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Topsport doen we samen, want samen zijn we sterk(er)

Aan de ouders, voogden, familie en bekenden van onze STE-leden,

Het doel van Stichting Topsport Elhatri is om talenten de kans te geven zich verder te 
ontwikkelen in diverse budo-sporten, zodat onze hardwerkende en talentvolle leden door 
kunnen groeien tot hun top. 

Kosten
Ondanks de enorme inzet van de sporters zélf en 
de vele vrijwilligers, is hiervoor geld nodig, veel 
geld. Dat is nodig voor de inschrijving bij  toer-
nooien, maar ook voor begeleiding, voor stages, 
voorbijdragen in de reiskosten van (inter)natio-
nale toppers en niet te vergeten voor de STE-kle-
ding. Slechts een klein deel hiervan wordt opge-
bracht door de jaarlijkse bijdrage van de ouders. 
Een ander deel van het jaarlijkse budget komt 
o.a. vanuit  sponsoring en vanuit lotenverkoop 
(de Grote Clubaktie).

Versterking
Voor de ontwikkeling van onze leden vinden wij 
het belangrijk dat zij zich breed ontwikkelen en 
zelf ook de stichting steunen. Voor de stichting is 
het belangrijk om een breed draagvlak te hebben, 
ook om onafhankelijk te blijven. Dit versterkt el-
kaar. We verwachten dat STE-leden zelf ook actief 
ondersteuning zoeken in de vorm van persoon-
lijke sponsoren.  Door zelf ook actief leden te 
werven voor de Club-van-50   creeert de sporter  
zijn eigen achterban, met  mensen die hem/haar 
steunen en die resultaten verwachten. Deze ach-
terban kan (in aantal) meegroeien met de spor-
ter als deze doorgroeid in zijn sportcarriere.  Dit 
betekent dat de sporter zich gesteund weet, op 
en buiten de mat, door de STE en door zijn eigen 
achterban Hij/zij is niet alleen!

Lotenverkoop
Voor de jeugd is er ook een ander, gelijkwaardig 
alternatief: jaarlijks doen wij mee aan de grote 
club actie. Twintig verkochte loten is ook €50 en 
kost niet meer dan een aantal uren vrije tijd.

Inzet
Wij verwachten van onze STE leden dat zij zich (al 
dan niet samen met familie) blijven(d) inzetten 
voor de stichting om zo samen verder te groeien. 
Hierdoor kunnen we de financiele bijdragen van 
ouders laag kunnen houden, en tegelijkertijd het 
beste aan onze (jonge) sporters bieden! 
Inzet en sponsoring door STE-leden wordt naast 
sportieve prestaties meegewogen bij selecties. 
Als richtlijn hebben wij voor 2011: ten minste €50 
eigen sponsoring (alle categorieën) of enkele da-
gen hulp. 

Brief
Bijgaand vindt u ook een brief om aan familie, 
vrienden en relaties te laten zien. 

Help mee!
Help de stichting om samen extra sterk te zijn! 
Natuurlijk zijn we ook continu op zoek naar bedrij-
ven (werkgevers!) die onze sporters willen spon-
soren. Hiervoor hebben we een aantal aantrek-
kelijke sponsorpakketten samengesteld. Vraag 
hiernaar wanneer u mogelijkheden ziet. 

Help ons om samen met onze sporters verder te 
groeien!

Bedankt,
Bestuur Stichting Topsport Elhatri
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Steunt u mij, dan win ik voor u!
Ik wil graag sporten op topniveau en dat doe ik via Stichting Topsport Elhatri (STE)
Deze stichting is opgericht voor de ondersteuning van sporters van Budosporten Elhatri, en 
zet zich in om hardwerkende talenten te ontwikkelen tot kampioenen. Dit kost veel geld, 
voor wedstrijden, stages, kleding en andere materialen.

Wilt u mijn sportcarrière ondersteunen? Wanneer 
u mij voor € 50 per jaar sponsort, dan wordt u lid 
van de “club van 50” van STE. Hiermee maakt u 
het mede mogelijk dat (jonge) talenten zoals ik 
zich verder  ontwikkelen, en ik weet mij dan ook 
extra gesteund! Hiervoor zal ik extra mijn best 
doen bij wedstrijden en toernooien en proberen 
om mooie bekers te winnen. Dat is dan een ver-
dienste van ons samen, want samen sta je sterk. 
Natuurlijk krijgen de persoonlijke sponsors een 

eervolle vermelding binnen het clubgebouw en 
bij diverse gelegenheden, hebben zij gratis toe-
gang tot mijn thuiswedstrijden en worden zij op 
de hoogte gehouden van de verdiensten van de 
STE-sporters, vooral van de kampioenen (in spe) 
die zij direct steunen!

Wilt u mij steunen, en staat u achter mij? Dan ga 
ik voor u winnen!
Bedankt!

Naam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Ik machtig Stichting Topsport Elhatri tot wederopzegging tot het afschrijven van een jaarlijkse 

bijdrage van €50,- van mijn rekening ___________________ t.n.v. ________________________

Naam: Datum:

Handtekening club van 50 sponsor Plaats:

O Ja, vermeldt mijn naam op de per-
soonlijke pagina van “mijn” sporter!

Deze bijdrage stopt automatisch indien _________________________________ (naam STE lid) 
zijn/haar STE lidmaatschap beëindigd. 

CLUB VAN 5O

Formulier club van 50
aug.2011


