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Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank in de
samenleving door clubs en verenigingen te ondersteunen.
Wij doen ook mee! Stem op ons!
De leden van Musicalgroep Kapsones schrijven zelf musicals en doen alles in
eigen beheer. Door de Corona hebben wij de kindervoorstelling helaas moeten
uitstellen naar 2021. Hierdoor hebben wij dit jaar geen inkomsten uit
kaartverkoop en sponsoring. Met de bijdrage van de Rabobank kunnen wij de
entreeprijs van de musical in 2021 zo laag mogelijk houden. Door een lage
entreeprijs kunnen ook kinderen uit minder financieel daadkrachtige gezinnen
de kans krijgen om toch naar het theater te gaan.
Met de landelijke actie Rabo Clubsupport investeert de Rabobank een deel van
de winst in lokale clubs, verenigingen en stichtingen. Rabobank Regio
Eindhoven (de Rabobank in Nuenen valt hier onder) stelt dit jaar € 10,- per
lidmaatschap beschikbaar. Bent u lid van de Rabobank? Dan vragen wij u ook
dit jaar weer om 2 stemmen (het maximum) uit te brengen op onze Nuenense
Musicalgroep Kapsones. Hoe werkt het?
De actie loopt van 5 oktober t/m 25 oktober. Ieder Rabobank-lid mag 5 stemmen
uitbrengen en daarvan maximaal 2 stemmen schenken aan onze musicalgroep.
Aan het meedoen met deze actie en het uitbrengen van uw stemmen zijn geen
kosten verbonden. Hoe meer stemmen, hoe meer geld we ontvangen voor het
realiseren van ons doel. Door in te loggen in de app of op de website en via ‘Zelf
regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo
ClubSupport.
Wat kunt u nog meer doen in het kader van deze actie?
Vraag uw familie, kennissen en vrienden of ze lid zijn van de Rabobank en zo
ja, of ze hun stem willen uitbrengen op Musicalgroep Kapsones in Nuenen. Dat
kan heel gemakkelijk door dit bericht door te sturen.
Let op, lid zijn van de Rabobank is iets anders dan een rekening hebben. Bent u
wel klant, maar nog geen lid van uw Rabobank? U kunt gratis op eenvoudige
wijze lid worden en vervolgens uw stem(men) uitbrengen. Neem voor meer
informatie contact op met de lokale Rabobank.
Musicalgroep Kapsones dankt u alvast hartelijk voor uw medewerking!

