Rabobank Clubkas Campagne
Hoi allemaal
Denk nou niet meteen: ik heb geen Rabobank, dus dit is niet interessant voor mij.
Misschien zijn er in jouw familie, vrienden- en/of kennissenkring wel mensen met
een Rabobank rekening, en ook die kunnen helpen!
Waar gaat het om:
De week start de Rabobank Clubkas Campagne. De Rabobank Groenewoud zuid
(Best, Oirschot, Son&Breugel en de Beerzen) heeft €75.000 te verdelen onder de
deelnemers aan deze actie (waaronder dus VVC Best). De leden van de Rabobank
(zo’n 10.000) mogen hun stemmen uitbrengen op de doelen die de deelnemers
aangedragen hebben. Ieder lid mag 5 stemmen uitbrengen, waarvan 2 op dezelfde
vereniging. Vervolgens wordt de €75.000 gedeeld door het totaal aantal uitgebrachte
stemmen, waarmee de waarde per stem bepaald wordt. Iedere deelnemer krijgt tot
slot het aantal vergaarde stemmen keer dit bedrag. Ofwel: deze actie levert altijd
iets op voor ons!.
Kortom, we willen graag dat er zoveel mogelijk Rabobank-leden op ons
gaan stemmen!
Wat hebben we als doel opgegeven:
Dit jaar bestaat VVC 45 jaar. Hiervoor zouden we het te gek
vinden als we voldoende geld op kunnen halen om een zogeheten
volleybal-kanon te kopen. Zo’n apparaat kan heel veel ballen
achter elkaar op de zelfde manier aanspelen, waardoor we een
stuk intensiever en constanter kunnen trainen.
Wat kun jij doen?
Ben jij lid van de Rabobank, dan zouden we het heel fijn vinden
als we 2 van jouw stemmen mogen ontvangen. Maar ken je
mensen die lid zijn van de Rabobank, vraag ze dan of ze op ons
willen stemmen. Immers, hoe meer stemmen, hoe meer geld!
Op twitter en facebook zullen we ook hierover berichten, dus delen wordt
gewaardeerd!
Hoe stem ik?
Alle leden van Rabobank Het Groene Woud Zuid worden persoonlijk uitgenodigd om
hun stemmen uit te brengen.
Heb je nog vragen?
Mail dan even naar penningmeester@vvc-best.nl
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Volleybal Vereniging Conditio Best
Ook jij kunt VVC Best sponsoren via sponsorkliks !!!!
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=3356

