000 euro (!) gekregen. Dit hebben we gebruikt om een deel
van de aan te brengen zwembadafdekking te betalen.
Maar we hebben nog veel meer nodig om onze verduurzamingsplannen te kunnen betalen.

Hoe kan je als klant van de Rabobank het Amstelbad helpen?
Stap 1
Allereerst door lid te worden. Elke particuliere rekeninghouder van de Rabobank Amstel en Vecht kan lid worden.
Als je geen lid bent kun je niet stemmen. Lid worden is eenvoudig, gratis en verplicht je tot niets. Met de Rabobank
App of via internetbankieren is het dit jaar nog eenvoudiger!
Lid word je door in te loggen op je rekening. Rechtsboven zie je de knop ‘Service’. Je komt dan meteen in “Zelf
regelen”. Het 3de onderwerp is “Algemeen” en daarin als 4e item zie je ‘Lidmaatschap’. Als je dat aanklikt kun je je
verder aanmelden als lid. Ben je nog geen lid, dan kun je je hier nu al aanmelden. Doe dit voor 31 augustus 2022.
Maar beter is het meteen te doen dan kun je het niet vergeten en staat het ook voor volgende jaren.
Stap 2
Stemmen kan van 5 tot 27 september.
Het is dit jaar anders dan de voorgaande jaren.
Er wordt geen stemcode meer gemaild of per post verzonden.
Via de app kunnen de leden stemmen door in te loggen, naar ‘Service’ te gaan, vervolgens naar ‘Lidmaatschap’en
te kiezen voor Clubsupport.
Ook is stemmen mogelijk wanneer leden op de computer zijn ingelogd: www.rabobank.nl/clubsupport . Via
dezelfde weg maar er komt sowieso in de stemperiode een melding dat je kunt stemmen. Dus houdt het in de
gaten
Een stemcode is er dus niet meer.
Je mag op 3 favoriete clubs of verenigingen stemmen. Natuurlijk hopen we dat het Amstelbad een stem van je
krijgt.
Als we een mailadres van u hebben zullen we u per mail attenderen dat er weer gestemd kan worden.
In november horen we of het Amstelbad genoeg stemmen heeft gekregen voor een mooie financiële
ondersteuning waarmee we onze verduurzamingsplannen verder kunnen uitvoeren.

Wat kan je nog meer doen?
Familie, vrienden en bekenden in de regio Amstel en Vecht met een Raborekening wijzen op Rabo ClubSupport en
de mogelijkheid om zo het Amstelbad te steunen.

En nu maar hopen dat het Amstelbad heel veel stemmen krijgt!
Help ons… we kunnen het heel goed gebruiken.

