Van de Voorzitter
Wij gaan toch iets meer doen dan alleen trainen voor de jeugd.
Zo gaat de jeugd zondag van 11.00 tot 14.30 uur wat onderlinge wedstrijdjes spelen.
Verder gaan de dames, verdeeld over 2 hallen en in groepjes van 4 op de
woensdagavonden trainen vanaf 25 november tot en met 16 december.
Uiteraard geldt voor hen wel de 1 ½ meter afstand, een uitdaging voor de trainers om
hiervoor de juiste oefenstof te bedenken!
Om het gebrek aan inkomsten uit de kantine enigszins goed te maken zou het
geweldig zijn als iedereen de komende periode, waarin we waarschijnlijk veel online
gaan kopen, dat zoveel mogelijk te doen via SPONSORKLIKS.
Hieronder dan ook het laatste overzicht van de deelnemers aan sponsorkliks met
duidelijke instructies.
DOEN!
Blijf gezond!
Rob R.L. van der Vecht (vz)

Voor je agenda
Datum:
zaterdag
9 januari
zaterdag
9 januari

Wie:
Jeugdteams

Wat:
Oliebollentoernooi
13.00-18.00 uur
Nieuwjaarsreceptie
Onder voorbehoud

Allen

Waar:
Calandhal 2
Caland Café

Verjaardagen
WestsiteStory
Officieel orgaan van de
Amsterdamse
handbalvereniging
Westsite.

Ma 23
Yassine
El Abbouti

Wo 25

Do 26

Vr 27

Aniek
Okkerman

Za 28

Zo 29

Maaike
Bouwknegt

Lissy van
Haasen
Ma 30

Jaargang 21
nummer 07
22 november 2020

Di 24

Di 01

Wo 02

Do 03

Vr 04

Za 05

Zo 06

Celine van
Koningsbrugge
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Beste SponsorKlikker,
Deze week is het Black Friday, we hebben er een aparte pagina voor
gemaakt waar we dagelijks deelnemende winkels met de hoogste kortingen
aan toevoegen.

Tips om de inkomsten te verhogen:
Altijd het transactieoverzicht bij de hand? Installeer onze App!
SponsorKliks nooit meer vergeten? Installeer onze Chrome browser-extensie!
Schrijf je in voor ons GRATIS webinar:
Succesvol deelnemen aan SponsorKliks
Deel de inkomsten op Facebook en/of de website van Westsite
Zorg dat anderen ook op de hoogte zijn, hiervoor kan je onderstaand bericht
op de website zetten, meenemen in een mailing of op social media posten.
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Black Friday - voordeel voor jou en inkomsten voor Westsite, vergeet niet te
SponsorKlikken deze week!.
Hoe werkt gratis sponsoren?
Als jij via onderstaande link iets koopt, bijvoorbeeld bij Coolblue, About You of
Bol, dan ontvangt Westsite geld van SponsorKliks. De link bevat nl. een code
om Westsite te herkennen en jij betaalt hetzelfde als je direct naar de
webwinkel gaat, vandaar "gratis sponsoren".
Bekijk andere winkels op de SponsorKliks-pagina van Westsite via:
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3230&so=tma

Belangrijk:
Coolblue heeft haar commissiebeleid aangepast.
Gebruik een incognito-venster om volledige commissie te ontvangen.
Klik hier waarom.

Gerealiseerde commissies afgelopen maand*:
Easytoys 20%
Inktweb 12.00%
Greetz 10,43%
OTTO 9,97%
Allekabels 8%
Plutosport 8,00%
About You 7,55%
Hunkemoller 7,00%
Staatsloterij 7,00%
ANWB 6,41%
Zalando Lounge 6,00%
Beerwulf 6%
Booking 5,33%
Viking 5,02%
Ali Express 4,99%
Expedia 4,76%
Thuisbezorgd 4,00%
Coolblue 3,12%
MediaMarkt 3,00%
Bol 2,43%
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