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Rabobank ClubSupport Actie 2021 

Na het succes van voorgaande jaren doen we ook dit jaar weer mee met de Rabobank 

ClubSupport Actie.  Ondanks het hele Corona gebeuren zijn wij op de achtergrond druk 

bezig en hebben Amici Insulae, het Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak en 

Schutterscompagnie St. Rochus hun krachten ook dit jaar weer gebundeld. We hopen 

wederom op uw steun om zo weer een mooi bedrag te verdienen zodat we onze nieuwe 

doelen kunnen verwezenlijken. 

Onze doelen zijn: 

Amici Insulae:   

Ter ere van het 40-jarig jubileum van Amici Insulae is het idee ontstaan om enkele 

muurschilderingen aan te brengen als ode aan de geschiedenis van Stevensweert en Ohé en 

Laak. Zo wordt dit bijzondere historische verhaal gedeeld met onze inwoners en de 

bezoekers van het mooie Eiland in de Maas. 

Het Streekmuseum:  

Deelname aan het landelijke project MuseumTV: 

In dit traject worden onder andere promotiefilmpjes gemaakt: 

- Een mini-documentaire, met daarin het verhaal van het museum en de collectie; 

- Een promotiefilmpje, met een bondige samenvatting van het verhaal en het museum.  

Schutterscompagnie St. Rochus:  

Om aan de drumband van schutterscompagnie Sint Rochus nog meer uitstraling te geven 

zouden we graag gildetrommen willen aanschaffen. 

Uw stem telt! 

Hoe meer stemmen voor de deelnemende organisaties, des te hoger het bedrag voor onze 

drie clubkassen. Stem daarom met uw stem op Amici Insulae, St. Streekmuseum        

Stevensweert en Ohé en Laak en op de Schutterscompagnie St. Rochus. 



 

Stemmen kan vanaf 4 oktober tot 25 oktober 2021 

Hoe kunt u meedoen: 

Bij de Rabobank ClubSupport bepalen de leden van de Rabobank welke verenigingen en 

stichtingen een sponsorbijdrage krijgen en hoe hoog dat bedrag is. 

Rabobank Roermond-Echt heeft voor dit jaar ook weer een groot bedrag beschikbaar gesteld 

voor de ondersteuning van het verenigingsleven in hun werkgebied in Midden Limburg.  

Hoe werkt het? 
Als lid van de Rabobank bepaal jij welke financiële ondersteuning deze clubs van ons 

ontvangen. Van 4 tot 25 oktober 2021 kun je jouw stem uitbrengen op je favoriete club of 

vereniging. 

Breng jouw stem uit 
Dit jaar krijg je drie stemmen en kun je stemmen op 3 clubs. Ga naar het overzicht van 

deelnemende clubs, selecteer je drie favorieten en stemmen maar! 

Stem je via de Rabo App of Rabo Online Bankieren, dan heb je geen stemcode nodig. De 

lijst met deelnemers vind je onder de knop Rabo ClubSupport. Als je inlogt zie je deze knop 

via ‘Service’ en vervolgens ‘Lidmaatschap’. 

Leden die geen toegang hebben tot de Rabo App of Rabo Online Bankieren ontvangen een 

persoonlijke stemcode per post. Mocht dit niet het geval zijn bel dan even met Rabobank.  

Indien u nog geen lid bent van de Rabobank dan kunt u zich aanmelden via 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/ 
 

We werken met drie verenigingen op het Eiland in de Maas samen om op deze manier alle 

stemmen in Stevensweert en Ohé en Laak te verzamelen.  

 
Elke stem is geld waard.  
Het is dan ook in het belang van onze organisaties om zoveel 

mogelijk stemmen te werven. 

U kunt dus als lid van de Rabobank: Amici Insulae,  

St. Streekmuseum Stevensweert en Ohé en  

Laak en Schutterscompagnie St. Rochus  

apart steunen. 

  

 

Wij danken u hartelijk  

voor uw steun! 
  
    

Voorzitter:   Penningmeester: 
Vereniging Amici Insulae   Hans Richter   Chantal Kortenray 

Schutters Compagnie St. Rochus  Huub Hannen   Anita Omloo 

St. Streekmuseum Stevensweert   John van Engelen   vacature 

/ Ohé en Laak       


