
Top Judo Utrecht is op zoek naar sponsoren! 

 

TJU zet judo in Utrecht op de kaart 

Top Judo Utrecht is een onafhankelijke stichting,  in 2010 opgericht door Judoverenigingen in 

Utrecht en omgeving, om de judosport in de regio te versterken en talentvolle judoka’s uit stad 

en regio de kans te bieden zich tot een hoger niveau te ontwikkelen. 

De Stichting Top Judo Utrecht draagt bij aan maatschappelijke participatie en de positieve 

promotie van breedte en topsport in de regio Utrecht. 

De droom is om in de stad van Anton Geesink het judo talent te ontwikkelen en zelfs om een 

judoka uit Utrecht in 2020 tijdens de Olympische spelen in Tokio op de mat te krijgen. 

Er staat een kwalitatief sterk judoprogramma 

Top Judo Utrecht handhaaft een professioneel sportief hoog niveau dat aansluiting heeft met 

het programma van de Judo Bond Nederland. De judoka’s worden door de coaches begeleid 

tijdens de trainingsstages en wedstrijden. Er is een compleet programma met wedstrijdtraining, 

krachttraining en hardlooptraining. Tenslotte zijn een voedingsdeskundige en een fysiotherapeut 

betrokken bij het totale programma.  
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Maar voor de continuïteit is het huidige budget te krap 

Al onze professionele vrijwilligers (bestuur en coaches)  dragen geheel belangeloos bij aan de 

doelstelling van TJU. Wij werken met een krap budget en  zoeken een bijdrage voor de 

continuïteit van Top Judo Utrecht om zo verder te werken aan de ontwikkeling van de topsport 

en breedtesport in Utrecht. Het totale tekort op onze begroting bedraagt €9.000 per jaar. Ook 

een bijdrage die een deel van de kosten dekt is zeer welkom! 

 

Wie steunt ons al? 

In ons comité van aanbeveling zit niet alleen de burgemeester dhr. Jan van Zanen maar ook de 

oud voorzitter van de Kamer van Koophandel dhr. Michaël Kortbeek en Joop MacKaay, 7de 

dan judoka en oprichter van Ryu MacKaay. Bovendien heeft Top Judo Utrecht meerdere 

sportprijzen gewonnen en is  o.a. uitgeroepen tot Sportvereniging van het jaar 2015 door de 

VSU. Onze huidige sponsoren zijn UBN Uitzendbureau en MKB Lease. 

 

Hoe kunt u ons helpen? 

Zoals al gezegd willen we vanuit TJU een kwalitatief goed judo programma handhaven om 

aansluiting te houden bij de Judo Bond Nederland. Dat kan alleen met uw financiële steun! 

Uiteraard willen wij daar graag wat voor terug doen. We plaatsen het verhaal en het logo van 

onze sponsoren graag op onze website en in onze nieuwsbrief. Ook zijn wij actief op social 

media. Uw logo op onze materialen is ook een mogelijkheid. Of misschien vindt u een judo 

demonstratie of een clinic voor uw personeel een interessante optie? Wij staan open voor 

suggesties. Laten we vooral het gesprek aangaan: mail ons op sponsoring@topjudoutrecht.nl 

met uw naam en telefoonnummer dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op voor 

een afspraak. 

 

 

Kijk ook op onze 

website voor meer 

informatie: 

www.topjudoutrecht.nl  
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