
 

 

Hierbij ontvangen jullie de 4e nieuwsbrief van KV It Fean. Deze keer een bijzondere 
nieuwsbrief met slechts 1 onderwerp: Rabobank Clubkas Campagne.  

KV It Fean en de Rabobank Clubkas Campagne #ClubkasDFO 
Vorige week is bekend geworden dat we meedoen aan Rabobank 
Clubkas Campagne van Rabobank Drachten Friesland Oost. In 
deze nieuwsbrief wordt uitgelegd hoe de actie eruit ziet en wat jij 
hiervoor kunt doen. 
 
Hoe ziet de actie eruit? 
Rabobank Drachten Friesland Oost stelt € 140.000,- beschikbaar voor de 
Rabobank Clubkas Campagne. De bijdrage voor de verenigingen en stichtingen 
vanuit de Rabobank Clubkas Campagne is afhankelijk van het aantal stemmen 
dat uitgebracht wordt op de vereniging of stichting. 

 
Bestedingsdoel 
KV It Fean wil het budget inzetten voor promotie en behoud van korfbal in de regio en in Surhuisterveen 
in het bijzonder. Met als ultieme doel om meer (jeugd-)leden te werven. Dit zal vorm krijgen in minimaal 2 
evenementen, namelijk tijdens ons 60-jarig jubileum in juni 2018 en bij het te organiseren "Feanster 
SchoolKorfbaltoernooi" op 18 april 2018 voor de basisschoolleerlingen van Surhuisterveen, Boelenslaan 
en Houtigehage.  
 
Wie mogen er stemmen op de verenigingen en stichtingen?  
Alle natuurlijke personen die per 1 januari 2017 lid zijn van Rabobank Drachten Friesland Oost mogen 
hun stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen. Let op: niet elke rekeninghouder is 
automatisch lid van de Rabobank. Twijfel je of je lid bent, kijk dan bij Internetbankieren, onder “Mijn 
gegevens”. Daarnaast krijg je als lid een uitnodiging van de Rabobank om te gaan stemmen. 
Ben je geen lid, maar wil je dat wel worden? Dat kan natuurlijk, maar dan mag je dit jaar niet mee stemmen. 
Volgend jaar natuurlijk wel. Meer informatie over het lidmaatschap vind je op de website van de Rabobank 
en zoek naar ‘Lidmaatschap’. 
 
Wanneer vindt het stemmen plaats? 
Het stemmen vindt plaats van dinsdag 13 juni tot en met dinsdag 27 juni 2017. De leden van de Rabobank 
Drachten Friesland Oost krijgen aan het begin van de stemperiode een oproep hun stemmen uit te gaan 
brengen. 
 
Hoe werkt het stemmen?  
Alle leden van Rabobank worden persoonlijk uitgenodigd om hun stemmen uit 
te brengen. Ieder lid krijgt vijf stemmen ter beschikking die uitsluitend via 
internet uitgebracht kunnen worden. Dit gaat op een beveiligde manier. Een 
lid mag maximaal twee stemmen op eenzelfde vereniging uitbrengen. Een lid 
kan op maximaal vijf verschillende verenigingen/stichtingen stemmen.  
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Wat kun JIJ doen? 
Als je lid bent van de Rabobank Drachten Friesland Oost kun je natuurlijk je stemmen uitbrengen op KV 
It Fean. Maar ook als je géén lid bent kun je wat doen. Als je geen lid bent kun je familie, vrienden en 
kennissen die wél lid zijn van de bank vragen om te stemmen op KV It Fean. Je hoeft namelijk geen lid 
van KV It Fean te zijn om op ons te stemmen. Doordat een lid maximaal 2 stemmen uit mag brengen op 
dezelfde vereniging, zal er altijd ook op andere verenigingen of stichtingen gestemd gaan worden. Dus 
laten we met z’n allen ervoor zorgen dat ook leden van andere verenigingen en/of stichting ook op KV It 
Fean gaan stemmen! 
De komende periode zullen we ook via social media KV It Fean promoten. Bij de verspreiding van deze 
berichten kunnen jullie natuurlijk ook helpen. 
 
En dan de bonus…..de verdubbelaar 
Naast de mogelijkheid om extra geld te krijgen bij meer stemmen, is er een ook ‘verdubbelings-actie’. Als 
we een goede (/ludieke) promotie actie voor de Rabobank Clubkas Campagne doen en daar een foto van 
maken kan dit worden beloond met een verdubbeling van het behaalde bedrag via de stemmen. Heb jij 
suggesties hiervoor, meld het ons! 
 
Vragen of feedback? Graag reactie op de mail naar: ClubkasDFO@itfean.nl 
Voor meer inhoudelijke vragen en antwoorden kijk je natuurlijk op: www.rabobank.nl/dfo 
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking!! 
 
Namens Bestuur en Sponsorcommissie KV It Fean 
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