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       Nieuwsbrief nr. 4, maart 2014 

1. Rabobank Clubkas Campagne 

De Rabobank Valkenswaard-Waalre is in de afgelopen periode gefuseerd met Rabobank  
de Kempen-West en Rabobank-Bergeijk tot Rabobank de Kempen. 

       Rabobank de Kempen vindt het belangrijk het verenigingsleven in haar werkgebied levend te 
       houden en te ondersteunen. Daarom heeft de Rabobank de Rabobank Clubkas Campagne(RCC) 
       gelanceerd. 
       De Rabobank stelt hiervoor in 2014 € 200.000,00 beschikbaar. Leden van de Rabobank de Kempen 
       kunnen hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen, des te 
       meer geld voor de vereniging. De leden  kunnen maximaal vijf stemmen uitbrengen. De Rabobank 
       Clubkas Campagne vindt plaats van woensdag 16 april tot en met woensdag 30 april. 
       In die periode kan er dus gestemd worden. 
       Wie mogen er stemmen? Klanten die vóór 15 maart 2014 lid zijn geworden van Rabobank de  
       Kempen. Met een persoonlijke inlogcode kunnen de leden hun stem via internet uitbrengen. Deze 
       inlogcode wordt enkele dagen voor de stemperiode verstuurd. Wanneer de stembus gesloten is, 
       worden de stemmen geteld. Door € 200.000,00  te delen door het totaal aantal uitgebrachte stemmen 
       is de waarde van een stem bekend.  
       De verenigingen krijgen het aantal op de vereniging uitgebrachte stemmen vermenigvuldigd met de 
       waarde van een stem in euro’s uitgekeerd. 
       Het bestuur rekent op jullie gewaardeerde inzet. 
 
2. Einddrive 
 

Op 20 mei a.s. houden we onze einddrive. 
I.v.m. de te nemen voorbereidingen, verzoekt het bestuur jullie nu alvast (indien mogelijk) kenbaar 
te maken of je wel dan niet zult deelnemen. Afmelden op de gebruikelijke manier (afmeldbriefje, 
bridgeclubwaalre@hotmail.com  of telefonisch bij Antoine, 040-2233701). 
Wil het paar dat de slemtrofee 2013 heeft gewonnen dit aan Riky Palsrok overhandigen? 

3. Lustrum 

Hierbij brengt het bestuur nogmaals ons zevende lustrum onder jullie aandacht. Dit vindt plaats op 
dinsdag 16 september 2014 in ‘het Klooster’. Het festijn begint om 16:00 uur en zal ongeveer om 
23:00 uur ten einde zijn.  

 
4. Training op internet 
 

Nogmaals willen we jullie gaarne wijzen op de bridge-oefeningen (theorie en praktijk) die door Rob 
Stravers van de NBB worden verstrekt. De artikelen zijn geschikt voor verschillend niveau 
spelers/speelsters. Zie (www.bridgeclubwaalre.nl) en kies voor Diversen en vervolgens Training.  

 
5.  Tips 
 
 De Nieuwsbrief kan ook door de leden gebruikt worden als communicatiemiddel m.b.t. onze 

vereniging. Gaarne wordt jullie inbreng ingewacht door de secretaris.  


