Handleiding Sponsorkliks
Beste leden en ouders,
Sponsorkliks is een nieuwe manier voor bedrijven om verenigingen, clubs, scholen, etc. te sponseren
zonder dat hiervoor een aanvraag gedaan hoeft te worden. Door een aankoop te doen bij een
aangesloten webwinkel van Sponsorkliks wordt de vereniging gesponsord. Het kost de koper geen
cent extra, maar het kan voor de vereniging leuke bedragen opleveren.
Bestellen via Sponsorkliks brengt geen risico met zich mee. Sponsorkliks is geheel anoniem. Na
aankoop wordt de bestelling opgenomen in een transactieschema. In dit schema wordt de naam van
de webwinkel, de datum van de transactie, de categorie van de transactie, het bestelbedrag en het
zogenoemde commissiebedrag weergegeven. Het commissiebedrag geeft aan hoeveel geld er van de
aankoop naar de vereniging zal gaan. Iedere maand wordt het opgehaalde bedrag overgemaakt naar
de vereniging. Dit betekend dat wij iedere maand een leuk extraatje kunnen hebben als vereniging.
Vanwege het stop zetten van de subsidies is Sponsorkliks een belangrijke vervanger om de financiën
van onze vereniging gezond te houden. Het is daarom belangrijk dat we met elkaar ervoor zorgen dat
zoveel mogelijk mensen aankopen doen via onze Sponsorkliks site. Op deze manier houden we met
elkaar onze vereniging gezond!
Door via de site van Sponsorkliks te bestellen kunt u de vereniging steunen zonder extra te betalen.
U hoeft alleen een paar extra handelingen op internet uit te voeren. Om u vooruit te helpen zijn
hieronder de stappen aangegeven die ervoor zorgen dat u via Sponsorkliks kunt bestellen en onze
vereniging op financieel gebied ondersteund.
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de penningmeester van de vereniging:
John Breur
penningmeester@fanfaredehoop.nl

Alvast bedankt voor het bestellen via Sponsorkliks!

Met vriendelijke groet,
Nathalie Nuij
Bestuurslid Fanfareorkest de Hoop
Jeugdcommissie Fanfareorkest de Hoop
jeugdorkest@hotmail.com

Handleiding Sponsorkliks
1. Stap 1
Ga naar de site van de vereniging:
http://fanfaredehoop.nl/

2. Stap 2
Klik op het logo van Sponsorkliks rechts naast het logo van de Hoop (Zie het rode rondje).

3. Stap 3
U komt op onderstaand scherm terecht. Het invullen van het emailadres is niet verplicht, maar door
u te registreren blijft u op de hoogte van de opgehaalde bedragen voor de vereniging. Daarnaast
kunt u controleren of uw transactie goed is aangekomen bij Sponsorkliks. (Het verwerken van de
transacties duurt enkele dagen. Dit hangt af van de webwinkel.) Voor meer informatie kunt u de
voorwaarden lezen.
Belangrijk: Ook zonder registratie van email kunt u bestellingen doen via Sponsorkliks.
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4. Stap 4
Na het invullen van uw emailadres of het weklikken van het scherm bij stap 3 komt u op de
beginpagina van Sponsorkliks. Aan het logo links boven in het scherm (zie hieronder) kunt u zien dat
u gekoppeld bent aan onze vereniging. Hierdoor komt de opbrengst van uw aankopen terecht bij
onze vereniging. Mist het logo links bovenin dan moet u stap 1,2 en 3 nogmaals uitvoeren.
Belangrijk: Geen logo links op het scherm? Dan komt het geld niet aan bij onze vereniging!

5. Stap 5
Klik één van de webwinkels aan waar u een aankoop wilt doen. Als u op het logo van de
desbetreffende webwinkel blijft staan met uw muis kunt u lezen hoeveel de webwinkel bijdraagt aan
onze vereniging per aankoop.
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6. Stap 6
Na het klikken op het logo van de webwinkel komt u terecht op de website van deze winkel. U kunt
op de normale manier winkelen, zoals u gewend bent. Er wordt geen extra geld gerekend bij uw
bestelling, maar de webwinkel maakt wel een percentage van het afgerekende bedrag over naar
Sponsorkliks. Deze zal het gespaarde bedrag een keer per maand overmaken naar de vereniging.
Belangrijk: U komt terecht op de normale site van de webwinkel. Er zijn verder geen extra
handelingen nodig. U kunt gewoon winkelen zoals u gewend bent.

7. Stap 7
Na betaling kunt u de webpagina sluiten. Er zijn verder geen acties nodig. De webwinkel en
Sponsorkliks regelen de overige handelingen.

Bedankt voor uw steun aan onze vereniging!

