
Beste Leden, 

Zoals jullie wellicht weten is de Stichting Vrienden Oceanus actief in het werven van sponsorgelden. 
Dit doen wij zodat er voor de club evenementen kunnen worden georganiseerd. Helaas zijn er aan 
evenementen kosten verbonden en die wil / kun je niet altijd verhalen bij de participanten.  

Nu zijn er al een aantal acties opgezet waarmee jij de club Oceanus kan helpen.  

1) Sponsorkliks 
Dit is een GRATIS manier van sponsoren.  
Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst naar https://www.sponsorkliks.com/ en 
zoek Oceanus / Stichting vrienden Oceanus. Of gebruik onderstaande link; 
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9508 
 
Op de website van Oceanus staat een banner van SponsorKliks. Onderaan op de home 
pagina. Door op deze banner te klikken verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels, 
waaronder Bol.com, Coolblue en Zalando.  Bij elke aankoop bij een van deze winkels levert 
jouw aankoop een commissie op voor jouw sponsordoel, terwijl u dezelfde prijs betaalt. Het 
kost u dus niets extra! 
Doe hetzelfde als u een pizza wilt laten bezorgen bij Thuisbezorgd.nl. Via jouw sponsordoel 
kunt u terecht bij 7.000 restaurants waarbij elke bestelling geld oplevert. 
Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook! 
 

2) Loogman bonnen 
Vanaf 1 mei tot 1 juli kunt u bij ons Loogman wasbonnen kopen. Dus bent u van plan om de 
auto zomerklaar te maken en door de wasstraat te gaan, koop dan een Loogman bon van 
ons! Voor maar €12,50 per bon ter waarde van €17,50 (het uitgebreide wasprogramma 1) 
sponsort Loogman de club €5,-. De Loogman wasbonnen zijn vanaf 1 mei te koop. Vraag 
ernaar in de kantine of mail naar wasbonnenoceanus@gmail.com 
 

3) Vriendenloterij 
Bij de VriendenLoterij kunt u als deelnemer zelf bepalen welk Goede Doel u steunt. U kunt 
niet alleen kiezen uit een van onze 48 goede doelen, maar ook uit 3.300 clubs, verenigingen 
en stichtingen in Nederland. Als u meespeelt in de VriendenLoterij, gaat de helft van uw 
lotprijs rechtstreeks naar de clubkas. 
https://www.vriendenloterij.nl/mee-spelen.htm Op de website kunt u heel gemakkelijk zoeken 
op Oceanus, Aalsmeer of Stichting Vrienden Oceanus. Om zo mee te spelen met de 
VriendenLoterij en de club te sponsoren!. Bestaande loten kunt u ook omzetten om zo 
Oceanus een warm hart toe te dragen. 

 
Hoe meer geld er binnen komt, hoe meer sportieve en leuke activiteiten er georganiseerd kunnen 
worden. En daar hebben wij jullie hulp voor nodig!  
Indien u al actief bent bij bovenstaande acties willen wij u hartelijk danken. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Stichting Vrienden Oceanus. 
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