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Rabobank Coöperatiefonds keert opnieuw uit
Tijdens een feestelijke uitreiking op 9 april jl. bij de Rabobank in Heerenveen
ontvingen vertegenwoordigers van 18 projecten een donatie uit het
Coöperatiefonds. Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost
Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid
in de omgeving vergroten.
Besluitvorming over aanvragen vindt plaats door leden van de ledenraad van de bank.
Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een
vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter
beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.
In de regio Heerenveen ontvingen de volgende projecten een bijdrage:
-

Jeu de Boules vereniging uit Heerenveen voor het aanleggen van Jeu de Boules
banen.

-

Stichting Wijkraad Skoatterwald uit Heerenveen voor het aanleggen van een
generatietuin.

-

Brassband Pro Rege uit Heerenveen voor de aanschaf van instrumenten.

-

Stichting Dorpsargyf Ald- en Nijhoarne voor de aankoop van een doprsarchief.

-

Groei & Bloei uit Heerenveen: voor het project “drijvende tuintjes”.

-

Roeivereniging Aengwirden uit Heerenveen voor de verbouw van kleedkamers.

In de regio Gorredijk:
-

Sloeproei Vereniging De Turftrapers Nij Beets voor de aanschaf van een roeisloep.

In de regio Grou:
-

Monumentenstichting Boarnsterhim voor de renovatie van het torenuurwerk van de
kerk in Aldeboarn.

-

Stichting Berne Iepenloftspul uit Easterwierrum voor de aanschaf van een
regiehok.

-

Plaatselijk belang Terherne voor de aanschaf van een AED.

In de regio Wolvega:
-

Muziekvereniging De Woudklank uit Noordwolde voor het project “Kinderen maken
muziek”.

-

Tennisclub (LTC) uit Noordwolde voor het aanschaffen van materiaal.

In de regio Oosterwolde:
-

IJsclub “Nieuw Leven” uit Haule: voor de bouw van een kantine bij de ijsbaan.

-

Voetbalvereniging Dio uit Oosterwolde voor de renovatie van kleedboxen.

-

Afdeling gymnastiek vereniging Appelscha voor de aanschaf van een plankoline.

-

Z.V.V. Haulerwijkse Boys uit Haulerwijk voor de aanschaf van veldverlichting.

-

Tennisclub Oosterwolde voor de verbouw van de kantine.

-

Bewoners Overleg Oosterwolde (BOON) voor de realisatie van een fontein.

De commissie - bestaande uit leden en medewerkers van de bank – komen meerdere
keren dit jaar bijeen om nieuwe aanvragen te behandelen. Aanvragen worden beoordeeld
op basis van het reglement. Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar de
website www.rabobank.nl/heerenveen en kijk onder ‘Coöperatiefonds’.

