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Beste badmintonvrienden,
Zoals tijdens de ALV besproken, is de Rabo FietsSponsorTocht afgeschaft en zal de
sponsoring van verenigingen en stichtingen voortaan worden bepaald middels de
Rabo ClubKasCampagne. Dit betekent dat wij in plaats van het rijden van een aantal
kilometers op een andere wijze een sponsorbedrag moeten verdienen, namelijk door
het vergaren van stemmen van leden van de Rabo Bank Kop van Noord Holland
(hierna: Rabo bank kvnh).
Hoe dit in zijn werk gaat wordt hieronder uit de doeken gedaan. Hiervoor is het van
belang enkele begrippen te onderscheiden:
1/ Een klant van de Rabo bank kvnh is niet automatisch lid van de bank. Klanten kunnen
wel gratis lid worden, waardoor zij o.a. zeggenschap krijgen bij het toekennen van
sponsorgelden door middel van het uitbrengen van 5 stemmen.
2/ Leden van Badminton Club Schagen die niet alleen klant maar ook lid zijn van Rabo
krijgen dus ook diezelfde zeggenschap. Ben je alleen klant dan kun je ook gratis lid
worden (zie 1).
3/ alle leden van de Rabo bank kvnh hebben het recht 5 stemmen uit te brengen dus ze
hoeven geen lid van BC Schagen te zijn om op BC Schagen te kunnen stemmen.
Dit betekent dat ook familie, buren, vrienden en kennissen die lid zijn of worden van
een in de kop van Noord Holland gevestigd kantoor van Rabo kvnh hun stemmen
kunnen uitbrengen op Badminton Club Schagen.
Alle leden van Rabo kvnh mogen dus 5 stemmen uit brengen, waarvan maximaal 2 aan
dezelfde vereniging. De overige 3 moeten aan anderen worden gedoneerd.
Het uitbrengen van stemmen gebeurt op uitnodiging van de Rabo en kan online. Ook het
aanvragen van het (gratis) lidmaatschap van Rabo kvnh kan online dus men hoeft hiervoor
niet de deur uit.
Het is aan ons om hiervan gebruik te maken door zoveel mogelijk stemmen aan BC Schagen
toe te (laten) wijzen, ofwel: campagne te voeren. Potentieel genoeg dus om een leuk deel
van het budget van € 200.000 naar ons toe te trekken.
BC Schagen is inmiddels aangemeld als deelnemende vereniging. Het verdere verloop van
de campagne ziet er als volgt uit:
- vanaf nu tot en met 10 april: klanten van Rabo kvnh die nog geen lid zijn kunnen zich
aanmelden als lid via www.rabobank.nl/kvnh
(op deze site vind je alle antwoorden op vragen over verschillende aspecten van de
actie door klikken op Rabo Clubkas Campagne > inschrijven).
- vanaf begin mei: leden van Rabo kvnh ontvangen via post of e-mail een unieke code die
ze nodig hebben om hun stem te kunnen uitbrengen
- vanaf 8 mei t/m 28 mei: via een online stemmodule brengen de leden van Rabo kvnh
alle 5 stemmen uit op verenigingen die zij willen steunen (max. 2 per vereniging)
Mocht je nog vragen hebben mail dan gerust naar jh.stavleu@ziggo.nl of naar
penningmeester@badmintonclubschagen.nl en we nemen z.s.m. contact met je op.

