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                     De bank die u 

kent! 
Reglement en voorwaarden voor nominatie Rabobank Verenigings Prijs 
 
Het is een maatschappelijke tendens dat het steeds moeilijker wordt om aan vrijwilligers te komen. 
Toch zetten verenigingen, stichtingen en organisaties ondanks dit tekort nog steeds veel 
verenigingsactiviteiten op.  
Om blijk van waardering te uiten heeft Rabobank Oerle-Wintelre in 2006 de Rabobank Verenigings 
Prijs in het leven geroepen. Deze prijs wordt door de fusiebank Rabobank Eindhoven-Veldhoven 
voortgezet. 
 
De prijs gaat naar een stichting, vereniging of comité die zich bijzonder heeft ingezet voor de lokale 
samenleving. Er is een 1e prijs van € 750,- voor Wintelre en een 1e prijs van € 750,- voor Oerle. 
Aanvullend hierop wordt in beide gemeenschappen een 2e en 3e prijs toegekend van respectievelijk   
Є 400,- en € 200,-.   
 
Organisaties kunnen zich op eigen initiatief aanmelden maar ook derden kunnen een vereniging, 
stichting of comité aandragen om in aanmerking te komen voor deze prijs. 
 
De beoordeling van de nominaties berust bij een door het bestuur van Rabobank Eindhoven-
Veldhoven benoemde autonome jury, die vervolgens het bestuur van de Rabobank zal adviseren. 
Voor Wintelre is dat de Stichting Dorpsfeesten. Indien een van de juryleden op een of andere wijze 
betrokken is bij een voorgedragen stichting, vereniging of comité zal deze persoon bij de beoordeling 
van het betreffende project de grootst mogelijke terughoudendheid betrachten.  
 
Het reglement respectievelijk de voorwaarden zijn: 
 

1) De stichting, vereniging of comité is in het werkgebied van de bank gevestigd. 
2) De stichting, vereniging of comité heeft zich bijzonder ingezet voor de leefbaarheid 

van de lokale  samenleving. 
3) De activiteiten worden voornamelijk uitgevoerd door vrijwilligers. 
4) Er mag geen sprake zijn van commerciële doeleinden. 
5) De stichting, vereniging of comité houdt een rekening aan bij Rabobank Eindhoven-

Veldhoven of wordt klant bij Rabobank Eindhoven-Veldhoven. 
6) Geen aanvragen van politieke partijen. 

 
Iedereen die het verenigingsleven in Wintelre een warm hart toedraagt en van mening is dat een 
bepaalde vereniging, stichting of comité zich bijzonder heeft ingezet voor de Wintelrese gemeenschap 
wordt van harte uitgenodigd het aanmeldingsformulier te downloaden en in te vullen. 
U kunt het ingevulde formulier in een gesloten enveloppe o.v.v. Stichting Dorpsfeesten Wintelre 
deponeren in de brievenbus bij het Gemeenschapshuis “De Rosdoek” of in de brievenbus van 
Rabobank Eindhoven-Veldhoven te Oerle. 
U kan ook direct op deze site een digitaal formulier invullen. 
 
De inschrijving staat open tot en met 26 december 2016. 
 
De jury gaat uit de inzendingen drie verenigingen, stichtingen of comités nomineren voor de 
Rabobank Verenigingsprijs. De drie genomineerden worden bekendgemaakt tijdens de 
Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 8 januari 2017 in MFA De Rosdoek. Vervolgens gaat u, als inwoner 
zelf beslissen welke vereniging, stichting of comité de prijs in ontvangst mag nemen, tijdens de 
Nieuwjaarsbijeenkomst. 
 
U wordt van harte uitgenodigd om op zondag 8 januari 2017 naar MFA De Rosdoek te komen op onze 
Nieuwjaarsbijeenkomst te samen met de fanfare. Daar ontvangt u een stembiljet en bepaalt u de 
winnaar.  
 
Let op! Alle inwoners van Wintelre kunnen dus een stichting, verenging of comité aanmelden 
d.m.v. het invullen van het aanmeldingsformulier. 


