
Voorwoord van de voorzitter
Vandaag een heuglijke dag in onze 

verbouwingsoperatie bij de drukkerij van de 

Abdij van Berne! Na het verdrietige nieuws van 

de hartproblemen van onze vaste medewerker 

Tiny Deckers, kwam gelukkig gisteren het nieuws 

dat het allemaal meeviel. Tiny is thuis en hij 

maakt het naar omstandigheden goed. Ook vanaf

deze plaats van harte beterschap!

 
Het heuglijke nieuws van deze dag

Ter gelegenheid hiervan had projectleider Carel van Sleuwen een taart laten maken, die 

tijdens de koffiepauze vanochtend heerlijk is verorberd. 

enkele stukjes met een beterschapskaart van d

 

 

Iedereen bedankt voor de enorme bijdragen 

 

 

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter.
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maakt het naar omstandigheden goed. Ook vanaf 

deze plaats van harte beterschap! 

Het heuglijke nieuws van deze dag is de mijlpaal dat we al op 1000 uur vrijwilligerswerk zitten. 

Ter gelegenheid hiervan had projectleider Carel van Sleuwen een taart laten maken, die 

tijdens de koffiepauze vanochtend heerlijk is verorberd. Aan het einde van de dag zijn er nog 

enkele stukjes met een beterschapskaart van de klusclub bij Tiny Deckers afgeleverd. 

Iedereen bedankt voor de enorme bijdragen tot nu toe aan onze grote verbouwingsoperatie.

Met muzikale groet, Lambert van der Ven, voorzitter. 
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Coöperatief Dividend Rabobank Bernheze Maasland – deel 2 

 

 
 
Afgelopen week informeerden we jullie al over de fase van het Coöperatief Dividend. Op 

donderdag 12 december gaan we met een afvaardiging van de vereniging naar de feestelijke 

uitreiking van het dividend in de Heilige Maria Magdalenakerk in Geffen.  

 

Om zoveel mogelijk stemmen te krijgen is het bestuur druk aan het werk om allerlei acties op 

touw te zetten. Jullie hebben al berichten op Facebook langs zien komen. We zijn 

verbindingen aan het maken met andere verenigingen om een ‘stem-verbinding’ aan te gaan. We 

vragen bevriende verenigingen hun leden te informeren over onze actie. Binnenkort gaan we de 

media betrekken en morgen zijn er enkele acties tijdens de intocht van Sinterklaas.  

 

     
 

Maar de belangrijkste bijdrage  leveren jullie zelf. HIERONDER EEN OVERZICHT WAT JE 

ZOU KUNNEN DOEN……. 

 

1) Zelf stemmen  
Breng zelf je stem uit op ons project. Pak je code, ga naar de website 

http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/bernhezemaasland/ 
Kies vijf projecten, waaronder natuurlijk ons project. Geef ook stemmen aan de 

hockeyclub en harmonie Odio, waar we verbindingsafspraken mee hebben gemaakt. 
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Na het stemmen kun je het feit dat je hebt gestemd delen via Facebook en Twitter, 

zodat je andere mensen wijst op het feit dat ze kunnen stemmen. 

 

2) Andere mensen lid maken  
Maak andere mensen uit je gezin lid van de Rabobank. Voorwaarde is dat zij 18 jaar 

oud zijn en een Rabobank-rekening hebben. Dit kan heel eenvouding door een berichtje 

te sturen naar communicatie@bernhezemaasland.rabobank.nl of te bellen naar 0412-

457777 

 

   
 

3) Moedig andere mensen om op ons project te stemmen  
Je kunt andere mensen vragen op ons project te stemmen door: 

a) Ze persoon te vragen op ons te stemmen. 

b) Een mailtje te maken naar je familie en vrienden om op ons te stemmen. 

Het mailtje kan er als volgt uitzien: 

Beste familieleden, vrienden en bekenden, 
Zoals je weet ben ik actief betrokken bij Harmonie Sint Servaes in Dinther. We 
zijn op dit moment bezig met het realiseren van een eigen verenigingsgebouw. Dit 
kost heel veel geld, vandaar dat we een beroep op het Coöperatief Dividend van 
de Rabobank Bernheze Maasland hebben gedaan om ons voor een bedrag van € 
10.000,- te ondersteunen voor het akoestisch maken van ons nieuwe 
repetitielokaal.  
Op dit moment is de fase aangebroken dat er op ons project gestemd moet 
worden. Hoe meer stemmen we krijgen, des te meer kans hebben we op een 
belangrijke financiële bijdrage om ons project te laten slagen.  
Stemmen kan wanneer je lid bent van de Rabobank (let op: alleen een rekening 
hebben bij de Rabobank is niet genoeg, je moet ook lid zijn. Dit is gratis en als je 
nog geen lid bent, kan dat heel eenvoudig door een mailtje te sturen naar 
communicatie@bernhezemaasland.rabobank.nl of te bellen naar 0412-457777). 
Op de site 
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/bernhezemaasland/nieuws/it
ems/cooperatief_dividend_2013 kun je over ons project lezen en kan er ook tot 
11 december 2013 gestemd worden met je persoonlijk inlogcode. Leden hebben 
deze afgelopen dinsdag ontvangen met het magazine ‘Dichterbij’ van de Rabobank. 
Mogen we op je rekenen???  
Alvast bedankt namens alle leden van harmonie Sint Servaes en de gemeenschap 
van Dinther. Meer info over onze vereniging is te vinden op www.st-servaes.nl  
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c) Onze berichten via Facebook en Twitter te delen op je eigen account. 

d) Een lobby in je eigen omgeving te starten door mensen aan te spreken (b.v. buren, 

bekenden e.d.) 

 

   
 

4) Vraag anderen hun stemcode aan je te geven  
Mochten er mensen in je omgeving zijn die NIETS met hun stem doen, vraag ze hun 

inlogcode aan je af te geven, zodat jij met hun code kunt stemmen.  

 
Je ziet wel, er is genoeg te doen. Mogen we op jullie steun rekenen? 

 

 
 

 

   Bezoek onze website www.st-servaes.nl  

 
Zend kopij voor een nieuwsbrief naar: nieuwsbrief@st-servaes.nl 

Deze kan in de volgende nieuwsbrief worden opgenomen. 


