
Hallo speeltuinleden, 
  
Ieder jaar neemt de speeltuinvereniging deel aan de Rabobank Clubkas
Campagne. Sinds vorig jaar heet dit Rabo ClubSupport. Vorig jaar heeft de
vereniging weer een mooie bijdrage ontvangen voor de instandhouding van de
speeltuin. 
 

De skelters zijn bij de kinderen echt favoriet en worden zeer intensief gebruikt.
Dit jaar willen we de inkomsten gebruiken voor de aanschaf van een nieuwe
skelter. Graag willen we ook dit jaar weer een beroep op jullie doen om

https://www.hulhuizen.nl/


stemmen uit te brengen op onze vereniging. 
Alvast onze hartelijke dank daarvoor! 
 
Hoe werkt het de stemperiode: 
De stemperiode vindt plaats tussen 4 tot 25 oktober 2021. 
De leden van de Rabobank kunnen tijdens deze periode 5 stemmen uitbrengen
op de verenigingen van hun voorkeur. Per vereniging mogen er 2 stemmen
worden uitgebracht. 
Deze stemmen zijn geld waard voor onze vereniging. De opbrengst willen we
gebruiken voor de aanschaf van een nieuwe skelter. Hoe mooi zou het zijn als
bij de start van het nieuwe speeltuinseizoen er een mooie nieuwe skelter staat
te blinken bij de skelterbaan! 
 
Binnenkort ontvangen de leden van de Rabobank nadere informatie over
mogelijkheid om te stemmen. Stem op onze vereniging!  
Dit kan via de Rabo App of op rabobank.nl/clubsupport 
De speeltuinvereniging kunt u vinden bij de categorie: Overige 
 
Bent u nog geen lid? 
Lid worden is gratis én heel makkelijk 
Meld je aan via de Rabo App of Rabo Online Bankieren. U krijgt meteen
toegang en kunt stemmen! 
 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 
  
Tot ziens in onze speeltuin en veel speelplezier. 
  
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Speeltuinvereniging Hulhuizen
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