
Rabobank Regio Den Haag speelt een actieve rol in
onze regio. Zo steunt zij allerlei activiteiten op het
gebied van sport, cultuur, maatschappij en econo-
mie. Daarom organiseert zij ook dit jaar weer Rabo
ClubSupport! Vanwege het succes in eerdere jaren
doen we weer met drie verenigingen samen mee:
Voetbalvereniging BSC’68, Scouting Hubertus-
Brandaan en Voetbalvereniging SEV. 

Deze drie verenigingen spelen ook een actieve rol voor de
maatschappij, zo beoordeelt de Rabobank, die zij graag
financieel ondersteunt. Rabobank stort een bedrag in de
'ClubSupportpot' en leden vanaf 12 jaar bepalen welke
verenigingen een bijdrage krijgen én hoe hoog dat 
bedrag is. Iedere stem is dus geld waard! 

Rabobank vindt dat een club zoveel meer is dan een club.
Het is de plek waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt
zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken.

Stemmen vanaf 5 september
Leden van de Rabobank kunnen vanaf maandag 
5 september 2022 stemmen op hun favoriete 
vereniging. Elk lid mag vijf stemmen uitbrengen, 
waarvan maximaal twee op dezelfde vereniging. 
Ben je nog geen lid van de Rabobank (en wel 18 jaar),
vraag dan nu jouw lidmaatschap aan via 
www.rabo-clubsupport.nl/regio-den-haag/lid-worden. 

Stem via de Rabo App of op 
rabobank.nl/clubsupport
Stem op onze clubs in de Rabo App of op
rabobank.nl/clubsupport. Hiervoor is geen stemcode
nodig. Stemmen kan van 5 t/m 27 september 2022.

Actieve jeugd
Steun de voetbalverenigingen SEV uit Leidschendam en
BSC ’68 uit Benthuizen en Scouting Hubertus-Brandaan
met uw stem. Geef hun activiteiten voor de jeugd weer
een impuls! 

Samen actief 
in de regio!
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drie clubs



Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Rabobank Klant Contact Centrum via 088 722 66 00.

Voetbalvereniging BSC’68 
besteedt de bijdrage aan 
het Jeugdkamp Voetbal.

www.bsc68.nl

We sparen voor uitbreiding 
van de vloot voor de Woeste Vaart.

www.hubertus-brandaan.nl 

SEV organiseert een aantal 
voetbal clinics voor eigen jeugd 

én de jeugd uit de buurt. 
www.sev-voetbal.nl

Hoe meer stemmen, des te hoger is 
de bijdrage die de club ontvangt. 
Die financiën zijn hard nodig 
voor onderstaande doelen! 
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