Bekijk de webversie

Nieuwsbrief 5 oktober 2020
Een schoner milieu door
minder afval, te beginnen
op scholen.
Dat wil de Stichting VAnG, die
in 2014 in Soest is opgericht.
Ze staat schoolbesturen met
raad en daad bij om een
afvalvrije school te krijgen. Ook
van buiten Soest vragen
scholen en gemeentes aan de
Stichting hen op weg te helpen.
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Rabobank ClubSupport: Stem op Stichting VAnG

Van 5 oktober tot 25 oktober 2020 kunnen leden van Rabobank Amersfoort Eemland stemmen
op verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Ben je lid van de Rabobank
Amersfoort Eemland? Dan kun je op Stichting VAnG stemmen vanaf 5 oktober.
Wat is Rabobank ClubSupport?
Jaarlijks ondersteunt de Rabobank veel verenigingen en stichtingen in Amersfoort, Soest,
Baarn, Eemnes, Hoevelaken en Leusden. Met Rabobank ClubSupport heeft elk lid van de
Rabobank invloed op de verdeling van de sponsor- en donatiegelden van Rabobank Amersfoort
Eemland. Ben je lid van Rabobank Amersfoort Eemland dan kun je van 5 tot 25 oktober
stemmen op je favoriete verenigingen en stichtingen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer
stemmen er op een vereniging of stichting worden uitgebracht, des te meer geld krijgt deze
vereniging of stichting om hun doel te realiseren.
Hoe kun je stemmen?
Door in te loggen in de Rabo-app of op de website van de Rabobank: www.rabobank.nl. Ga dan
naar ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ waar je kunt klikken op Rabo
ClubSupport. (Vanaf maandag 5 oktober kan er gestemd worden)
Welk sponsorbedrag kan Stichting VAnG verwachten?
De waarde van een stem is afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen. Deze kan dus na
25 oktober worden bepaald. Dit doet de Rabobank door het totaal beschikbare bedrag te delen
door het aantal uitgebrachte stemmen. Verenigingen en stichtingen ontvangen de waarde van
een stem maal het aantal uitgebrachte stemmen. Het aantal stemmen dat wordt uitgebracht op
Stichting VAnG in verhouding tot het totaal aantal uitgebrachte stemmen bepaalt welk deel van
het totale sponsorbedrag naar Stichting VAnG gaat.
De opbrengst van de Rabobank Clubkas Campagne gaat Stichting VAnG onder meer gebruiken
voor leermiddelen educatie en faciliteiten voor de streetmasters. In deze tijden moeten wij
bovendien inzetten op digitale educatie, omdat wij de scholen voorlopig niet mogen bezoeken.
Mogen wij op je stem rekenen?

Heeft u ideeën of input voor onze nieuwsbrieven? Laat dat weten aan de redacteur Peter Beijer
op het e-mailadres: pr@afvalvrijescholen.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u webmaster@afvalvrijescholen.nl toe aan uw adresboek.

