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Rabobank Clubkas Campagne en IVN Nijkerk
Rabobank Randmeren organiseert ook dit jaar weer de zogenaamde Rabobank Clubkas campagne.
Met deze actie ondersteunt de Rabobank het verenigingsleven in Nijkerk, Bunschoten, Ermelo, Putten
en Harderwijk. Dit jaar is € 70.000, - beschikbaar gesteld. Het bedrag zal worden verdeeld over 150
verenigingen en stichtingen op basis van uitgebrachte stemmen.
IVN Nijkerk heeft zich ook dit jaar voor deze actie ingeschreven. Met de opbrengst uit deze campagne
willen wij onze natuureducatie activiteiten ondersteunen, in het bijzonder voor kinderen die vanwege
ziekte of beperking niet in staat zijn om de natuur van dichtbij te beleven.

Uw hulp is daarbij nodig
Tot en met 24 oktober 2017 kunt u stemmen op IVN Nijkerk. Hoe meer stemmen we ontvangen, des te
hoger is de opbrengst!
Heeft u een rekening bij de Rabobank en bent u lid van Rabobank
Randmeren, dan kunt u uw stem uitbrengen. Heeft u een
Rabobankrekening maar bent u nog geen lid, dan mag u op dit
moment niet stemmen.Via e-mail of telefoon kunt u eenvoudig lid
worden. Dit kost verder niets en is zonder enige verplichting.
Op de website hieronder vindt u een simpele instructie om lid te
worden en de mogelijkheid om te stemmen:
https://www.raboportaal.nl/randmeren/clubkascampagne/mainmenu/home
Daarnaast zou het fantastisch zijn als u onze oproep verder (digitaal) zou willen verspreiden, immers
samen bereiken we meer! Mocht u actief zijn op Facebook, dan kunt u dit gemakkelijk doen door op de
nieuwe facebookpagina van IVN Nijkerk ons bericht over de clubkasactie te ‘liken’ en te verspreiden. U
vindt ons op: https://www.facebook.com/ivnnijkerk/
Als het met uw hulp aan IVN toegekende bedrag bekend is, zal het in de Nieuwsbrief van IVN Nijkerk
bekend gemaakt worden. Ook zal regelmatig bericht worden over de natuuractiviteiten met kwetsbare
kinderen.
Namens IVN Nijkerk, hartelijk dank.
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