Nieuwsflits RREL

Etten-Leur, Maart 2017

Run Bike Walk Etten-Leur zaterdag 25 maart 2017

Zoals eerder is aangegeven is RREL medeorganisator van een nieuw evenement de: Run
Bike Walk. Mede georganiseerd door de Lions in Etten-Leur.
Op dit moment hebben er zich al een aantal teams ingeschreven, maar er is nog plaats voor
meer teams. We hopen met deze oproep nog leden te motiveren zich in te schrijven voor dit
unieke evenement, daar wil je toch bij zijn?! En niet geheel onbelangrijk, je steunt hiermee
het goede doel, namelijk de Roparun.
Je kunt je ook nog aanmelden om te oefenen op zondag 19 maart, waarna je zeker
enthousiast zult zijn om deel te nemen. Tijdens het evenement kunt je gebruik maken van
een gratis fietsenstalling en evt. van een huurfiets.
Voor wandelaars is tevens het parcours met pijlen uitgezet. Dus niet langer twijfelen, maar
inschrijven!
We zijn ook nog op zoek naar enkele verkeersregelaars en vrijwilligers.
Eenmaal aangemeld, vergeet dan ook niet om een originele groepsnaam of groepsslogan te
vermelden. Probeer deze loop in RREL tenue deel te nemen (geen RREL tenue, leen er een
van een clubgenoot). Op jullie startnummer is ook plaats om de groepsnaam/slogan te
vermelden.
Als je iets interessants hebt te melden (waarom je meedoet, waarom je dit doel steunt, etc),
meld je dan voor of na het evenement bij de omroeper Kees Maas. Dat mag ook schriftelijk,
zodat Kees het tijdens de loop kan voorlezen.

Pasavond 28 maart 2017

Rabobank Clubkas Campagne

Wie kunnen er stemmen?
Leden van de bank ontvangen voor aanvang van de stemperiode per post of email een
unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Zij bepalen hiermee de hoogte van de bijdrage.
Vanaf donderdag 6 april t/m dinsdag 18 april 2017 brengen zij via een stemsite hun stem uit
op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf
stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging uitgebracht mogen
worden.
Let op: alleen leden van Rabobank West-Brabant Noord mogen stemmen. Helaas is het niet meer mogelijk om
nog lid te worden voordat de campagne start, daar is eerder een oproep voor geweest. Geen lid? Mogelijk ken je
iemand die lid is en kun je diegene motiveren op RREL te stemmen.

Jumbo Clubkas Actie

Spek de kas van onze club bij Jumbo Etten-Leur
Zoals jullie vast weten, organiseert Jumbo Etten-Leur een actie waarmee een financiële
bijdrage voor onze vereniging bij elkaar kan worden gespaard. De actie heet ‘Spek de kas
van je club’ en Jumbo Etten-Leur stelt daarvoor een bedrag van € 20.000- beschikbaar.
Tijdens deze ‘Spek de kas van je Club’ actie ontvangen klanten voor elke € 10,- aan
boodschappen een waardepunt. Deze waardepunt kunnen ze in de winkel doneren aan de
vereniging van hun keuze.
Hoe meer waardepunten klanten doneren aan onze vereniging, hoe groter het totaalbedrag
dat wij ontvangen. En daarmee kunnen wij de Lelieloop nog beter op de kaart zetten.
Trommel dus zoveel mogelijk mensen op om hun boodschappen bij Jumbo Etten-Leur te
doen en daarmee de kas van onze club te spekken!

