
Doe mee met de Rabo Clubkas Campagne !   Breng je stem uit op onze club ! 

Ook Golfclub De Biltse Duinen doet mee met de Rabo Clubkas Campagne (RCC), die door de 

Rabobank/Utrechtse Heuvelrug (UHR) ook dit  jaar wordt gehouden ten behoeve van verenigingen 

en clubs in haar werkgebied. Haar leden kunnen stemmen uitbrengen. Iedere stem is goed voor 

een bedrag dat door de Rabobank/UHR dan aan de betreffende vereniging gedoneerd wordt. 

 De stemming is in de periode maandag 19 oktober tot en met woensdag 4 november 2015. 

Wie mag  stemmen ? 

Alleen leden van Rabobank Utrechtse Heuvelrug (UHR) mogen stemmen. U kunt via Rabo 

Internetbankieren onder het tabblad ‘Mijn gegevens’ zien of u lid bent van Rabobank/UHR.   

Mocht u niet internetbankieren bij Rabo maar wel één of meer Raboproducten afnemen, dan kunt 

op een Rabokantoor informeren naar uw eventuele lidmaatschap of hiernaar telefonische navraag 

doen bij het Raboadviescentrum 030-2212223. Blijkt u geen lid te zijn, dan kunt het lidmaatschap 

vóór  27 september 2015 aanvragen via de site www.rabobank.nl/uhr onder het tabblad 

“lidmaatschap” of bij het Raboadviescentrum 030-2212223. 

Het werkgebied van de Rabobank/UHR omvat de volgende plaatsen: Maartensdijk, Groenekan, 

Bilthoven, De Bilt, Den Dolder, Bosch en Duin, Soesterberg, Huis ter Heide, Zeist, Driebergen, 

Austerlitz, Doorn, Amerongen, Leersum en Elst.   

Hoe kunt u stemmen? 

Leden van Rabobank/UHR ontvangen vóór de stemperiode per post een unieke code waarmee ze 

kunnen stemmen. Vanaf maandag 19 oktober tot en met 4 november 2015  brengen zij via een 

stemsite hun stem uit op de verenigingen die zij een warm hart toedragen. Ieder lid ontvangt 5 

stemmen waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht: onze 

Golf & Country Club  ‘De Biltse Duinen’ dus! Vraag ook familie en kennissen mee te doen aan de 

RCC en dan op onze club te stemmen. 

De uitslag van de stemming en de verdeling van het geld (maar liefst € 100.000!) wordt enkele 

weken later bekend gemaakt. 

Meer informatie: www.rabobank.nl/uhr 
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