Bowlingvereniging Hoogeveen vaart wel bij inkomsten Sponsorkliks
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Vereniging:
BV Hoogeveen
Initiatief:
Door gebruik van Sponsorkliks heeft de vereniging een mooi bedrag voor de club
opgehaald en hebben de leden die eraan hebben bijgedragen mooie kortingen ontvangen op online
aankopen.
Aanjager
Karel Strijker is de absolute aanjager in Hoogeveen als het gaat om gebruik van Sponsorkliks. “Sinds
september 2016 maakt onze vereniging gebruik van de diensten van Sponsorkliks. Ondanks dat nog
lang niet alle leden er gebruik van maken, heb ik daar individueel heel veel (financieel) succes bij.
Onze vereniging heeft in die periode 440 euro (waarvan ongeveer 350 euro door mezelf) bij elkaar
gespaard. Voorbeeld: In oktober ga ik met familie een week naar Corfu. Het boeken van een drietal
kamers via Booking.com leverde 87 euro op!” aldus een enthousiaste Karel Strijker.
Met SponsorKliks kan je nu zelf een financiële bijdrage leveren aan jouw sponsordoel, zonder dat het
jou een cent extra kost!
Stap over naar een andere energieprovider, boek een hotel of vakantie, speel mee met de
Staatsloterij of Lotto, bestel online een pizza via o.a. Thuisbezorgd en jouw sponsordoel ontvangt geld
in de clubkas.
Via de categorieën boven in het menu op www.sponsorkliks.nl kan je tevens bij diverse webwinkels
als Wehkamp, Bol.com, Coolblue, Booking.com, Expedia en Zalando bestellen. Een percentage van
het aankoopbedrag gaat dan ook naar uw sponsordoel. En nogmaals, het kost jou niets extra! Stijker:
“Om een paar voorbeelden te geven: Overstappen naar een andere energieprovider levert al gauw 30
euro op. Een mobiel abonnement 20 euro. Speel je maandelijks mee met de Lotto voor 20 euro, dan
levert dat al 36 euro per jaar op. Een hotel boeken 5-9% van de kamerprijs en zo kan ik nog wel even
doorgaan.”
Wil je jouw vereniging ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online
aankopen doet via de SponsorKlikspagina van jouw club. Voor jouw een kleine moeite, voor jouw
vereniging directe inkomsten. Stel je eens voor wanneer alle leden dit zouden doen? Vertel dit daarom
door aan andere mensen die jouw club een warm hart toedragen. Misschien kun je met de vereniging
afspreken om jouw contributie met jouw verdiende commissie (gedeeltelijk) te laten verrekenen.
Hoe werkt het?
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt
gedaan. 75% van deze commissie storten wij op de bankrekening van jouw vereniging. Of je nu
rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, je
betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert jouw
vereniging hier direct van!
Waarom SponsorKliks?
SponsorKliks is al sinds 2011 actief en wordt door de hoge omzetten die wij leveren bij de meeste
winkels in het hoogste commissiesegment geplaatst. Doordat duizenden verenigingen actief
deelnemen kunnen wij zeer goede, en regelmatig exclusieve, commissie-afspraken maken met
winkels. Door deze schaalvoordelen keert SponsorKliks de hoogste nettocommissie uit in de markt!

Voor meer informatie over Sponsorkliks ga naar www.sponsorkliks.nl.

