
Steun gebruikers sportpark Den Eimert! 

Rabobank Hart van De Meierij stelt opnieuw haar hart en haar portemonnee, gevuld met 

maar liefst 200.000 euro, open voor verenigingen en stichtingen die actief zijn in Meierijstad, 

beter bekend onder de naam Rabo ClubSupport . En dat zijn er vele! Allemaal bevlogen en 

actieve mensen die in diverse rollen het maatschappelijke leven in onze regio willen 

stimuleren en veraangenamen. Denk hierbij niet alleen aan sportverenigingen. 

Voetbal en Korfbal en Tennis Nijnsel hebben zich ook dit jaar, samen met een heleboel ander 

verenigingen, weer met succes aangemeld om te worden genomineerd. Euro’s zijn altijd 

handig als je zaken wilt realiseren. ‘Handjes’ natuurlijk ook, maar zeker bij de aanschaf van 

zaken is de factuur in de regel onvermijdelijk. En zeker in deze tijd is een financiële steun in 

de rug van harte welkom. 

Daarom willen we aan alle leden, sponsoren, supporters en weldoeners van voet- en korfbal 

Nijnsel, die lid zijn van de Rabobank, opnieuw vragen om hun stem uit te brengen op deze 

drie zeer actieve sportverenigingen waarbij honderden dorpsgenoten met veel plezier actief 

zijn, of aan het sporten of aan het ‘vrijwilligen’. De derde helft moeten we dan maar even 

tegoed houden. 

Van 5 september tot 27 september kun je als lid van de Rabobank je stem uitbrengen op de 

site van Rabobank Hart van de Meierij. De stemmodule is dan geopend. Elk Rabobank lid 

mag drie stemmen uitbrengen op drie verschillende deelnemende verenigingen. Dus het zou 

mooi zijn als je dan zou kiezen voor KV Nijnsel, vv Nijnsel/TVE Reclame en TV Nijnsel.  

Wanneer de uitslag bekend is dan delen we die vanzelfsprekend meteen via de diverse 

kanalen.  

Namens de besturen van deze drie verenigingen veel dank voor jullie steun! Klasse. 

Stemmen via de Rabo App! 

Stemmen verloopt dit jaar anders dan je gewend bent. Via de Rabo App of via Rabo 

Internetbankieren kun je stemmen op jouw favoriete club. Je ontvangt dit jaar ook geen 

stemcode per e-mail of post. Stemmen kan gemakkelijk onder de knop 'Zelf regelen'. De 

stemperiode loopt van 5 september tot en met 27 september 2022. Alleen leden van de 

bank kunnen stemmen.  

 

Voor meer informatie:  

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport  
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