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Rabobank Clubkas Campagne 
Elk jaar wordt de Rabobank Clubkascampagne gehouden. Dit jaar kunnen van 9 tot en met 23 
oktober leden van de Rabobank stemmen uitbrengen op verenigingen of stichtingen. Als je lid 
bent van de Rabobank krijg je een stemkaart. Via de computer vul je daarvan de code in en 
vervolgens kun je kiezen uit vele organisaties. Ieder lid ontvangt vijf stemmen. Er kunnen 
maximaal twee stemmen op één dezelfde vereniging of stichting worden uitgebracht. Uiteraard 
hopen we dat de keuze zal vallen op Bijzonder Aktief. Misschien kunt u zelfs nog andere 
bekenden enthousiast maken op onze stichting te stemmen. Iedere stem levert namelijk geld op 
voor de stichting.  
 
Stem op Bijzonder Aktief en op Gesposs 
Iedere stem op Bijzonder Aktief levert ongeveer € 5,00 op. We hopen dat van de vijf stemmen 
die je mag uitbrengen er twee naar Bijzonder Aktief zullen gaan. Dan mag je nog meer stemmen 
uitbrengen. Daarvoor kun je bijvoorbeeld Gesposs (Gehandicaptensport Oss) kiezen. Aan 
Gesposs hebben we ook gevraagd of zij hun leden willen adviseren op Bijzonder Aktief te 
stemmen. 
Dan kunnen we beiden financieel voordeel hebben. 
 
Rommelmarkt van 10 september 
De jaarlijkse rommelmarkt was op zondag 10 september met een opbrengst ten bate van 
Bijzonder Aktief van € 350. Aan zo’n rommelmarkt gaat veel drukte vooraf. Het begint met 
inzamelen en selecteren van spullen. Op de bewuste dag worden al vroeg de marktkramen 
opgezet en ingericht. Dan is het altijd afwachten of er mensen komen kijken en kopen. Een geluk 
daarbij was dat het weer mee hielp.  
Veel deelnemers en vrijwilligers hebben zich flink ingezet om de  mooie opbrengst mogelijk te 
maken. Grote dank voor al die inzet. 
 

Tafeltennis  
Uitwisseling met Swift uit Deventer  
Zondag 1 oktober is in de gymzaal van Hub Noord Brabant de jaarlijkse strijd om de Frits bokaal 
tussen de tafeltennissers van Bijzonder Aktief en Swift. Het toernooi begint om 13.00 uur. 
De deelnemers kijken altijd uit naar deze ontmoeting. Het betekent een terugzien van bekenden 
en een dagje sportief bezig zijn in de strijd om de zogenaamde Frits bokaal. Dat is een hommage 
aan Frits Mulhof, die jarenlang coördinator van het tafeltennis was. 
Voor de organisatie zijn een groot aantal vrijwilligers nodig. Zij helpen niet alleen bij het inrichten 
en later weer opruimen van de zaal en kleedruimtes, maar ook bij de catering en de 
wedstrijdleiding. We hopen dat het een prettige dag zal worden. 
 

Iedereen is welkom bij het toernooi. 
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