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ComCom laat jullie via deze september nieuwsbrief het volgende weten: 

 

 Oproep Rabo Clubactie. Doe mee met de Rabo Clubactie en stem op RV Aeneas!  

Vorig jaar zijn we derde geworden en ontvingen daarmee ongeveer € 500,00. Dit jaar is de 

concurrentie groot, want er doen meer sportverenigingen mee. Je kunt op de volgende manier 

stemmen. 

Stemmen kan van 27 september tot 11 oktober 2019. Heb je een rekening bij de Rabobank, maar 

ben je nog geen lid, wordt dan eerst lid (kost niks!). Helaas kun je dan dit jaar nog niet stemmen, 

maar volgend jaar wel.  

Ben je wel lid van de Rabobank dan kunnen leden - via Rabobank.nl/clubsupport - stemmen op 

een sportvereniging naar keuze. Breng je stem uit op RV Aeneas én vraag familie, vrienden, 

kennissen om hetzelfde te doen.  

Daarnaast kun je ook op andere sportverenigingen stemmen. Ons stemadvies voor andere 

sportverenigingen is Waterscouting Beatrix en atletiekvereniging Swift Roermond. Wij hebben hen 

gevraagd om andersom hetzelfde te doen. Stemmen dus!!! 

 

 Afscheid van 2 leden (ComCom en Kielzog)  

De leden van ComCom en de redactie van de Kielzog nemen zaterdag 19 oktober aanstaande op 

gepaste wijze formeel afscheid van 2 van haar leden. Irma (redactie Kielzog) en Ron (ComCom) 

hebben, wegens drukke werkzaamheden elders, besloten te stoppen met hun werkzaamheden 

voor de Kielzog en ComCom. Graag willen wij Irma bedanken voor haar jarenlange trouwe 

werkzaamheden m.b.t. de lay out van de Kielzog en Ron voor zijn gedegen en vakkundige inzet 

als webmaster.   

 

 Oproep Webmaster 

Door het vertrek van Ron is ComCom dringend op zoek naar een Webmaster!  Heb je interesse? 

Meld je aan via een van de ComCom leden of via communicatie@rvaeneas.nl 

 

 Herhaalde oproep Bootrace Venlo 

De bootrace Venlo vindt zondag 13 oktober aanstaande plaats. Wil je meedoen en heb je je nog 

niet ingeschreven dan kan dit via hansvanderlaan@home.nl. (wedstrijdleider WSV de Maas).  

 

 Opbrengst project KIKAROW.  

De landelijke opbrengst van dit project bedraagt € 335.461,00 (inclusief € 5.500,00 van RV 

Aeneas).  

 

 

Tot slot! 

 

Eind september verschijnt er een extra editie van de Nieuwsbrief met informatie van het 

bestuur over de nieuwe examenstructuur en planning. Houd je mailbox in de gaten!!!!  
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