
 
 

Mei 2023 
 
Beste judoliefhebber, 
 
De Budovereniging Hoogeveen is een actieve vereniging die naast de judolessen veel 
organiseert voor haar leden. Hieronder een greep van wat we zoal doen. 
Elk jaar in december houden we ons Kersttoernooi waar ongeveer 600 judoka’s en 50 A-
judoka’s aan meedoen. Op deze dag verwachten wij zo’n 1000 bezoekers. 
Tweemaal per jaar houden we een bandexamen dag waar de judoka’s hun opgedane kennis 
kunnen tonen aan ouders en belangstellenden. Onder het toeziend oog van al onze trainers 
worden de examens afgenomen. Voor onze A-judoka’s is dit wel erg spannend en daarom 
doen we hun examens tijdens de reguliere lessen. 
Voor de pas beginnende judoka bezoeken en organiseren we een zg. dorpentoernooi. 
Tweemaal per jaar houden we een speldag om de relatie tussen de judoka, hun ouders en het 
bestuur en vrijwilligers te versterken.  
En als het mogelijk is bezoeken we een judo-evenement.  
 
Om deze activiteiten te ondersteunen willen wij u het volgende vragen: 
 
Verbind uw bedrijf als sponsor aan één van deze activiteiten. 
 
Wij hebben hiervoor een aantal sponsortarieven opgesteld. Wij willen graag met u bespreken 
welke tegenprestatie wij daar tegenover zetten. Wat kunnen wij u bieden? 
 

Ø Promotie van uw bedrijf 
o Vermelding op de website en/of nieuwsbrief, met een link naar uw bedrijf 
o Op ons toernooi: 

§ Zichtbaarheid op de sponsorwand achter het podium 
§ Het noemen van uw bedrijfsnaam op ons toernooi 
§ Vermelding op de sociale media, persberichten 

o Zichtbaarheid via borden of vlaggen 
Ø Judo workshop 
Ø Bijdragen aan het maatschappelijk belang 

 
 
Maatschappelijk belang 
De Budovereniging hecht veel waarde aan respect, discipline en doorzettingsvermogen en 
streeft dat ook na tijdens het trainen en wedstrijden. Daarnaast wil de vereniging bijdragen 
aan de ontwikkeling van A-judoka’s. Ook wil de vereniging bijdragen aan de ontwikkeling van 
de judosport door stageplaatsen aan te bieden en stagiaires te begeleiden 
 
Heeft u interesse om ons te steunen als sponsor? 
 
U kunt ons bereiken per E-mail op bverhage@hotmail.com  
 
Bas Verhage  06 38 92 20 55 



Bijlage sponsorpakketten: 
 
Voorbeelden van sponsordoelen. We denken dan aan een bijdrage in de kosten van: 

Ø prijzen voor een speciaal doel (bv een taart als iemand iets gewonnen heeft) 
Ø de prijzen van het kersttoernooi 
Ø de scheidsrechters op het kersttoernooi 
Ø bezoeken van een Judo evenement 
Ø de Bandexamens 
Ø ons Dorpentoernooi 

Uw sponsordoel zal passend genoemd worden tijdens de uitvoering van het evenement en op 
de sociale media. 
 
 
 
 
pakketkleur naam   

 

Witte band vriend    € 25,- 

Tegenprestatie - 5x naamsvermelding in de nieuwsbrief 
 
 

 

Gele band pakket  € 100,- 

tegenprestatie - 5 x naamsvermelding in onze nieuwsbrief  met een link naar uw site 
 
 

 

Oranje band pakket  € 250,- 

tegenprestatie - 5 x naamsvermelding in onze nieuwsbrief met een link naar uw site 
- vermelding op de sponsorbalk van onze site met een link naar uw site 
 
 

 

Groene band pakket  € 500,- 

tegenprestatie - 5 x naamsvermelding in onze nieuwsbrief met een link naar uw site 
- vermelding op de sponsorbalk van onze site met een link naar uw site 
- uw bedrijfsnaam of op een bord of op een banner 
 
 

 

Blauwe band pakket  € 750,- 

tegenprestatie - 5 x naamsvermelding in onze nieuwsbrief met een link naar uw site 
- vermelding op de sponsorbalk van onze site met een link naar uw site 
- uw bedrijfsnaam of op een bord of op een banner 
- vermelding op de sociale media 
 
 
 



 

Bruine band pakket  € 1000,- 

tegenprestatie -5 x naamsvermelding in onze nieuwsbrief met een link naar uw site 
- vermelding op de sponsorbalk van onze site met een link naar uw site 
- uw bedrijfsnaam of op een bord of op een banner 
- vermelding op de sociale media 
- Judo workshop voor een groep van 10 personen 
 
 

 

Zwarte band pakket Nader overeen te komen 

tegenprestatie Ter bespreking 
 
 
 
Uiteraard zijn andere vormen van sponsoring ook bespreekbaar. 
 
Voor groene band en hoger zouden wij graag een meerjarige afspraak maken, voor wit/geel 
en groen zullen wij u na een jaar benaderen voor een eventueel vervolg. 
 
 
Bas Verhage en Wim de Bruyn 


