
Stichting Stoommachine Oisterwijk doet mee aan de Rabo ClubSupport actie. 
Steun ons! 

Met de actie Rabo ClubSupport investeert de Rabobank een deel van haar winst in lokale clubs en 
verenigingen. Rabobank Hart van Brabant stelt dit jaar € 200.000,- beschikbaar. 

Dit bedrag wordt verdeeld onder deelnemende verenigingen en stichtingen op basis van het aantal 
verkregen stemmen van leden van de Rabobank.  

Voorgaande jaren heeft deze actie een mooi bedrag opgeleverd voor onze stichting! We willen dit jaar 
weer zoveel mogelijk stemmen verzamelen. Ben je lid van de Rabobank? Doe dan ook mee en geef je stem 
aan Stichting Stoommachine Oisterwijk! De stemronde is nu gestart en duurt t/m 11 oktober. 

Waarom stemmen op Stichting Stoommachine Oisterwijk? 

Wij zijn als groep vrijwilligers al 10 jaar bezig met het herstellen van de stoommachine die de voormalige 
KVL leerfabriek van elektriciteit voorzag. Ook wordt het machinegebouw onderhouden en waar nodig 
opgeknapt. We tonen dit graag regelmatig aan het publiek en hopen hier steeds meer een museale en 
educatieve functie aan te verbinden. 

Omdat de toegang tot het machinegebouw via een trap gaat, is het voor mindervaliden niet goed mogelijk 
om het gebouw te bezoeken. We willen geld inzamelen om een elektrische traplift te gaan aanschaffen, 
onder andere door deelname aan de Rabo Clubsupport actie. 

Hoe kan je stemmen? 

 Je krijgt als lid van de Rabobank een persoonlijke stemcode toegestuurd.  
 Meld je hiermee aan op de website www.Rabo-clubsupport.nl   
 Je kunt 5 stemmen uitbrengen, het is pas geldig als je ze alle 5 hebt uitgebracht. 
 Je kunt maximaal 2 stemmen uitbrengen op 1 vereniging/stichting. 

Ben je nog geen lid van de Rabobank… 

Als je klant bent, ben je niet automatisch lid. Kijk op de website www.Rabo-clubsupport.nl  bij “Lid worden” 
voor verdere informatie. Meld je aan als lid en dan kan je ook je stem uitbrengen. 

Breng je stem uit op Stichting Stoommachine Oisterwijk. Dat kan tot en met 11 oktober dus wacht niet te 
lang. Hartelijk dank voor je steun! 

 


