
 

 

 

Beste leden, 

Speel-o-theek de Blokkendoos doet ook dit jaar weer mee met de actie Rabo 
ClubSupport 2022! 

Zoals u misschien al weet is de Rabobank een coöperatieve bank. Dat wil zeggen dat de 
bank leden heeft én dat ze ieder jaar een deel van hun winst teruggeven aan de 
maatschappij, in de vorm van de actie Rabo Clubsupport. Omdat zij clubs onmisbaar vinden 
voor de samenleving. Een club is er voor iedereen, wie je ook bent en waar je ook vandaan 
komt. De bank wil met deze actie clubs sterker en toekomstbestendig maken.  
  
Ook Speel-o-theek de Blokkendoos is een soort club. Wij willen door het uitlenen van 
speelgoed de speelontwikkeling van kinderen stimuleren. Voor alle leden met een kleine of 
een grote beurs. Daarom houden wij het lidmaatschap van de Speel-o-theek laag.  
 
Maar om sterk en toekomstbestendig te blijven moeten wij ons speelgoedassortiment 
regelmatig vernieuwen en uitbreiden.  Daar hebben wij véél geld voor nodig, omdat nieuw 
speelgoed heel veel geld kost. Dit is de reden dat wij elk jaar meedoen met Rabo 
Clubsupport.  
  
Elk lid van de Rabobank kan straks stemmen en elke stem is geld waard. Als u nog geen lid 
bent dan is dat erg jammer voor ons want dan kunt u ook niet stemmen. En wij hebben uw 
stem hard nodig. Lid worden van de Rabobank heeft alleen maar voordelen. Het is gratis 
en u kunt elk jaar meestemmen. Hoe mooi is dat?  
  
De actie Raboclubsupport gaat van start op maandag 5 september en duurt tot en met 
dinsdag 27 september. 
 
Bent u nog geen lid van de Rabobank? Dit kunt u eenvoudig regelen in de Rabo-app. 
Daarna kunt u meteen stemmen.  
 
Het stemmen gaat als volgt: 
 
 
 



 

· Open de Rabo App op je smartphone of tablet 
· (of log in op Rabobank Internetbankieren op je computer) 

 
· Ga naar ”Service” 

· Ga naar  “Algemeen” 

· Ga vervolgens naar  “Lidmaatschap” 

· Ga dan naar “Clubsupport” 

· Je kunt dan de verenigingen op wie je wilt stemmen aanvinken en daarna kun je 

stemmen 

· Wij staan vermeld als Speel-o-theek de Blokkendoos 

 

Met het verdiende geld willen wij dit jaar ons E- assortiment uitbreiden en vernieuwen; dit 
betekent nieuwe muziekinstrumenten, laptops, spelmatten, mozaïekspellen en 
tekenmaterialen. 
 
Hoe meer geld wij verdienen hoe meer speelgoed wij voor u kunnen kopen.  
U helpt ons toch ook? 
  
Voor meer informatie: www.rabobank.nl/clubsupport 
 
 


