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Contributie 2021/2022
 
Ondanks alle aanpassingen, hebben we gelukkig samen het één en ander 

beleefd, natuurlijk laatst de bioscoop en eerder de aangepaste paas speurtocht 
en de Koningsdag vanuit thuis. Wel hebben we minder kosten gehad, dus we 

hebben besloten, dat we de contributie van 2021/2022 nog een jaar verlagen 

naar €22,50! 
 

Voor het seizoen 2021/2022 zijn de volgende tarieven vastgesteld: 
Gezin met kinderen :             € 22,50 

Gezin zonder kinderen :             € 12,50 
Donateurs   : min.      €   5,- 

Ondersteuners  : min.      € 50,- (advertentie in de nieuwsbrief) 
 

Wilt u a.u.b. de contributie uiterlijk vrijdag 15 oktober overmaken op 

bankrekening nummer 
NL60 RABO 0187 6906 77  

ten name van “O.V.W. 8”. 
Vermeld ook a.u.b. uw adres bij het overmaken per bank! 

 
Let op!! Dit jaar wordt er GEEN contributie opgehaald aan de deur, heel 

graag dus per bank betalen!  

 
Vermeld aub in de omschrijving de fam. Naam en Adres, zodat we 

weten wie er betaald heeft. 
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Rabo Clubsupport 
Als klant van de Rabobank mag je tijdens de Rabo ClubSupport actie stemmen 
op verenigingen en stichtingen. Jij stemt toch ook op Wijkvereniging O.V.W. ?  

 
Alleen leden (vanaf 12 jaar) van de Rabobank kunnen stemmen. Lid worden 

kan eenvoudig via de Rabo App of de website. Check op tijd of je lid bent, zodat 
je ook dit jaar weer kunt stemmen. Want elke stem is geld waard. Hiermee 

steunt u ons als vereniging. 
 

Voor elke stem die we krijgen van jullie, wordt er een bepaald bedrag 
uitgekeerd aan ons, dus we hopen dat jullie op ons stemmen zodat we weer 

leuke activiteiten kunnen organiseren. 
 

Stem van 5 oktober t/m 25 oktober, via de link: www.rabobank.nl/clubsupport 

Of Check in je RaboApp om te stemmen. 
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