Club van 50
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 budosporten, 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
toernooien, maar ook voor begeleiding, voor
stages, voor bijdragen in de reiskosten van
(inter)nationale toppers en niet te vergeten
voor de STE-kleding.
Slechts
een
klein
deel
hiervan
wordt
opgebracht 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 elkaar. We verwachten dat STE-leden
zelf ook actief ondersteuning zoeken in de
vorm van persoonlijke sponsoren.
Door zelf ook actief leden te werven voor de
Club-van-50 creëert de sporter zijn eigen
achterban, met mensen die hem/haar steunen
en die resultaten verwachten. Deze achterban
kan (in aantal) meegroeien met de sporter als
deze doorgroeit in zijn sportcarrière. Dit
betekent dat de sporter zich gesteund weet, op
en buiten de mat, zowel door de STE als door
de eigen achterban. Hij/zij is niet alleen!

Inzet
Wij verwachten van onze STE leden dat zij zich
(samen met familie) blijven(d) inzetten voor de
stichting om zo samen verder te groeien.

Hierdoor kunnen we de financiële bijdragen
van de ouders laag kunnen houden, en
tegelijkertijd het beste aan onze (jonge)
sporters bieden! Inzet en sponsoring door de
STE-leden zelf wordt naast sportieve prestaties
meegewogen bij selecties. Als richtlijn voor
2011 hanteren wij dat ten minste €50 eigen
sponsoring (alle categorieën) of enkele dagen
hulp bij STE-activiteiten gerealiseerd moet
worden.

Loten verkoo p
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.

Brief

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

Help mee!
Help de stichting om samen sterk te zijn!
Natuurlijk zijn we ook continu op zoek naar
bedrijven (werkgevers!) die onze sporters
willen sponsoren. Hiervoor hebben we een
aantal
aantrekkelijke
sponsorpakketten
samengesteld. Deze staan binnenkort ook op
onze
website
www.stichting-topsportelhatri.nl vermeld. Vraag hiernaar wanneer u
mogelijkheden ziet.
Help ons om samen met onze sporters verder
te groeien!
Bedankt,
Bestuur Stichting Topsport Elhatri

