Beste leden van KBO St. Augustinus,
Zoals wij al kenbaar maakten, doen wij ook dit jaar weer mee aan de Rabobank
Clubsupport om onze vereniging financieel te steunen.
Uw stem is daarom geld waard voor onze vereniging en wij vragen u allen dan ook
om te stemmen, als u lid bent van de Rabobank.
U kunt stemmen van 4 t/m 25 oktober via de Rabo-App of via Rabo
Internetbankieren.
Als uw internetadres niet bekend is bij de Rabobank ontvangt u een stemcode.
Indien u geen raad weet met deze stemcode kunt contact opnemen met
ondergetekende.
U mag in totaal 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende clubs, dus maximaal
1 stem per club.
Hoe meer stemmen we binnenhalen, hoe meer geld voor onze KBO St. Augustinus.
Er zij twee mogelijkheden om te stemmen,
1) via uw Rabo-App
2) Via inloggen op uw computer
Het stemmen gaat als volgt:
Via Uw Computer:
Open op uw computer Rabo-Particulieren en dan inloggen zoals u gewend bent.
Ga in het overzicht naar SERVICE het wieltje rechts boven het blok BETALEN en klik
hier op.
Scrol naar beneden en klik op Lidmaatschap ga dan een klein stukje naar beneden
en klik op. Rabo Club-Support
Scrol naar beneden en klik op stemmen vul daar bij club in KBO en zoek onder KBO
naar KBO St. Augustinus.
** Hier kunt u ook nog stemmen op een andere KBO bijvoorbeeld op KBO
Marcellinus en Petrus Oud Geleen.
Dan op Ga Verder klikken en kunt u nog een andere vereniging kiezen bijvoorbeeld,
MIGNON zingen, of een andere vereniging waar u sympathie voor heeft.
Dan naar Volgende Stap en stem bevestigen. KLAAR bent u.

Via de App:
Open uw Rabo-App en ga naar service, (rechts onderaan) en klik daar op.
Scroll helemaal naar beneden en druk of klik op lidmaatschap, even omlaag
scrollenen druk dan op Rabo Club-Support.
Scrol naar beneden en klik op stemmen vul daar bij club in KBO en zoek onder KBO
naar KBO St. Augustinus.
Verder net als bij stemmen via de computer **.
Mocht u nog geen lid zijn van de Rabobank en u wilt toch stemmen, dat kunt u lid
worden, via Service, (bij opening van de APP rechts onderaan, of bij computer zie
“Via uw computer hier boven) dan naar beneden scrollen en op lidmaatschap
drukken.
Hier kunt u zich lid maken en meteen stemmen.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u mij altijd bellen en zal ik u helpen.
Veel succes met stemmen!
Met vriendelijke groet,
Riet Heuts
Tel.: 046-8501998
Ton Schäfer
Tel.: 046-4750759.

