
Rabo ClubSupport is     
        van start gegaan!
Het initiatief Rabo ClubSupport steunt lokale verenigingen en stichtingen door maar liefst 

€200.000,- uit te keren! Als lid van Rabobank Roermond-Echt heb je hier een belangrijke 

stem in. In de week van 10 juni zijn de clubs uitgenodigd voor deelname aan de campagne. 

Verenigingen en stichtingen kunnen zich inschrijven tot en met 20 september 2019. 

Vervolgens mogen leden stemmen van 27 september 2019 tot en met 11 oktober 2019.  

De uitreiking van de cheques vindt plaats tussen 21 en 31 oktober 2019.

Nog geen lid van de Rabobank? Ga naar: Rabobank.nl/particulieren/leden/ en word lid!
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31 augustus 2019 vindt de derde editie 
van Roermond City Swim plaats.  
Rabobank Roermond-Echt is ook dit 
jaar weer trotse partner! Het evenement 
wordt geheel georganiseerd door 
vrijwilligers. Tijdens editie 2019 wordt 
er gezwommen voor Maarten van 
der Weijden Foundation en Stichting 
Vrienden van Laurentius. 

City Swim

Wil je meezwemmen? Meld je dan aan via 
deze website: roermondcityswim.nl/inschrijven

Kledingbank Limburg wordt financieel ondersteund door de provincie Limburg 

en de aangesloten gemeentes. Daarnaast is de organisatie afhankelijk van giften 

en donaties. Rabobank Roermond-Echt steunt activiteiten die de leefbaarheid 

in de lokale samenleving vergroten met donaties uit het Coöperatiefonds. 

Kledingbank Limburg heeft een aanvraag ingediend die vervolgens in de 

commissie van het Coöperatiefonds is goedgekeurd. 

Betalen in het buitenland
Met de betaalpas van de Rabobank kun je bijna overal ter 

wereld betalen en contant geld opnemen. Je pas staat 

standaard ingesteld voor Europa. Ga je dus backpacken 

in Australië, op safari in Afrika of op roadtrip door de  

Verenigde Staten? Stel dan je pas in voor het werelddeel 

waar je naartoe gaat, dat kan snel via de app. Voor het 

betalen of opnemen van geld in het buitenland betaal je 

alleen extra kosten als het geen euro’s betreft. Neem ook 

een tweede betaalmiddel, zoals een 

creditcard, mee op reis om te 

voorkomen dat je niet kunt 

betalen met je betaalpas. Een 

creditcard is een vaker geaccep-

teerd betaalmiddel dan een pas. 

Daarnaast reserveren bedrijven vaak 

een bedrag op je creditcard, bijvoor-

beeld bij het huren van een auto of voor 

een hotelovernachting. 

Noodgeld
Ben je op vakantie en zijn je bankpas en creditcard gesto-

len of kwijt? Vervelend, maar het hoeft je vakantie geluk-

kig niet te verpesten! Je kunt via Rabo Interhelp noodgeld 

aanvragen. Bel Rabo Interhelp op +31 88 7226767 (lokaal 

tarief ). Dit kan 24 uur per dag en 7 dagen per week.  

Binnen 2 dagen heb je dan meestal je geld.

Wij lopen hard voor u,  
ook in de zomer!

Woon inloopspreekuur
Loop ook tijdens de zomerperiode op donderdagavond tussen 17:00-19:00 uur binnen  
bij ons Kenniscentrum in Herten en ga in gesprek met een van onze Financieel Adviseurs.  
Zo kun je je kosteloos oriënteren op de mogelijkheden voor jouw droomhuis.  
Liever een afspraak?  Bel dan naar (0475) 500 500 of e-mail naar particulieren.re@rabobank.nl. 

Kledingbank

Vakantietips

Kijk op: rabobank.nl/
particulieren/betalen/

service/buitenland.

Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor de organisatie. Naast een kleine groep  

vaste medewerkers, zijn zo’n honderdtwintig vrijwilligers actief voor de kledingbank.  

Ook werken er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen zorgen zij ervoor  

dat de binnenkomst en uitgifte van kleding in goede banen loopt. Logistiek speelt 

hierin een belangrijke rol. Otto Veenendaal (directeur Kledingbank Limburg): 

“We rijden door de hele provincie. Om kleding op te halen, maar ook om kleding naar 
kledingdagen te brengen. Mede dankzij een donatie uit het Coöperatief Dividend 
van Rabobank Roermond-Echt hebben we onlangs onze oude vrachtwagens kunnen 
vervangen. Dat was dringend nodig. Met deze nieuwere wagens kunnen we weer een  
hele tijd vooruit. Gelukkig, want zonder transport zijn we nergens.” 

Kijk voor meer informatie op kledingbank-limburg.nl!

Op zaterdag 13 juli 2019 strijkt de L1 karavaan van Tour de 

Limbourg neer op het Munsterplein in Roermond en ook 

Rabobank Roermond-Echt is hierbij aanwezig! Rondom 

dit Tour spektakel en live televisieopname vanaf het plein  

nodigt de BIZ binnenstad en haar ondernemers u uit om 

live bij de opname van L1 aanwezig te zijn. De hele middag, 

op het Munsterplein, staat in het teken van de etappe van 

de Tour de France en de live nabeschouwing om 18.30 uur 

door L1 Televisie met interessante tafelgasten en presen-

tatie door Sander Kleijkers. Terwijl de muziek op het kiosk 

haar klanken laat horen kun je genieten van de Franse sfeer 

en passeren diverse fietsgroepen de grote Arrivee op het 

plein. Ook is er een prachtige autoshow van Franse auto’s 

en serveren de Munsterplein horeca ondernemers in ge-

paste Franse kledij de lekkerste drankjes en gerechten.

Rabobank 
is aanwezig 
bij Tour de 

Limbourg in 
Roermond

‘La douce 
France  
op het 

Munsterplein’ Rabobank Roermond-Echt  
wenst jou een mooie zomer toe!


