
 
 
 
Beste leden van VV Boekoel, 
 
 
Sinds dit jaar heeft onze huisbankier, de Rabobank, haar sponsorprogramma vernieuwd. 
Van 4 t/m 15 oktober 2016 mogen leden van Rabobank Roermond-Echt vijf stemmen 
uitbrengen op hun favoriete club, waarvan maximaal twee op dezelfde club. De waarde van 
een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 125.000,- te delen door 
het aantal uitgebrachte stemmen. VV Boekoel ontvangt het aantal op ons uitgebrachte 
stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.  
 
Jullie zullen begrijpen dat een kleine inspanning ons veel geld op kan leveren.  
 
Alleen een rekening hebben bij de Rabobank is echter niet genoeg, jullie zullen reeds als lid 
aangemeld moeten zijn bij de Rabobank. Helaas heeft het geen zin meer om je nu nog als lid 
aan te melden voor dit jaar, de Rabobank heeft bepaald dat leden die zich pas kort geleden 
hebben aangemeld pas vanaf volgend jaar mogen stemmen. VV Boekoel zal jullie dan ook 
volgend jaar tijdig een waarschuwing geven dat deze actie eraan komt zodat jullie dan nog 
ruim de tijd hebben om lid te worden en ons te steunen. 
 
Iedereen die lid is zal eind september 2016 per post automatisch een persoonlijke stemkaart 
ontvangen. Met een unieke code vermeld op deze stemkaart kunnen jullie vervolgens online 
stemmen op de organisaties die jullie een warm hart toedragen. De link waarop jullie je stem 
kunnen doorgeven is nu nog niet beschikbaar maar zal vermeld staan op de stemkaart. 
Uiteraard vinden we het fijn als jullie anderen aan weten te sporen op ons te stemmen, zo 
hopen we aan het eind een mooi bedrag te verdienen! 
 
Tot slot willen we jullie erop attenderen dat ook Seniorenvereniging Boukoul deelneemt aan 
deze actie, wij hopen dat ook zij op jullie steun mogen rekenen om zo een mooie bijdragen 
bij elkaar te sparen.  
 
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite,  
 
Met vriendelijk groet, 
 
Bestuur VV Boekoel 
 


