
   René van Zijl 

   directievoorzitter 

‘Meedoen aan de Rabobank Maas en Leudal Awards bleek toch lastiger te zijn 

dan we dachten. Daarom maken we het stichtingen verenigingen dit jaar een 

stuk gemakkelijker. We hebben het aanvraagformulier eenvoudiger gemaakt  en 

de criteria zijn laagdrempeliger geworden. Want zeg nu zelf; het is toch zonde als 

prachtige projecten zich niet aanmelden voor de Awards omdat de inschrijving 

te ingewikkeld is. We hopen dan ook op heel veel mooie ideeën.’

Laat de droom 
van uw stichting 
of vereniging in 
vervulling gaan.

Doe mee aan de Rabobank
Maas en Leudal Awards 2012!

Voor meer informatie: www.rabobank.nl/maasenleudal

    Meedoen
 is nu nog
   eenvoudiger!

     we maken 
meedoen een stuk 
      gemakkelijker   

pak deze kans 
  en doe mee 

    Wil Daemen 

    voorzitter Jong Nederland Grathem 

‘Meedoen aan de Rabobank Maas en Leudal Awards leverde ons vorig jaar maar 

liefst 12.500 euro op voor de inrichting van ons nieuwe clubgebouw. 160 kinderen 

hebben daar straks plezier van! Naast dit prachtige bedrag, leverden de Awards 

ons ook veel positieve publiciteit op. Het leuke is dat de wedstrijd in de hele 

dorpsgemeenschap leeft. Dan merk je weer eens hoeveel mensen achter jouw 

vereniging staan. Dat is een echte opsteker tijdens zo’n intensieve periode van 

hard werken. Ik raad iedere vereniging of stichting met een goed plan aan om 

deze kans te pakken!’
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Eenvoudig meedoen

Omdat we zoveel mogelijk projecten kans willen laten maken op één van 

de vijf Awards, hebben we het gemakkelijker gemaakt om mee te doen. 

Het aanvraagformulier is eenvoudiger geworden. De deelnamecriteria zijn 

laagdrempelig en helder omschreven. Deelnemen is dus allesbehalve 

ingewikkeld!

Laat uw leden meedenken!

Vaak hebben leden ook creatieve ideeën en goede initiatieven. Daag uw 

leden daarom uit om met mooie ideeën voor de Awards te komen. Hang de 

bijgevoegde poster in uw clubgebouw op en nodig uw leden bijvoorbeeld via 

een verenigingsmail uit om hun plannen bij het bestuur te melden. 

Op www.rabobank.nl/maasenleudal geven we u uitgebreide 

informatie over de Rabobank Maas en Leudal Awards 2012. 

U vindt hier ook het aanvraagformulier.

Wij kijken uit naar uw aanmelding! 

Met vriendelijke groet,

Rabobank Maas en Leudal

René van Zijl, Directievoorzitter

Geacht bestuur,

Aan goede ideeën heeft het verenigingsleven geen gebrek. Wat er vaak 

ontbreekt, is geld. Daarom helpt Rabobank Maas en Leudal stichtingen en 

verenigingen om hun dromen uit te laten komen. Met de Rabobank Maas en 

Leudal Awards belonen we elk jaar vijf initiatieven uit onze lokale samenleving. 

Onze leden bepalen welke projecten genomineerd worden voor de Awards en 

hoe we het prijzengeld - in totaal € 50.000,- - uiteindelijk verdelen over de vijf 

genomineerde projecten.

Ook uw vereniging of stichting maakt kans op één van de vijf 

Rabobank Maas en Leudal Awards 2012! 

Heeft uw vereniging of stichting  een goed plan waar veel mensen plezier 

van zullen hebben? Kunt u ons helder vertellen wat uw plan inhoudt en wat 

het gaat kosten? Meld uw project dan voor 1 augustus aan voor de Rabobank 

Maas en Leudal Awards 2012.

Zij wonnen de Rabobank Maas en Leudal Awards in 2011:

1. Zonnebloem regio Leudal 

 voor hun project voor mensen tussen de 40 en 65 jaar

2. Jong Nederland Grathem 

 voor de inrichting van het nieuwe clubgebouw

3. Lions Club Leudal 

 voor de bouw van een overkapping bij de Pia Hoeve

4. Speravi Heythuysen 

 voor een dagje naar de Floriade voor mensen met een beperking

5. Stichting Werkgroep Heemkunde Beegden 

 voor de herbouw van de Moordkapel

      Hoeveel goede ideeën 
moet uw vereniging op de plank      
   laten liggen omdat er te weinig 
           geld is om ze uit te voeren? 

     Samen dromen 
laten uitkomen. 
     Dat is het idee. 

DE AWARD PRIJZEN

1e prijs €  15.000,-

2e prijs €  12.500,-

3e prijs €  10.000,-

4e prijs €  7.500,-

5e prijs €  5.000,-
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