
 

Welkom! 
Welkom bij de tweede nieuwsbrief van 
zwemvereniging Azuro. Met deze 
nieuwsbrief houden we jullie regelmatig 
op de hoogte van de ontwikkelingen 
binnen de vereniging.  

 

@zvazuro.nl in de spambox 
Zo af en toe horen wij van leden dat ze 
een mail niet hebben ontvangen. Bij 
navraag, zijn wij erachter gekomen dat bij 
sommige leden email 
afkomstig van Azuro 
(@zvazuro.nl) in de 
spambox terecht 
komt. Mocht je een 
Azuro lid weten die 
nog geen email van de 
vereniging heeft ontvangen, vertel dan 
dat ze even in de spambox van hun 
mailprogramma moeten kijken. In de 
meeste mailprogramma’s kan je instellen 
wat wel/geen spam is. 

 

Einde zomervakantie 
Week 35 is de laatste week van de 
zomervakantie en ons zomerrooster. De 
“vrije” trainingen over de zomer zijn 
over het algemeen goed bezocht. 

In week 36 starten we weer met de 
normale trainingen.  

 

	

 

Eemsrobben en ZPCA offline 
De website van de Eemsrobben is 
inmiddels offline. Daarnaast zijn de 
@eemsrobben.nl emailadressen niet meer 
in gebruik. Aan iedereen het verzoek om 
de @zvazuro.nl mailadressen te 
gebruiken. De website en facebook pagina 
van ZPCA zullen in september ook uit de 
lucht gehaald worden. 

Aan de website van Azuro wordt druk 
gewerkt. Zodra we deze online gaan 
zetten, laten we het jullie weten.  
 

Azuro facebook pagina 
Als vereniging hebben we ook een 
facebook pagina 
(http://www.facebook.com/zvazuro/).  

Hierop zullen we algemene informatie 
met jullie delen. Je kan 
ons ook vinden door te 
zoeken op @zvazuro. 

Binnen deze pagina 
hebben we een besloten 
groep aangemaakt, om specifieke 
informatie te delen met de leden. Deze 
groep is bedoeld voor leden en ouders 
van leden.  

Nog geen lid? Meld je aan door op 
Groepen te klikken op de Azuro-pagina. 
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Sponsorkliks.com 
Het saldo van Azuro bij Sponsorkliks 
begint langzaam op te lopen. Inmiddels 
hebben de leden van Azuro € 43 via 
online bestellingen voor de vereniging aan 
gratis sponsoring weten binnen te halen.  

 

Hoe het werkt 

Als je online iets koopt, zoek je de 
webshop van je keuze en doe je de 
bestelling. Wil jij Azuro gratis sponsoren, 
ga je eerst naar www.sponsorkliks.com 
en zoek je Azuro. Vervolgens de winkel 
van je keuze en plaatst je bestelling. Je 
gekozen product schaf je aan voor 
dezelfde prijs, alleen nu krijgt Azuro een 
percentage van je aankoopbedrag bij 
geboekt op haar account bij Sponsorkliks. 

Ruim 300 webwinkels 

Via Sponsorkliks heb je keuze uit ruim 
300 webwinkels. Mocht je online 
bestellen, dan kan het haast niet anders 
of jouw webwinkel staat er wel tussen. 
Het gaat niet alleen om goederen, ook 
reizen en eten bestellen is mogelijk.  

Bij de volgende winkels is inmiddels 
online door Azuro leden iets gekocht: 
Wehkamp, Mediamarkt, Bol.com, 
Domino’s, Leen Bakker, Blokker, Zalando, 
Coolblue en Dodax. 

Mocht je voor het eerst bij een webshop 
iets bestellen, dan is het zeker de moeite 
waard. Een aantal webshops keren extra 
commissie uit voor nieuwe klanten 
(bijvoorbeeld Zalando, 12% i.p.v. 6%). 

Mocht je inmiddels de app van 
Sponsorkliks hebben gedownload, denk er 

dan wel om dat je je bestelling niet via de 
App van de webwinkel besteld. Het is dan 
goed mogelijk dat er geen commissie aan 
Azuro wordt gedoneerd. 

Heb je vragen over Azuro en 
Sponsorkliks, laat het even weten via 
sponsoring@zvazuro.nl.  

 

Azuro voordeelbonnenboekje 
De sponsorcommissie heeft de afgelopen 
maanden gewerkt aan de 1e editie van het 
Azuro voordeelbonnenboekje.  

 

Een boekje met voordeelcouponnen 
waarmee je bij lokale ondernemers leuke 
kortingen kunt krijgen. Momenteel 
worden de boekjes geproduceerd en 
Azuro start in september met de verkoop. 
Een boekje kost slechts € 5,00 maar dat 
heb je door gebruik te maken van een of 
meerdere coupons snel terugverdiend. 
Hierover volgt nog een mail. 

Tevens maken de verkopers van de 
boekjes kans op 1 van de 2 waardebonnen 
a € 50,- te besteden bij lokale sportzaken. 

 


