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Nieuwsbrief in de 
zomervakantie

Voor je ligt alweer de elfde 
nieuwsbrief van Top Judo 
Utrecht. En dat terwijl velen 
nog genieten van de zo-
mervakantie. Waarom dan 
toch deze nieuwsbrief? 
Omdat wij de onderwerpen 
die hierin te lezen zijn zo 
snel mogelijk aan iedereen 
bekend willen maken! 
Lees ook vooral de bijlage 
met alle trainingsdata en 
tijden voor de eerste helft 
van het nieuwe judosei-
zoen (dit overzicht is ook te 
downloaden via de 
website).
Natuurlijk hopen wij in sep-
tember zo veel mogelijk 
enthousiaste judokaʼs op 
de mat te zien. Wij hebben 
er al weer heel veel zin in 
om van het seizoen 2010-
2011 een groot succes te 
maken. Veel plezier!

Stichting Top Judo 
Utrecht een feit
Op dinsdag 13 juli passeerde bij de notaris de oprichtingsakte van 
ʻStichting Top Judo Utrechtʼ. Wat in de afgelopen maanden is 
gestart als project heeft hiermee een formeel vervolg gekregen. 
Ook bij de Kamer van Koophandel is Top Judo Utrecht nu bekend 
onder nummer 50404547. Door het oprichten van een stichting 
zijn wij nog beter in staat de voorwaarden te creëren die nodig zijn 
om judo op hoog niveau te bedrijven. Bij een stichting hoort 
natuurlijk een bestuur. Top Judo Utrecht is er in geslaagd een 
bekwaam bestuur te formeren dat bestaat uit een aantal betrok-
ken en enthousiaste mensen:  

Voorzitter: Hans van der Sluijs 
voorzitter@TopJudoUtrecht.nl
Penningmeester: Henk de Mari 
penningmeester@TopJudoUtrecht.nl
Secretaris: Wouter van Schelt# #
secretaris@TopJudoUtrecht.nl
Communicatie: Sander Khouw # #
redactie@TopJudoUtrecht.nl
Sponsoring: Wim van Althuis ##
sponsoring@TopJudoUtrecht.nl

In de komende uitgaven van de nieuwsbrief zullen de 
bestuursleden worden geïntroduceerd.
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Training in de zomervakantie

Top Judo Utrecht biedt ook de resterende weken van de zomervakantie mogelijkheden om 
gezamenlijk te trainen. Eenmaal per week wordt er gezamenlijk gesport. Denk aan looptrainingen in 
het Panbos, of langs de Kromme Rijn, maar ook evt. andere sporten kunnen deel uitmaken van het 
programma. Kijk op www.TopJudoUtrecht.nl voor data, tijden en de locatie. 
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Vanaf de start van het nieuwe 
seizoen 2010/2011 breidt Top 
Judo Utrecht het aantal trainin-
gen uit. Vanaf 2 september 
wordt er wekelijks getraind op 
donderdagavond in Sporthal 
Lunetten. En wel voor twee 
leeftijdsgroepen. De judoka's 
tot 12 jaar zijn welkom van 
18.30 uur t/m 19.30 uur. 
Judoka's van 12 jaar en ouder 
trainen van 19.30 uur t/m 21.00 
uur. Deze nieuwe trainings- 
mogelijkheden worden aange-
boden naast de al bestaande 
trainingen die om de week op 
woensdag en vrijdag plaatsvin-
den. 

Deze trainingen blijven gewoon 
bestaan. 
Voor de donderdagen geldt dat 
de deuren van sportcafé Bar 
Lunet, gevestigd in Sporthal 
Lunetten vanaf 18.30 uur ge-
opend zijn. Zodat diegenen die 
het vervoer verzorgen voor de 
judokaʼs daar terecht kunnen 
om onder het genot van koffie 
de trainingen te volgen door de 
ramen van de dojo. 
Bij voldoende belangstelling 
bestaat de mogelijkheid voor 
ouders die gehaast naar de 
zaal vertrekken en het eten 
hebben uitgesteld, hier een 
goede maaltijd te verkrijgen. 

Training op 
donderdagavond
Uitbreiding trainingsaanbod vanaf 2 september 
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In de afgelopen weken heb-
ben een aantal bedrijven en 
particulieren zich aangebo-
den als sponsor van Top 
Judo Utecht. Waarvoor wij 
hen dankbaar zijn! Vanaf 
komende maand zullen wij 
onze wervings activiteiten 
intensiveren. 

Top Judo Utrecht zoekt de 
volgende sponsoren:

- Eén hoofdsponsor met twee 
of drie subsponsoren. Bedrij-
ven of organisaties die de 
ontwikkeling van jeugdtalent 
van groot belang vinden. Top 
Judo Utrecht biedt aan de 
hoofdsponsor en subsponso-
ren:
* Vermelding op de wedstrijd-
kleding voor zover dat regle-
mentair toegestaan is.

* Logo en doorlink op  een 
prominente plaats op de web-
site www.TopJudoUtrecht.nl.
* Logo op een prominente 
plaats op alle drukwerk com-
municatie op initiatief van Top 
Judo Utrecht.

- Bedrijvenclub. Bedrijven die 
zich verbonden voelen met de 
filosofie van Top  Judo Utrecht 
en een bijdrage van € 50 per 
maand geven. Top Judo 
Utrecht biedt aan de bedrijven 
van de bedrijvenclub:
* Logo en doorlink op de web-
site www.TopJudoUtrecht.nl.
* Logo op alle drukwerk com-
municatie op initiatief van TJU.

- Vrienden van Top Judo 
Utrecht. Particulieren of be-
drijven die een bijdrage van € 
100 willen doneren. Deze per-

sonen en bedrijven worden 
gedurende twee jaar op de 
website van Top  Judo Utrecht 
vermeld in de lijst Vrienden 
van Top Judo Utrecht.
- Ad hoc sponsoren. Sponso-
ren die eenmalig een bijdrage 
willen leveren. De namen van 
deze sponsoren worden ver-
bonden aan de activiteit waar-
voor zij bijdragen. De vorm 
wordt in overleg bepaald.

Als iemand relaties of bedrij-
ven heeft die belangstelling 
hebben voor sponsoring, dan 
horen wij dat graag. Wij gaan 
met die relatie vrijblijvend de 
discussie aan of sponsoring 
interessant is. Meer informatie 
nodig? Neem dan contact op 
met Top Judo Utrecht via 
sponsoring@TopJudoUtrecht.
nl.

Vragen? Neem 
contact op met Top 
Judo Utrecht:
Heb je vragen over Top 
Judo Utrecht? Of wil je 
graag een verslag van 
een toernooi sturen? 
Of misschien vertellen 
waarom de uchi-mata juist 
jouw favoriete worp is?
Aarzel niet en mail naar 
info@TopJudoUtrecht.nl of 
bel naar Marcel Houtza-
ger, tel. 06-51248216.
Ook voor,  of na afloop 
van de trainingen,  zijn wij 
altijd bereid eventuele 
vragen te beantwoorden! 

Sponsoring
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