
  

  

 

Beste tennisleden, 

De nieuwe corona maatregelen m.b.t. de tennissport die per 13 oktober ingaan, 

houden voornamelijk in dat alle competities per direct stil komen te liggen. Er mag 

nog wel afzonderlijk getennist worden, zowel enkelen als dubbelen. De uitspraak van 

premier Rutte dat dubbelspel niet mag is inmiddels, in overleg met de KNLTB, 

teruggedraaid. 

De tennisbanen in sporthal De Stouwe blijven gewoon geopend, maar de kantine, de 

kleedruimte en de douches zijn gesloten. 

Voor verdere informatie kunt u hier naar de site van de KNLTB. 

 

 

TV Wierden heeft zich aangemeld bij de actie RABO Bank ClubSupport om in 

aanmerking te komen voor een bijdrage in de aanschaf van een TRI-Tennis net, 

vergelijkbaar met een oefenmuur maar dan in een modern jasje.. De toekenning krijgt 

alleen kans als er veel gestemd wordt op onze aanvraag. Dit kan alleen door RABO-

leden en wel tot 15 oktober a.s. Dus als u Rabo-lid bent stem dan op onze 

aanmelding. Ook zou het helpen RABO-leden binnen uw kenniskring te vragen om 

hun stem uit te brengen in ons voordeel. 

Wij rekenen op uw aller steun, het is voor de jeugd. 

Voor verdere uitleg zie hieronder de tekst van de RABO bank en om te stemmen kunt 

u de site van de RABO hier openen. 

 

 

 

 

Stemmen bij Rabo 
ClubSupport 
  

 

 



  

 

Beste clubvertegenwoordiger, 

Super dat jouw vereniging/stichting meedoet met Rabo ClubSupport 2020. Tot en met 

25 oktober kan er gestemd worden. Maar het stemmen werkt iets anders dan 

voorgaande jaren. En dat is handig om te weten, zodat je het goed kunt uitleggen aan 

de eigen achterban. 

Handig om te weten: 

•    Alleen een Rabo-lid kan stemmen (en klant zijn is iets anders dan lid) 

•    Elke Rabo-klant kan lid worden 

•    Een lidmaatschap is gratis 

•    Een lidmaatschap kun je zelf regelen via de Rabo App of Rabo Internetbankieren 

•    Nadat je lid bent geworden, kun je direct stemmen 

•    Stemmen kan via de Rabo App of Internetbankieren (ga naar Zelf Regelen en dan 

naar Lidmaatschap)  

•    Elk lid heeft 5 stemmen, waarvan max. 2 op dezelfde club kunnen worden 

uitgebracht 

Alternatieve stemroute 

En hoe zit het dan met de ouderen en anderen die niet bankieren via internet? Voor 

die doelgroep is er een alternatieve stemroute. Bel in dat geval naar (0546) 83 88 00 

of stuur een e-mail naar particulieren.nwt@rabobank.nl. Dan kunnen we alsnog een 

stemcode regelen. 

 

 

Namens het bestuur: 
Leo Braakhuis, secretaris TV Wierden. 

 


