Dorpsraad Cadzand
Rabobank Clubkas Aktie
Inmiddels heeft u de envelop van de Rabobank Clubkas Aktie in de bus gehad, als u lid bent
van de Rabobank. U kunt vanaf nu dus op ons stemmen als u inwoner bent van West Zeeuws
Vlaanderen! Wij hebben uw stem nodig!
Rabobank heeft al jaren een aandeel in het lokale verenigingsleven. Jaarlijks ondersteunt
Rabobank veel verenigingen en stichtingen in Zeeuws Vlaanderen. Na het succes van vorig
jaar organiseert de bank in 2018 opnieuw de Rabobank Clubkas Campagne en stelt hiervoor €
180.000,= beschikbaar. Ook de Dorpsraad Cadzand doet weer mee aan de Rabobank Clubkas
Campagne.
Stemmen
Leden van Rabobank Zeeuws Vlaanderen mogen van woensdag 4 t/m maandag 16 april 2018
stemmen op hun favoriete vereniging/stichting. Ieder lid mag vijf stemmen uitbrengen,
waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een
stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag (€ 180.000,=) te delen door het aantal
uitgebrachte stemmen. De Dorpsraad Cadzand ontvangt het aantal op ons uitgebrachte
stemmen maal het bedrag dat deze stem waard is.
We proberen zo veel mogelijk stemmen te werven. Deze bijdrage gebruiken we om weer de
Dorpsbrunch te kunnen organiseren. Dus stem op ons en vraag ook je familie, vrienden,
kennissen enz. om hun stem op onze dorpsraad!
Hoe stemmen?
Ben je lid van Rabobank Zeeuws Vlaanderen? Dan ontvang je op 3 april 2018 een stemkaart.
Op deze kaart staat een unieke code waarmee je via www.rabobank.nl/zvl op ons kunt
stemmen!
Alvast hartelijk dank voor je stem!
Bloembakken Cadzand
Ook dit jaar willen wij graag weer de bloemetjes buiten zetten.
Dit kan echter niet zonder uw hulp. Wij zijn op zoek naar sponsors, want ook nu willen wij,
voor het vijfde jaar op rij, graag weer bloembakken aan de lantaarnpalen in de Mariastraat en
Erasmusweg hangen.
Ter verfraaiing van het dorp heeft de Dorpsraad in de voorgaande jaren bloembakken laten
ophangen in beide straten. Dit was toen mede mogelijk met subsidie van de gemeente Sluis.

Dit jaar vragen wij weer uw steun. Voor slechts € 25,- kunt u, als bewoners van het dorp, een
bloembak sponsoren. De verzorging van de bakken wordt door de Dorpsraad geregeld.
U wordt sponsor door € 25,- over te maken op rekeningnummer NL69 RABO 0139 4012 96
van de Dorpsraad en onder vermelding : „ sponsoring bloembak 2018”.
Alvast heel hartelijk dank!

Dorpsbrunch Cadzand
Na het succes van afgelopen jaren met 120 deelnemers organiseren we opnieuw op zondag 10
juni 2018, 11.00u de dorpsbrunch/picknick. We hopen natuurlijk op mooi weer! De
dorpsbrunch zal weer plaatsvinden in de kerktuin van de Nederlands Hervormde Kerk in
Cadzand-Dorp.

Deelname brunch:
€4.00 p.p., kids t/m 3 jaar gratis! Inclusief broodjes, koeken, fruit, beleg, thee, koffie of fris en
een glaasje bubbels!
Wij zorgen voor een aantal picknicktafels, muziek, kinderanimatie en zon! Je neemt zelf je
bord, bestek en goed humeur mee! Natuurlijk mag je ook je eigen picknickkleed of -tafel
meenemen! Graag zelfs!
Natuurlijk is er ook weer kinderanimatie aanwezig!
Wil je meedoen met de brunch, dan graag voor 6 juni aanmelden! Wij beslissen uiterlijk
8 juni of we de brunch (vanwege slechte weersomstandigheden) laten doorgaan of niet.
Houdt daarom steeds onze FB-pagina en website goed in de gaten.

1. Lever de antwoordstrook in op Koolsweg 24 en voeg er €4.00 per persoon bij;
2. Of meld je aan via info@dorpsraadcadzand.nl o.v.v.. je naam en schrijf €4.00 per persoon
over op onze bankrekening NL69RABO0139401296 ten name van Dorpsraad Cadzand.
———————————————————Ja, ik/wij doen graag mee met de dorps picknick-brunch op zondag 10 juni, 11.00 uur.
Naam:
Email:
Aantal personen:

Waarvan kinderen t/m 3 jaar:

Wij wensen u een fijn weekend toe!
Vriendelijke groeten,
Dorpsraad Cadzand
Isabelle, Conny, Marjolein, Jan, Maatje, Inge, Shelly, Wigbert en Peter

