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Samen maken we Veenendaal en Rhenen sterker

Marktteam Veenendaal en Rhenen:
je ontmoet ons bij jou in de buurt
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Rabobank Vallei en Rijn

Waar kom jij
ons tegen?

Rabobank is meer dan een bank alleen. We staan met onze medewerkers letterlijk midden in de samenleving
en zijn actief in de netwerken om de regio sterker te maken. Dat doen we met onze marktteams in Ede, Bennekom,
Wageningen, Veenendaal, Rhenen en Achterberg. Ook in Veenendaal en Rhenen waren er genoeg voorbeelden
van activiteiten en initiatieven die een impuls kregen door de Rabobank en onze missie onderstrepen:
Growing a better world together.
Mariska de Kleijne van marktteam

club Vallei en Rijn, de BOV en de Bedrijvenkring

Veenendaal-Rhenen. “In het bijzonder richt

Rhenen. En daarnaast ontmoet je ons bij

Rabobank Vallei en Rijn zich op de thema’s

toonaangevende events, waar mooie

Food, Duurzaam wonen, Ondernemers

verbindingen plaatsvinden en die de regio

duurzaam helpen groeien (o.a. via de Circulair

sterker maken. Neem bijvoorbeeld

Ondernemen Challenge), Financieel gezond

Veenendaal on Ice, de Mosselparty en

leven en Versterken van de leefomgeving.

de Rijnweek. Natuurlijk horen daar ook de

Je vindt ons bijvoorbeeld langs de lijn bij de

Foodvalley ICT Awards en Business Event

clubs die we sponsoren, of bij projecten die

Veenendaal bij. Dit jaar zijn we voor de

we mogelijk maken via ons Coöperatiefonds.

15e keer op rij hoofdsponsor van dit

Je komt ons tegen in zakelijke netwerken

prestigieuze event.”

zoals businessclub De Heuvelrug en business-

Heb jij een goed idee of
initiatief om onze regio op deze
thema’s sterker te maken?
Laat het de medewerkers van
het marktteam VeenendaalRhenen weten. Wie weet komen
we bij jou langs. Kijk hiervoor
op Rabobank.nl/vr.

Coöperatiefonds:

van molen en keuken tot 55+-bus
Stralende gezichten, bossen bloemen en voor elke stichting een cheque. Vier keer per jaar kent de ledenraad van Rabobank Vallei en Rijn een
bijdrage toe aan projecten die een financieel zetje in de rug nodig hebben. In september en november ontvingen in totaal 15 organisaties een
bijdrage voor hun projecten. Stuk voor stuk projecten die bijdragen aan een fijne lokale samenleving. De volgende organisaties ontvingen uit
handen van Marieke Kuijsten, manager Marktteam Ede-Bennekom, en directievoorzitter Mariska de Kleijne een cheque.
Naam organisatie

Project

Bedrag

St. Buitenzorg Dragonder Veenendaal

Inrichting nieuw dierenkamp, inclusief ‘theehuis’ gerund
door mensen met beperking

€10.000

Comité Sahara ‘44/Historische Vereniging Oud-Wageningen Gedenksteen met inscriptie

€1.500

St. De Utrechtse Molens

Restauratie Binnenmolen Rhenen

€7.500

St. Ontmoetingshuis Onder Ons Veenendaal

Realisatie nieuwe keuken voor inloopmaaltijden eenzame ouderen

€12.000

Tafeltennisvereniging SKF Veenendaal

Aanschaf nieuwe tafeltennistafels

€3.000

St. Burgerinitiatief Woudenberg

Aanschaf schoolmaterialen voor kinderen uit gezinnen in armoede

€2.000

Rode Kruis Rhenen

Aanschaf bus voor 55+vervoer in Rhenen

€15.000

Koor Onbeperkt Talent Ede

Aanschaf 80 sweaters als promomateriaal

€2.500

St. AED gemeente Ede

Instandhouding en uitbreiding openbare AED’s

€2.000

Opella in Bennekom

Aanschaf picknicktafel

€1.000

Stichting Stoel Vrij met Kerst

Kerstdiner voor eenzame mensen in Ede

€3.000

Stichting Voedselbank Ede

Aanschaf nieuwe koelswagen

€10.000

Stichting Vanharte

4 themadiners eenzame ouderen in Ede

€ 3.000

Stichting Slag om de Grebbeberg

Aanleg struikelstenen

€ 2.500

Stichting AED Wageningen

Onderhoud AED en verzorgen cursussen

€ 2.000

BO viert Feest: verjaardagsfeest voor elk kind

Ook een bijdrage ontvangen
voor jouw project?
Doe een aanvraag!
Ga naar rabobank.nl/vr
en kijk bij
Sponsoring & donatie.

Stichting BO viert FEEST uit Veenendaal zet zich in om kinderfeestjes
organiseren voor basisschoolleerlingen voor wie dit niet van
zelfsprekend is. Voor wie thuis geen geld hebben om een kinderfeestje
te vieren. Uit het coöperatiefonds ontving de stichting € 22.500 om
de verjaardagsboxen voor de komende jaren uit te kunnen delen.
In de verjaardagsbox vinden kinderen

leeft 1 op de 10 basisschoolleerlingen op of

bonnen en kleine artikelen, om het feestje

onder de armoedegrens. Dat betekent dat er

thuis te vieren. Inclusief slingers, ballonnen,

ongeveer 630 kinderen in Veenendaal zijn die

een bon voor een verjaardagstaart en een

niet hun verjaardag kunnen vieren. 1/3 van

cadeaubon. Ook kunnen kinderen een

deze kinderen heeft BO viert FEEST dit jaar

traktatie halen en als klapstuk een bon voor

een verjaardag kunnen geven. Een

een kinderfeestje op locatie en uitnodigingen.

fantastische mijlpaal!

Juist dat laatste - het kinderfeestje - is een
middel om sociale uitsluiting tegen te gaan.

Manon Canon van Stichting BO viert FEEST:

Want wanneer je geen kinderfeestje geeft,

“De bijdrage van de Rabobank is heel

word je vaak ook niet uitgenodigd op het

belangrijk om de continuïteit te waarborgen,

kinderfeestje van een ander.

omdat het aantal aanvragen nog jaarlijks
stijgt. Zonder het Coöperatiefonds zouden

Foto: Aart Albers

Wanneer je al op jonge leeftijd langs de zijlijn

we een nog groter deel van de tijd bezig zijn

staat, doet dat wat met je zelfbeeld. Het

met het binnenhalen van geld en niet met

tegenovergestelde is natuurlijk ook waar en

ons doel: het tegengaan van sociale

daar wil BO viert FEEST aan bijdragen. De

uitsluiting. Met het geld van de Rabobank

kinderen die de verjaardagsbox ontvangen

kunnen we 3 jaar voor 150 kinderen het

zijn allemaal tussen 5 en 12 jaar en komen uit

kinderfeestje betalen via de verjaardagsbox

veelal uit gescheiden of armere gezinnen.

zit. Zo draagt de Rabobank bij aan onze

Het is een mix van allochtoon en autochtoon.

droom: Ieder kind verdient een feestje!”

En dat is best een grote groep. In Veenendaal

Food Forward Events

Voedselverspilling
tegengaan en
vergroten van
foodkennis
Hoe kunnen we voedselverspilling tegengaan en samen voedsel
oplossingen versnellen? In oktober organiseerde Rabobank
daarom events met de naam Food Forward.
Op 7 oktober kwamen in de Mauritskazerne

de partij. De kinderen waren erg enthousiast

meer dan 100 vertegenwoordigers van

over de lessen, niet in de minste plaats

de voedselketen bij elkaar. Zij gingen in

vanwege de aanwezigheid van Youtubers

dialoog over oplossingen voor de voedsel

De Opscheppers. Spelenderwijs ontdek-

uitdagingen in onze Foodvalleyregio.

ten zij de verschillende smaken en wat

De gehele keten was vertegenwoordigd:

gezonde voeding is. Momenteel vinden de

van boer tot bord. Om de jeugd kennis over

Food Tracks plaats. Dit zijn activiteiten die

voeding bij te brengen kwamen 9 oktober

voortkomen uit de Food Forward Events. In

zo’n 130 basisschoolkinderen naar de

kleinere groepen werken we de besproken

Smaaklessen in het Openluchtmuseum van

oplossingen uit tot echte businessmodellen.

Arnhem. Ook een school uit Ede was van

Banking for food in de praktijk.

Foodvalley

Zeta IT Security wint Rabo ICT Start-up Award
Maandagavond 18 november stond ICT volledig in de spotlights.
De Basiliek in Veenendaal was namelijk het decor van de tweede editie
van de Foodvalley ICT Awards. In vier categorieën stonden 12 prachtige
ICT-bedrijven op het podium. Opnieuw was Rabobank Vallei en Rijn
hoofdsponsor van dit prestigieuze evenement. Directievoorzitter
Mariska de Kleijne reikte de award uit aan de Start-up van het jaar:
Zeta IT Security uit Ede.

vol trots een award naar huis. Zij waren

prijs toe aan Zeta IT Security. Voor het bedrijf

met Gibas en Adapcare genomineerd in de

is de glazen bokaal een geweldige stimulans

categorie Cross-over. Voorzitter van Regio

om zo door te gaan. Nadat alle genomineerden

Foodvalley en burgemeester René Verhulst

en winnaars op de foto waren gezet, werd

overhandigde de prijs aan oprichter en

de netwerkborrel geopend om elkaar te

eigenaar Lucas Noldus.

ontmoeten en zaken te doen. De volgende
ondernemersverkiezing is Business Event

Rabo-award

Veenendaal op maandag 16 december.

Trots

en Van Essen ICT achter zich. Wethouder

Daarna kwam Mariska de Kleijne op het

Opnieuw laten we daar als hoofdsponsor

De jury onder leiding van notaris Arnaud

Marco Verloop reikte in de categorie

podium om de Rabo ICT Start-up of the Year

waardering voor ondernemerschap blijken

Wilod Versprille riep de volgende bedrijven

Software de award uit aan HSO. Ook Innius

Award uit te reiken. Quant Base, Zeta IT

en faciliteren we een netwerkplatform.

tot winnaar uit: in de categorie Service &

en Media Artists stonden als genomineerden

Security en PKI Signing kwamen hiervoor in

We stellen deze avond de Rabo Publieksprijs

Systemmanagement won Bit. Zij lieten Tuxis

op het podium. Noldus uit Wageningen nam

aanmerking. Uiteindelijk kende de jury de

beschikbaar.

Rabo ClubSupport:

€ 150.000 voor
lokale verenigingen
en stichtingen
Samen vieren we de winst. Dat doen we met Rabo ClubSupport. Dit jaar
stelden we maar liefst € 150.000 beschikbaar aan het verenigingsleven
in Vallei en Rijn. 95 lokale verenigingen en stichtingen deden mee aan
deze actie. Hoe meer stemmen zij van leden van Rabobank Vallei en Rijn
ontvingen, hoe hoger de bijdrage. Bij de bekendmaking van de bijdrage
tijdens de finaleavond zagen we blije en verbaasde gezichten.
“Wat fantastisch. Dit had ik niet durven dromen!”.
Onze wereld, buurt voor buurt beter maken

bank ieder jaar een deel van onze winst aan

zo veel mogelijk stemmen van Rabobank-

werd ook de top-3 bekend gemaakt door

Met Rabo ClubSupport vieren we samen de

verenigingen en stichtingen. Zodat zij kunnen

leden te ontvangen. Klanten - die ook lid zijn

directievoorzitter Mariska de Kleijne.

winst. De echte winst van clubs, stichtingen

blijven doen wat ze nu al doen: onze wereld,

van de bank - hebben invloed en zeggenschap

Stichting Kinderdorp Bennekom ontving

en verenigingen. Mensen samenbrengen,

buurt voor buurt, beter maken. Dat is onze

op de besteding van de winst. Bij het

€ 5.184, Manege Zonder Drempels werd

talenten benutten, een sociaal netwerk

missie: Growing a better world together”,

Coöperatiefonds bepaalt de ledenraad

tweede met een bedrag van € 6.240,-.

opbouwen en elkaar verder helpen.

aldus Mariska de Kleijne, directievoorzitter

de toekenning van de bijdrage. Bij Rabo

De grote winnaar was Stichting Fietsmaatjes

“Verenigingen zijn immers het cement van

van Rabobank Vallei en Rijn.

ClubSupport hebben alle leden van de

Gelderse Vallei. Op hun cheque prijkte het

de samenleving. Daar heeft onze regio Vallei

Rabobank de mogelijkheid om te stemmen

bedrag van € 6.336,-. De reacties waren

en Rijn baat bij, het maakt ons sterker. Dat

Hoe meer stemmen, hoe hoger de bijdrage

op lokale goede doelen. Elk lid kon online 5

hartverwarmend, zoals: “Wat fantastisch.

moeten we niet alleen koesteren maar ook

Na de zomervakantie voerden de deelnemende

stemmen geven aan een club, maximaal 2

Echt veel meer dan wij hoopten. Dit had ik

steunen. Daarom geven we als coöperatieve

verenigingen en stichtingen campagne om

aan een organisatie. Hoe meer stemmen, hoe

echt niet durven dromen!”

hoger de bijdrage. Via social media deden
de clubs de oproep om vooral op hun

Bekijk het overzicht op rabobank.nl/vr

vereniging te stemmen.

De 95 verenigingen hadden verschillende
bestedingsdoelen. Zo gaat bijvoorbeeld de

Hartverwarmend

bijdrage van Damvereniging De Kroonschijf

De grote ontknoping was op woensdag

uit Ede naar de jeugdopleiding. Korfbal-

16 oktober in theater De Reehorst in Ede.

vereniging Wageningen investeert in

Bestuursleden ontvingen de gouden envelop

duurzaam meubilair en Stichting Hartslag Nu

met daarin de cheque met de bijdrage. Het

Veenendaal schaft nieuwe AED’s aan voor de

programma werd omlijst door cabaret van

inwoners. Kijk voor een compleet overzicht

Impro Juice. Uiteindelijk hadden 3 organisaties

met de bijdragen aan de verenigingen en

nog een ongeopende envelop in handen en

stichtingen op rabobank.nl/vr.

werden op het podium uitgenodigd. Daar

Maatschappelijke bijdrage Rabobank Vallei en Rijn
In onderstaand overzicht zie je een geografische weergave van verenigingen en stichtingen die een bijdrage hebben ontvangen vanuit ons Coöperatiefonds. Rabobank Vallei en Rijn
investeert €745.000 Coöperatief dividend in regio Vallei en Rijn via 140 verenigingen en stichtingen. Daarnaast brengen we onze maatschappelijke activiteiten in beeld. Dit is slechts een beknopt
overzicht, de wall of fame. Wil je de kaart goed kunnen bestuderen? Kom dan eens binnenlopen in ons hoofdkantoor aan de Galvanistraat 2 in Ede. In de entreehal vind je een levensgrote uitvoering!

