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Dank voor uw interesse!
Allereerst dank u wel voor de 
interesse in Vereniging 
Budocentrum Fun & Fit. Wij 
bieden iedereen de 
mogelijkheid om kennis te 
maken met Judo, Judo met 
Zorg, Tai-Jitsu, 
Zelfverdediging en 
weerbaarheid en BudoFit. 
Jong en oud, iedereen is 
welkom, want Budo is voor 
iedereen! 

In dit pakket vindt u meer 
informatie over: 

• Visie Vereniging 
Budocentrum Fun & Fit 

• Budosport 

• Sponsoring 

• Open factuur 

• Toernooien en judokamp 
We hopen dat we u net zo 
enthousiast over onze club 
kunnen maken als wij zelf zijn. 



Budo is de verzamelnaam van de verschillende 
disciplines binnen de Japanse vechtsporten. 
Hieronder vallen alle vormen van Judo, Jiu Jitsu, 
Aikido, Tai-Jitsu etc. Vanuit de vereniging voegen we 
daar op budo gebaseerde varianten aan toe, zoals 
Zelfverdediging, Weerbaarheid, Judo met Zorg en 
BudoFit.  

De Budosport heeft een grote vormende waarde. Uit 
onderzoek blijkt dat de Budosport een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de 
sociale competentie bij jeugdigen. Het kan een 
positieve bijdrage leveren aan het zelfvertrouwen en 
de zelfbeheersing van een kind en de mate waarin 
het rekening houdt met anderen. De positieve 
bijdrage van de Budosport wordt veroorzaakt door 
drie kenmerken van de Budosport: 

1. het individuele karakter 
2. het noodgedwongen samenwerken 
3. het fysieke element



Een vereniging kan niet zonder sponsors. Als vereniging zetten 
we een grote groep vrijwilligers in. Er zijn echter ook kosten die 
we niet kunnen vermijden. Denk daarbij aan zaalhuur, 
ingehuurde trainers, scheidsrechters en materialen. Ons doel is 
om de budosport bereikbaar te houden voor iedereen die dat 
wil. Daarom willen we onze contributie niet te hoog insteken. Wij 
zijn geen sportschool met een winstoogmerk. 

We werken met twee soorten sponsoring; incidentele sponsoring 
(los bedrag) of een contract voor minimaal drie jaar. 

Incidentele sponsoring 
Wij zijn heel blij met ieder sponsorbedrag vanaf €50,-. Wij zullen 
er altijd voor zorgen dat het geld binnen de vereniging goed 
besteed wordt. Wij vermelden u graag als sponsor op onze 
website en in onze nieuwe dojo. 
 
Het geld wordt onder andere gebruikt voor: 

• Organiseren van de puntencompetities, Wim van Gelderen 
Memorial toernooi en clubkampioenschappen 

• Organiseren van het jaarlijkse Zomerkamp voor leden 

• Materialen voor het bevorderen van de trainingen 

• Organiseren van open dagen en budoinstuiven 

• Organiseren van Clinics op scholen (Valtraining, Judo, 
Zelfverdediging) 

Wanneer er een bedrag boven de € 300,- wordt gesponsord, 
kunnen wij ook een banner ophangen tijdens de toernooien. 
Tijdens deze toernooien zijn bijna alle judoka’s en hun familie 
aanwezig. Iedereen kan dan zien dat u onze club steunt. Tijdens 
het Wim van Gelderen Memorial Judotoernooi komen ruim 250 
judoka’s van verschillende clubs met familie uit Noord Holland. 
Ook vermelden wij uw naam in sociale media en plaatsen wij uw 
logo op onze website.  

Sponsorcontract 
Wanneer u ervoor kiest om ons een 3-jarig contract aangaat, dan 
ontvangt u tevens een “Sponsor”  judopak welke u in uw bedrijf 
kunt ophangen om te laten zien dat u ons steunt. Daarnaast is het 
sponsorbedrag aftrekbaar van de belasting en heeft u en uw 
bedrijf er dus extra voordeel bij om ons te steunen. Sponsoren 
met een contract nodigen we ook jaarlijks uit bij één van onze 
toernooien.



Activiteiten van Fun & Fit
Toernooien 
Budocentrum Fun & Fit organiseert 
4 interne toernooien. De Fun & Fit 
puntencompetitie is een 
oefencompetitie om 
wedstrijdervaring op te doen. 
Aan deze competitie doen alleen 
judoka’s mee van Budocentrum Fun 
& Fit. De Puntencompetitie is 
bedoeld om judoka’s alles over 
wedstrijden te leren en ervaring op 
te doen. Rondom dit toernooi wordt 
Fun & Fit ondersteund door een 
groep vrijwilligers. Noodzakelijk is 
om deze vrijwiligers een opleiding 
aan te blijven bieden (bv. EHBO, 
EHBSO, Tafelbediener, 
clubscheidsrechter) en ze betrokken 
te houden bij de club. 

Naast de Puntencompetitie 
organiseert Budocentrum Fun & Fit 
ook jaarlijks het Wim van Gelderen 
Memorial Judotoernooi te 
Middenbeemster. Aan dit toernooi 
nemen 30 clubs uit het district 
Noord Holland mee en telt jaarlijks 
zo’n 200-250 deelnemers en is nog 
steeds groeiende. Het toernooi is 
onder begeleiding van de Judo 
Bond Nederland (JBN), waaraan 
officiele scheidsrechter van de JBN 
deelnemen. Het Wim van Gelderen 
Memorial Judotoernooi trekt 
jaarlijks nog zo’n 300 toeschouwers. 



REGULIERE TRAININGEN 
Judo 
Judo is een van oorsprong Japanse zelfverdedigingskunst, 
die rond 1882 werd ontworpen door Jigoro Kano. De 
judotechnieken zijn erop gericht een tegenstander buiten 
gevecht te stellen zonder hem te verwonden. Slaan, stoten 
en schoppen zijn in de judocompetitie verboden. 

Er wordt zowel recreatief als wedstrijdgericht gejudood. 
Tijdens de lessen wordt veel waarde gehecht aan discipline, 
normen, waarden, zelfrespect en respect voor je 
sportvrienden. Het doel is om op een leuke en gezellige 
manier met sport bezig te zijn en de conditie op te bouwen.  

Tai-Jitsu 
Het moderne Tai-Jitsu, is een krijgskunst die vele elementen 
bevat van judo (worpen en klemmen), aikido (roterende 
bewegingen, klemmen, worpen), jiu-jitsu (wurgingen, 
klemmen, worpen, atemi's) en karate (trappen of geri en 
stoten of atemi).   

Judo met zorg 
Omdat Judo geschikt is voor iedereen biedt Fun & Fit ook 
mensen met een beperking de mogelijkheid om deel te 
nemen aan de lessen. Dit zijn speciale lessen waarbij 
rekening worden gehouden met de beperkingen. Onder 
begeleiding van een professionele ‘Judo in de Zorg’ leraar 
kunnen zo drempels worden overwonnen.  

Budocentrum Fun & Fit is bekend met verschillende 
beperkingen: 

• Mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking 
• Mensen met overgewicht 
• Sociaal-emotionele ontwikkeling 
• Motorische ontwikkeling 
• Autisme 
• PDD-NOS 
• Auditieve beperking 
• Visuele beperking  

Wij zijn Judo Bond Nederland gecertificeerd 
en verbonden aan de International Martial 
Arts Federation. 



Weerbaarheid/zelfverdediging 
Weerbaarheid/zelfverdediging is er speciaal voor kinderen 
tussen 10-15 jaar. Veel kinderen hebben baat bij het trainen 
van de fysieke vormen in de weerbaarheid. Voor kinderen die 
weinig weerbaar zijn is het zeer zinvol ze hun kracht te laten 
voelen. Hierdoor gaan ze zich sterker en zelfverzekerder 
voelen. Naast de fysieke weerbaarheid wordt er ook aan de 
mentale weerbaarheid gewerkt. Dit aan de hand van 
groepsgesprekken en groepsoefeningen.  

Zelfverdediging (17+) 
Bij de zelfverdediging leren wij je omgaan met verschillende 
agressie conflicten, gericht te stoten en te trappen, 
bepakkingen op het lichaam en deze te neutraliseren, hoe je 
je met het gebruik van alledaagse voorwerpen kunt 
verdedigen en het om gaan met verwurgingen en 
bepakkingen bij armen, polsen en nek.  

BudoFit  
Verder hebben we voor junioren en volwassenen ook nog 
een nieuwe manier van trainen. BudoFit is een uitstekende 
training voor lichaam en geest. Het doel van de BudoFit 
lessen ligt bij het opbouwen van kracht en 
uithoudingsvermogen. BudoFit is een uitstekende manier om 
je dagelijkse stress weg te werken en een geweldige conditie 
op te bouwen. 

Valtraining 
Valtraining is een speciale 3-weekse cursus die is opgezet 
voor scholen en andere sporten bijv. (handbal, voetbal, 
freerunning, volleybal). Tijdens de cursus leer je op een 
vertrouwde manier veilig te vallen en veilig weer op te staan.



Zomerkampen 
Jaarlijks organiseert Fun & Fit ook een zomerkamp. Het ene jaar 
voor alle jeugdleden (6-12 jaar) en het andere jaar voor de 
seniorenleden (16 jaar en ouder). Ook organiseren we een 
Jeugddag voor de 13-15 jarigen. 

Deze kampen worden altijd met veel enthousiasme beleeft door 
leden maar ook door vrijwilligers. Om kosten voor de leden te 
drukken zoeken we hiervoor jaarlijk naar sponsoren. Voor de 
tussenliggende leeftijden organiseert Fun & Fit een jeugddag 
waarin sport en plezier bovenaan staan. 



Akker 10 
1462 RD  Middenbeemster 
Mob. 06-51494948 
Email: info@funenfit.com 
Internet:www.funenfit.com 
IBAN: NL49 RABO 0351 3233 76 
t.n.v. Budocentrum Fun & Fit 
KvK Alkmaar: 76236919 

Budocentrum 
Fun & Fit

Naam 

Adresgegevens 

Postcode 

Woonplaats 

Betreft: Sponsoring Budocentrum Fun & Fit 
  
Datum:  
Factuurnummer:  

Factuur Incidentele Sponsoring

OMSCHRIJVING BEDRAG

Sponsoring Bc. Fun & Fit

Subtotaal €

BTW (geen*) -

Factuurbedrag €

Wij danken u voor uw sponsoring 
aan Budocentrum Fun & Fit!

Gaarne betalen binnen 14 dagen onder vermelding van 
factuurnummer: Sponsoring +(datum) 

* Budocentrum Fun & Fit is niet BTW plichtig, hierdoor 
berekenen wij u geen btw.


