
 

 

Feestelijke uitreiking cheques RaboClubSupport 
 
 
Gisteravond zaten Joekie Verduijn in haar functie als penningmeester en ikzelf als 
secretaris van onze scootmobielclub in de grote zaal van Prinsenhof in afwachting 
van de uitreiking van de cheques van RaboClubSupport.  
 
De Rabobank zegt op zijn website dat deze coöperatieve bank het belangrijk vindt 
deze wereld, buurt voor buurt, beter te maken. Daarom steunen de plaatselijke 
banken graag het verenigingsleven in de eigen gemeenschap omdat alle clubs en 
verenigingen, ieder op hun eigen manier, proberen iets te betekenen voor hun 
plaatsgenoten.  
De leden van deze bank mogen daarom elk jaar hun stem uitbrengen op de 
plaatselijke clubs en de bank deelt dan een deel van de winst uit aan de uitverkoren 
verenigingen. En hoe meer stemmen een organisatie krijgt, hoe hoger het bedrag…    
 
De avond begon meteen al goed; bij aankomst kreeg iedereen een feestelijk glas 
prosecco aangeboden en ook daarna werd de inwendige mens bepaald niet 
vergeten! Lekkere hapjes en consumpties volop… Maar goed, daar kwamen we 
natuurlijk niet voor. We waren vooral benieuwd hoe de stemming voor ons verlopen 
was. We waren op voorhand al blij met elk bedrag en durfden niet al te hoog te gaan 
zitten met onze verwachtingen… 
 
De uitreiking begon met het opnoemen van de eerste 25 stemmentrekkers, oplopend 
van een laag naar een hoger bedrag. In die groep kreeg de club met de meeste 
stemmen ongeveer €200. Daar zaten wij niet bij! Daarna, om de spanning nog eens 
lekker op te voeren, kwam een muzikaal intermezzo. 
 
Daarna kwam de volgende groep van 25 clubs. Op een gegeven moment stegen de 
bedragen boven de €300 en daarna €400… Joekie en ik kregen het er warm van! 
Eerst waren we blij, maar op een gegeven moment vroeg Joekie me toch lichtelijk 
ongerust of we ons wel goed opgegeven hadden. ‘Natuurlijk wel’, fluisterde ik terug, 
maar ik begon hem zelf ook een beetje te knijpen. 
 
Uiteindelijk bleef de teller voor ons staan op €782! Wat een fantastische uitkomst, we 

wisten niet meer hoe we het hadden. Hier past alleen maar één reactie op: een 

hartelijk dankwoord aan iedereen die op ons gestemd heeft en natuurlijk ook aan de 

Rabobank die elk jaar met deze geweldige actie komt!  

 
Ina Schottert, secretaris. 


