LAWN TENNIS VERENIGING
“H E R K E N B O S C H”

3 april 2018
Beste Leden van LTV Herkenbosch,
Rabobank Roermond-Echt draagt het verenigingsleven een warm hart toe en ondersteunt verenigingen
en stichtingen in haar werkgebied.
Zij stellen daarom € 175.000,- beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Als lid van de
Rabobank mag u meebeslissen waar deze bijdrage naar toe gaat. U kunt van 8 t/m 23 mei 2018 uw stem
uitbrengen op clubs die deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne.
LTV HERKENBOSCH doet ook mee. Uw stem is dus geld waard voor onze club.
Let op:
Klanten van Rabobank Roermond-Echt zijn niet automatisch ook lid van de bank.
Lid worden is heel eenvoudig en is geheel gratis:
Klik op onderstaande link:
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/roermond-echt/uw-lidmaatschap/
Klik dan op “word lid van uw bank” en vul het formulier in en druk op verzenden.
Bent u dus klant van de bank en wilt u tijdens de Rabobank Clubkas campagne stemmen op LTVH?
Vraag dan tijdig het lidmaatschap aan zodat u een unieke stemcode ontvangt.
Klanten van Rabobank Roermond-Echt die voor 15 april 2018 lid zijn (geworden), ontvangen in mei per post een
stemkaart met hierin een unieke code waarmee zij hun stem kunnen uitbrengen.
U krijgt van de Rabobank vijf stemmen die u kunt uitbrengen op uw favoriete clubs, WAARVAN
LTV HERKENBOSCH ER NATUURLIJK EEN IS. U kunt maximaal twee stemmen op dezelfde club
uitbrengen. Breng van 8 t/m 23 mei 2018 uw stem uit op www.rabo.nl/roermond-echt/rcc. Hier kunt
u ook zien wat onze club met uw bijdrage gaat doen.
Stemmen kan alleen via internet. Hulp nodig bij het stemmen? Vraag familie, (tennis)vrienden of
kennissen om hulp. Ook kunt u met de kaart naar een van de kantoren van de Rabobank, tijdens
kantooruren, en de medewerkers helpen u graag verder.
Laat uw stem gelden, en steun LTV Herkenbosch!
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