
 
 
 
Beste leden, donateurs, sponsoren, oud-leden, familie en vrienden van De Duinruiters, 
 
Graag willen wij jullie aandacht vragen voor de Rabobank Clubkas Campagne 2018 en wat jullie 
daarin voor onze vereniging, De Duinruiters, kunnen betekenen. 
 
De Rabobank Clubkas Campagne is de vervanger voor de Rabobank Fietstocht. Bij de Rabobank 
Fietstocht kon de vereniging meedoen aan een fietstocht waarmee de vereniging een bepaald 
bedrag kon ophalen. De Rabobank Clubkas Campagne is een nieuwe manier vanuit de Rabobank om 
ook een bepaald bedrag op te kunnen halen voor de vereniging. Alleen verenigingen en mensen die 
aan aangesloten zijn bij de Rabobank Kop van Noord-Holland kunnen meedoen. Dit gebied loopt van 
Texel, Hippolytushoef, Wieringerwerf, Schagen en weer terug langs de kust naar Texel. 
 
Hoe werkt het? 
Het gaat deze keer via het uitbrengen van stemmen door Rabobank Kop van Noord-Holland leden op 
verenigingen. Hoe meer stemmen de vereniging heeft, hoe meer geld de vereniging krijgt. De 
Rabobank Kop van Noord-Holland heeft een bedrag van 200.000 euro beschikbaar welke verdeeld 
wordt over de deelnemende verenigingen op basis van het aantal stemmen dat de vereniging 
verzameld heeft. Wij als Duinruiters streven er uiteraard naar om zoveel mogelijk stemmen te 
verzamelen. Dit kunnen wij niet zonder jullie hulp. 
 
Hoe kunnen jullie ons helpen? 
We zijn opzoek naar mensen die een bankrekening hebben bij de Rabobank Kop van Noord-Holland 
en tevens ook lid zijn van de Rabobank Kop van Noord-Holland. Dit ben je namelijk niet automatisch 
als je een bankrekening hebt. Hoe kun je zien of je naast klant van de Rabobank ook lid bent? Dat kan 
via Internetbankieren of Mobielbankieren. Bij Internetbankieren staat dit onder ‘Uw gegevens’.  
 

 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                

                                                                
                                                
 
Wanneer je inlogt onder mobiel bankieren vind je dit onder ‘Zelf regelen’ en dan ‘Profiel’ en daarna 
‘Mijn contactgegevens’. Hier kun je zien of je reeds lid bent of aangeven lid te willen worden als je 
nog geen lid bent.  
 
Of meld je aan via: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden 
 
Belangrijk: regel het lidmaatschap voor 10 april alleen dan ontvangt je op tijd de unieke code om 
ook te kunnen stemmen! 
 
Lid worden van de Rabobank Kop van Noord-Holland Noord kost niets maar kan voor onze vereniging 
veel opleveren! 
 
Hoe werkt het stemmen? 
Van 8 mei tot en met 28 mei kan er vervolgens gestemd worden. Vlak daarvoor ontvang je vanuit de 
Rabobank online of per post je unieke stemcode. Ieder Rabobank lid mag 5 stemmen uitbrengen, 
deze 5 stemmen moeten ook allemaal opgemaakt worden willen de stemmen tellen. Je mag echter 
maar 2 stemmen geven per vereniging. Je geeft bijvoorbeeld 2 stemmen aan De Duinruiters en dient 
dus ook de andere 3 stemmen nog te verdelen over andere verenigingen die ook mee doen aan de 
Rabobank Clubkas, willen de 2 stemmen die je aan onze vereniging hebt gegeven tellen. 
 
Meer informatie kun je teruglezen op: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/kop-van-noord-holland 
Hier staat nu nog weinig informatie maar vanaf begin mei zal hier informatie over het stemmen en 
alle deelnemende verenigingen terug te vinden zijn. 
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Waar sparen wij voor? 
Graag willen wij als Duinruiters het verzamelde bedrag gaan gebruiken om onze buitenbak te 
vergroten en te voorzien van een zandbodem. We hebben gemerkt dat steeds meer wedstrijdruiters 
een voorkeur hebben voor een zandbodem versus een grasbodem om op te starten bij wedstrijden. 
Tevens is een zandbodem bij veel regenval makkelijker droog te maken en te gebruiken voor zowel 
lessen, trainingen als de wedstrijden. Hierdoor wordt de kans groter dat onze activiteiten ook altijd 
kunnen doorgaan. Het organiseren van wedstrijden is een belangrijke bron van inkomsten voor onze 
vereniging. Wij zien deze investering dan ook als een investering om onze vereniging voor de 
toekomst financieel gezond te houden. 
 
Voor mensen die onze vereniging nog niet kennen, wij zijn de Duinruiters, een gezellige paarden en 
ponyvereniging waar mensen met hun eigen paard of pony lid van kunnen worden. Wij bestaan bijna 
50 jaar. Jarenlang was ons verenigingsterrein in Julianadorp op de plek naast het ijsbaanterrein waar 
nu de lage woningen van Buitenveld staan. In de jaren 90 zijn we naar De Schooten (Den Helder) 
verhuisd waar we ons eigen terrein hebben op één van de oude Zeemacht voetbalvelden achter 
Sporthal de Brug. We zijn een actieve vereniging, we organiseren lessen, wedstrijden en clinics voor 
zowel leden als niet leden.  Meer informatie is te vinden op onze website: www.duinruiters.com 
 
Wil je onze vereniging steunen, heb je een bankrekeningnummer bij de Rabobank Kop van Noord-
Holland, kijk dan ook of je lid bent bij deze bank of meld je alsnog snel aan en breng dan vervolgens 
vanaf 8 mei 2 stemmen op onze vereniging uit en verdeel je andere 3 stemmen over de andere 
deelnemende verenigingen.  
 
Je helpt ons extra door zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken om op onze vereniging te 
stemmen, maak ons blij en deel deze mail met vrienden, familie en bekenden die het 
verenigingsleven in de Kop van Noord-Holland een warm hart toedragen. 
 
Hoe meer stemmen, des te hoger de bijdrage voor onze vereniging! 
 
Bedankt alvast voor jouw hulp! 
 

Namens het bestuur en alle leden van de Duinruiters, 

Jennifer Borst 
Voorzitter  
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