Nieuwsbrief Gedichtensite.nl 23 december 2010

De redactie van de gedichtensite wenst u gezegende Kerstdagen.

De redactie wil het e-mailadressenbestand opschonen.
We zenden deze nieuwsbrief naar alle e-mailadressen die in
verloop van tijd door auteurs en belangstellenden opgegeven zijn
bij de redactie.
Wij willen u vragen, indien u de nieuwsbrief niet meer wilt
ontvangen, dit door te geven aan redactie@gedichtensite.nl en
vermeldt u daarbij om welk e-mailadres het gaat.
Ook wanneer u bij ons bekend bent met twee e-mailadressen
(dus u ontvangt deze nieuwsbrief dan op twee adressen), wilt u
dan even doorgeven aan redactie@gedichtensite.nl op welk emailadres u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

WAAROM DONATIE VOOR GEDICHTENSITE?
Reden is dat we de hosting van de site proberen te betalen uit de
opbrengsten van de reclame. Helaas is dit het afgelopen jaar niet
gelukt. De reclame-inkomsten zijn sterk teruggelopen.
Waarschijnlijk heeft elke site daarmee te maken en we zien dan
ook op veel sites dat de reclamebanners toenemen om toch maar
zoveel mogelijk inkomsten te verwerven.
Liever doen wij daar niet aan mee. Advertenties zijn
noodzakelijk, maar we houden het, het liefst zo rustig mogelijk.
Menig dichter heeft al aangegeven om eventueel zelf mee te
betalen aan het hosten van de site. Wij willen het vrijblijvender
houden en hebben daarom een banner op de site geplaatst, zodat
u zelf kunt bepalen of u mee wilt betalen en hoeveel u wilt

betalen.
Doet u mee? meer info >>>>>

Nieuwe toevoeging aan de site
Wanneer een dichter inlogt, is er sinds kort rechts bovenaan in
de menubalk een nieuw item: "Mijn gedichten". Wanneer u
ingelogd staat, kunt u hier al uw gedichten bekijken / bewerken
/ zoeken.

Tijdelijk adverteren we voor "Koekeltjes" op de gedichtensite.
Het is een verademing om met deze site te "googlen". Men kan
niet makkelijk meer op "foute sites" terecht komen en men is
veel sneller bij het gezochte item.
Het is handig om van www.koekeltjes.nl uw startpagina te
maken.
Dichters hebben nog drie dagen de tijd om een themagedicht in
te zenden. De jury zal daarna weer de ingezonden
themagedichten beoordelen. De uitslag daarvan wordt begin
januari 2010 bekendgemaakt. Het nieuwe thema wordt dan ook
bekendgemaakt.

