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Rabobankclubsupport 

De Rabobank is een coöperatieve bank en heeft geen aandeelhouders, maar leden. Elk jaar geeft de 
Rabobank een deel van de winst terug aan de maatschappij, waarbij de leden mee beslissen waar het 
geld naartoe gaat. 
Als U nog geen lid bent, kunt u zich kosteloos aanmelden als lid via de Rabo App of Rabo Online 
Bankieren. Hierna krijgt u meteen toegang en kunt u uw stem uitbrengen op uw favoriete club of 
vereniging. 
Als lid van de Rabobank bepaalt U welke club(s) een financiële bijdrage ontvangen. Van 4 t/m 25 
oktober 2021 kunt U stemmen op Uw favoriete club(s). Dat is goed voor de club(s). 
Ouderenbond St. Paulus Schimmert stelt zich ten doel om de opbrengst te besteden aan de 
Kerstviering en aan de Paasviering zodat de eigen bijdragen tot een minimum beperkt kunnen worden. 
Ieder Rabobank-lid mag 5 stemmen uitbrengen waarvan 2 op dezelfde vereniging. Om te mogen 
stemmen is het belangrijk dat u lid bent van de Rabobank. Iedereen die een rekening heeft bij de 
Rabobank kan lid worden. Ook uw partner kan lid worden/zijn, evenals kinderen boven 12 jaar. Wilt u 
alsnog lid worden? Kopieer dan onderstaande link in uw browser. 
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/?intcamp=pa-footer-
rabobank&inttype=linkleden&intsource=particulieren.divers Het lidmaatschap Rabobank is gratis. 
Wanneer u het moeilijk vindt om u lid te maken van de Rabobank of om zelf uw 5 stemmen door te 
geven, kunt u altijd bij het secretariaat aankloppen om u te helpen. Wij doen dit graag, want iedere 
stem die verloren gaat kost geld. Degenen die lid zijn van de Rabobank ontvangen een mail van de 
bank om hun stem uit te brengen. Wij vragen dan ook om de berichten van de Rabobank goed in de 
gaten te houden, want u zult van hen een code krijgen waarmee u vanaf 4 oktober 2021 tot 25 
oktober 2021 kunt stemmen op onze vereniging.  
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Statiegeldactie Coop 2021 vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021  
Van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 
vindt er ook dit jaar weer een statiegeldactie 
plaats bij de Coop. 
De opbrengst is bestemd voor de door de KBO St. 
Paulus Schimmert geplande Kerstviering op 15 
december 2021, die in beginsel bestemd is voor 
alle 50-plussers van Schimmert. 
 
  

Een fles de moeite van het terugbrengen waard? 
 

Vergis U niet! Van al het statiegeld dat U bij de Coop aan een goed doel geeft, zoals nu voor de 
Kerstviering van de Ouderenbond St. Paulus Schimmert, verdubbelt de Coop dit bedrag. Met een 
kleine bijdrage kunt U voor Uw omgeving dus veel betekenen.  
Zó maken we samen ‘t verschil. 
Wij bevelen de statiegeldactie bij de Coop, die loopt van 1 oktober tot 31 december 2021, ten 
zeerste bij u aan. 

 
 
 

 
BBQ op dinsdag 14 september 
2021 
Op dinsdag 14 september 2021 
vond er weer een BBQ plaats 
die we als gevolg van de 
weersomstandigheden toch 
binnen in ’t Gemeinsjapshoes 
moesten houden. 
Aan deze BBQ werd door 99 
personen deelgenomen, te 
weten 87 leden, 6 niet leden 
en 6 mensen van de Cicero 
dagopvang. 
De deelnemers beschikten 
allen over een 
Coronatoegangsbewijs. De BBQ 
is positief ervaren en zeker 
voor herhaling vatbaar. 

 

 

 
 

 
 


