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RABO CLUBSUPPORT 2020 

 
Over Rabo ClubSupport  
 
Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen. 
Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft 
de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als 
coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst aan verenigingen door het hele land. Zodat zij kunnen 
blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken.  
 
Deze tekst van de Rabobank is de inleiding voor de nieuwe actie in 2020 om de deelnemende verenigingen te 
steunen met een mooi sponsorbedrag.  
 
Dit jaar is het mogelijk om te stemmen via de app of als je ingelogd bent op de website van Rabobank.  
Hiervoor is geen stemcode nodig. Stemmen kan van 5 t/m 25 oktober 2020. 
 
Door in te loggen in de app of op de website van de Rabobank en via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn 
Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport. 
 
Hierbij doet het bestuur van het Genootschap Oud De Zilck een oproep aan u, om als lid van de Rabobank 
Bollenstreek uw stem te geven aan het Genootschap Oud De Zilck.  
 

Bij voorbaat onze hartelijk dank. Hartelijk dank voor uw stem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Covid-19 

 
In verband met de Covid-19 (Corona) besmettingen zijn onze inloopochtenden dit jaar niet door gegaan. Ook 
de geplande najaars-lezing gaat om dezelfde reden niet door. De nog geplande inloopmorgen op 
woensdagmorgen 11 november a.s. gaat in de huidige omstandigheden ook niet door, en is definitief afgelast. 
Jammer, hopelijk ontmoeten wij elkaar in het volgende jaar onder betere omstandigheden. 
 

Adreswijzigingen Oud De Zilck. 

 
Per 1 januari 2020 zijn door bestuurswisselingen de volgende adressen opnieuw vastgesteld: 
 
Secretariaat:    Zilkerduinweg 354, 2191 AT De Zilk 
    Telefoon; 06-218 37 817 
    e-mail;     info@ouddezilck.nl  
 
Ledenadministratie:   e-mail; genootschapouddezilckledenadm@gmail.com 
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