Draagt u Taekwondo Oude Luttikhuis een warm hart toe,
wordt dan “Vriend van TKD Oude Luttikhuis”
Op diverse locaties geeft TKD Oude Luttikhuis les in de populaire sport Taekwondo. Een grote groep
kinderen, jeugd en volwassenen beleeft elke week veel plezier aan deze veelzijdige
verdedigingssport.
De “Vrienden van TKD Oude Luttikhuis” heeft als doel het ondersteunen van TKD Oude Luttikhuis
in de meest algemene zin van het woord, door daar waar de geldelijke middelen van TKD Oude
Luttikhuis niet toereikend zijn, bij te springen.
Door vriend te worden van TKD Oude Luttikhuis steunt u alle sporters!
De sport brengt hoge kosten met zich mee. Om de taekwondoka’s van TKD Oude Luttikhuis
voldoende faciliteiten(b.v. trainingsmateriaal) te bieden om op hun eigen niveau te kunnen blijven
presteren, is als onderdeel van het sponsorplan de “Vrienden van TKD Oude Luttikhuis” opgericht.
Voor € 50,00 per jaar steunt u de taekwondoka’s.
Hiervoor ontvangt u een sticker, vermelding op de website van Taekwondo Oude Luttikhuis, uw
naam op het “Vrienden van TKD Oude Luttikhuis”-bord in de kantine en ontvangt u een periodieke
nieuwsbrief waarin u op de hoogte gehouden wordt van alle nieuwtjes, successen en toernooien.
Het is ook mogelijk om samen met buren, opa’s en oma’s, ooms en tantes of misschien collega’s,
gezamenlijk € 50,00 te doneren. Geef dan wel even aan naar welke mailadressen de nieuwsbrief
moet en hoe u vermeld wilt worden op het “Vrienden van TKD Oude Luttikhuis”-bord in de kantine.
Namens de sporters alvast bedankt voor uw steun!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de leden van de sponsorcommissie of
stuur een mail naar:
PR-TKDOUDELUTTIKHUIS@OUTLOOK.COM
Onderstaande “Vrienden van TKD Oude Luttikhuis” gingen u reeds voor:






Familie Reefman
Familie Mensen
Familie Bruggeman
Familie Kleeman
Oma Aukje






Rom Langerak
Pascal Niks
Marije Coaching
TKD Olthuis

Bankgegevens Stichting Topsport Promotion Taekwondo Oude Luttikhuis:
ING Bank 006 8732 62 ~ IBAN NL53 INGB 0006 8732 62

