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Beste vrienden van de Theeschenkerij de Goffert,
We hebben jullie hulp nodig!
Als Theeschenkerij doen mee aan de Rabobank clubkas Campagne Regio Nijmegen
(www.rabobank.nl/rijkvannijmegen). We zijn genomineerd voor de realisatie van een
invalidentoilet in de Theeschenkerij. Maar met deze nominatie hebben we de realisatie
nog niet rond: We zijn namelijk in concurrentie met meerdere verenigingen en
stichtingen die ook zijn genomineerd.
Hoe meer stemmen, hoe beter! Rabobankleden kunnen stemmen op hun favoriete
initiatief. Wij willen jullie als vrienden van de Theeschenkerij daarom vragen om op ons
initiatief te stemmen.
Hoe kun je je stem uitbrengen?
Van dinsdag 14 mei tot en met woensdag 29 mei 2019 kunnen de ruim 25.000 leden van
Rabobank Rijk van Nijmegen stemmen. Zij ontvangen op 14 mei een stemkaart met een
unieke code op de deurmat. Hiermee kunnen ze via een online stemmodule hun stem
uitbrengen op de club(s) die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf te
verdelen stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde club mogen worden
uitgebracht.
Let op: alleen de klanten die op 1 april 2019 lid zijn van Rabobank Rijk van Nijmegen
kunnen stemmen en ontvangen hiervoor een persoonlijke stemcode.
Tot slot
De laatste nieuwsbrief van de Theeschenkerij dateert alweer van december 2017. We
hebben ondertussen zeker niet stil gezeten, zie ook onze facebook berichten. Sterker nog
de herbouw is dichter bij dan ooit! Binnenkort praten we jullie weer bij via de
nieuwsbrief.
Maar voor nu: vergeet vooral niet te stemmen op ons initiatief!
Met vriendelijke en wederom enthousiaste groet,
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Het bestuur, Paul Bongers (voorzitter), Pim Ketelaar (penningmeester) en Bert
Steenbergen (secretaris).
Volg ons op Facebook
Wij zullen de komende tijd ook communiceren via Facebook, dus hou dat ook in de gaten!
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