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Geeft u ons een steuntje in de rug?

Jij beslist mee!
Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen
kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken.
Met Rabo ClubSupport bieden wij kennis, ons netwerk en financiële ondersteuning aan clubs en
verenigingen. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst. Help jij jouw club haar doel te
behalen?
Als lid bepaal jij namelijk welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw stem
is geld waard. Goed voor de club & geweldig voor de buurt.

Geef ons een steuntje in de rug en stem op de Dorpraad Cadzand!
Onze pagina is te vinden onder:
https://www.rabo-clubsupport.nl/deelnemers/details/86377-stichting-dorpsraad-cadzand?
code=3623&zoekterm=dorpsraad+cadzand
STEM via deze pagina:
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/

Studententerugkeerregeling
Woongoed Zeeuws-vlaanderen komt met het volgende bericht in hun nieuwsbrief. Misschien
kunt u er zich uw voordeel mee doen!
De studententerugkeerregeling
Sinds vorig jaar hanteren wij een studententerugkeerregeling. Als maatschappelijk betrokken
organisatie vinden wij het belangrijk een steentje bij te dragen aan de leefbaarheid in onze regio.
Met deze regeling vergroten wij de kans voor jongeren om hier te komen wonen, werken en
eventueel een gezin stichten. Dat is goed voor onder anderen scholen, verenigingen,
middenstand, werkgelegendheid en het in stand houden van voorzieningen in de kernen.
Studenten die na hun studie terug willen naar Zeeuws-Vlaanderen, kunnen zich inschrijven bij
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Ze krijgen dan voorrang op anderen woningzoekenden. We
streven naar een woning binnen vier maanden. Deze regeling geldt voor maximaal twintig
adressen per jaar.
www.woongoedzvl.nl
0115-636000

Een vriendelijke groet van de Dorpsraad Cadzand!
Bedankt voor uw stem en blijf gezond!
Wigbert, Ludo, Marjolein, Inge, Constant, Jan, Maatje, Marianne, Peter, Maaike en Marie-José
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