
RABO CLUBSUPPORT – Steun Winnubst! 

 

Hallo, 

U ontvangt dit document zeer waarschijnlijk van een bekende van u. Deze persoon is lid van 

Muziek en Culturele Vereniging Winnubst in Den Helder en hij of zij wilt u vragen uw stem 

op Winnubst uit te brengen via RABO ClubSupport. Stemmen is gratis, het kost u verder 

niets. 

Zoals u misschien weet bestaat Muziek en Culturele Vereniging uit een 4-tal orkesten en een 

buurt/bewonersvereniging. De Coronacrisis heeft er behoorlijk ingehakt bij ons. We hebben 

sinds 11 maart 2020 geen optredens, activiteiten en inkomsten meer gehad en dat is voelbaar 

in de clubkas. We kunnen gelukkig sinds eind september weer als complete orkesten 

repeteren in ons verenigingsgebouw. Wat heeft dat ontzettend lang geduurd voordat dat weer 

kon! 

Maar goed, we willen u vooral vragen om op Winnubst te stemmen. Uw stem zorgt ervoor 

dat Winnubst financiële steun krijgt vanuit Rabobank ClubSupport. U heeft vast de spotjes op 

televisie al gezien. Het enige dat u nodig heeft om op ons te stemmen is een Rabo rekening. 

Heeft u die niet, dan lukt het helaas niet . Heeft u die wel … dan heeft u (en wij natuurlijk) 

geluk ☺. Dan kunt u op ons stemmen. Dan hoeft u alleen te controleren of u lid bent van de 

Rabobank(coöperatie). Dat kan gelukkig iedereen met een Rabo rekening en is heel makkelijk 

online en via de Rabo-app te regelen. Onderaan staat een aantal handige tips om u verder te 

helpen. 

Als rekeninghouder en Rabo-lid kunt u stemmen op uw favoriete clubs en verenigingen. U 

kunt een drietal stemmen uitbrengen. U kiest zelf 3 favorieten en uiteraard hopen wij dat 

Winnubst daarbij zit. Dat kost u niets en levert ons de broodnodige financiële steun. U mag 

stemmen tussen 4 – 25 oktober 2021, check uw lidmaatschap en stem! 

Namens alle leden van Muziek en Culturele Vereniging Winnubst …. BEDANKT! 

Blijf gezond en hopelijk tot snel. 

 

Arvid Tesselaar 

Penningmeester Winnubst 

 

Handige tips en links: 

- Uitleg Rabobank ClubSupport 

- Hoe kunt u uw stem uitbrengen? Door in te loggen in de Rabo-app of op de Rabo 

website. U kunt het niet missen. 

- U kunt stemmen tussen 4 en 25 oktober 

- Tussen 1 en 14 november finale en lokale uitreiking 

https://www.winnubst-muziek.nl/
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/
https://winnubst-muziek.nl/rabo-clubsupport.html

