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Budo Ryu Rotterdam 
De gezelligste vereniging sinds 1970 
2e plaats “ONS KLUPPIE 2013” 
Winnaar “ONS KLUPPIE 2016” 
2e plaats  ROTTERDAM “VERENIGING VAN HET JAAR 

VERS VAN DE PERS. 

Het is vandaag 6 augustus 2021 en het is de derde week 

van de zomervakantie in Zuid-Holland, en we hebben een 
roerige jaar achter ons liggen, en weer weten we nog     
altijd niet of we dit nu echt wel achter ons hebben        
gelaten. 

Wij hebben als vereniging een moeilijke tijd achter ons     

liggen, we hebben geprobeerd vanaf februari op de locatie            
Alexanderpolder buitensport trainingen  te geven welke 
door het weer niet altijd even goed te organiseren waren.  

Nu er veel versoepelingen zijn gegeven, zien we helaas 

toch weer dat ons leven beïnvloed gaat worden door de 
oplopende besmettingen, en hopen wij dat de sport in  
september tot de mogelijkheden zal kunnen  blijven      
bestaan. 

Wel is weer duidelijk dat wij aanpassingen zullen moeten 

maken, willen wij als vereniging dit 51e jaar gezond te     
kunnen overleven. Doel hierbij is niet, dat dit ten koste 
gaat van het verhogen van de contributie, maar het goed 
kijken welke lessen/groepen/sporten bij onze vereniging 
voldoende potentie hebben. 
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WIST U DAT?? 

• Chu Yu do elke donderdag-
avond      19:15-20:30 uur 
Crooswijk. 

• Er altijd een proefles te volgen 
is. 

 

 



VERVOLG “VERS VAN DE PERS” 

AFMELDEN BIJ TRAININGEN 

Zoals beschreven in de algemene 

regels, stellen wij het op prijs dat 
wanneer men een training door    
omstandigheden niet kan volgen,     
de deelnemer of de ouders van de 
jongste deelnemers zich bij ons    
afmeld.  

Dit kan natuurlijk via de Whatsapp 
groep, maar ook via de mail/SMS. 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben per sport(uur) een 

Whatsappgroep aangemaakt om van 
onze kant sneller door te kunnen 
geven aan de desbetreffende groep
(en) wanneer er door omstandighe-
den een les   uitvalt (dus geen trai-
ning) kan worden gegeven. 

 

Indien een deelnemer of ouder van 

een deelnemer niet aan de       
Whatsapp groep wil worden         
toegevoegd, dit graag voor men zich 
uit de groep verwijderd via de mail 
aan ons kenbaar maken. 

LOCATIE KRALINGEN 

Sinds juni mochten we weer binnen onze sporten verzorgen en dat gaf 

ons voor de locatie Kralingen zichtbaar dat we daar vele leden niet 
meer terug hebben mogen zien. 

Het is daardoor dat wij vanaf afgelopen juni na ruim 39 jaar op deze 

locatie geen jeugdlessen meer konden verzorgen in de verbouwde  
Sporthal Kralingen, en hebben we deze verplaatst naar de                
gymnastiekzaal aan de Goudseweg waar wij al reeds een aantal jaren 
(bijna 10 jaar) de Schoolsport vereniging Crooswijk draaien. 

Nu wij ruim 7 weken op deze locatie onze lessen hebben verzorgt is nu 

het volgende probleem voor ons zichtbaar geworden. Elke lesgroep    
welke wij op deze locatie hier verzorgen heeft te maken met een voor 
ons op dit moment financieel niet rendabel aantal deelnemers.          
Helaas zijn ook het aantal deelnemers die zich hadden aangemeld voor 
een proefles niet voldoende geweest. 

Na samen met het bestuur alle voor en nadelen te hebben      

afgewogen, hebben wij moeten besluiten een aantal veranderingen door 
te gaan voeren die voor ons best heel moeilijk, maar vanuit een          
financieel oogpunt zeer noodzakelijk voor het overleven van onze     
vereniging zijn. Lees hierover verderop in de nieuwsbrief meer. 

LOCATIE ALEXANDERPOLDER 

Tijdens onze buitensportactiviteiten hebben we de meeste deelnemers 

vanuit deze locatie op de trainingen mogen ontvangen, aan de ene 
kant natuurlijk doordat we dit ook buiten bij de Merkelbachstraat    
konden beoefenen, en nu we ook hier weer binnen onze sporten     
kunnen verzorgen is het aantal deelnemers die zich hebben opgezegd 
op deze locatie beduidend minder is ten aanzien van de locatie        
Kralingen/Crooswijk. 

Het is op dit moment de locatie waar wij de afgelopen 7 weken wel 

meerdere deelnemers hebben gekregen voor een proefles, en zelfs al 7   
nieuwe jeugdleden hebben mogen inschrijven, die wij langs deze weg 
natuurlijk van harte welkom heten bij onze vereniging. 

Nu geeft ons dat wel een overzicht dat de meeste potentie wat betreft 

leden aantallen op de locatie Alexanderpolder blijft bestaan. 

Ook de senioren aantallen bij onze sporten zijn gelukkig redelijk      

constant gebleven, maar wel hebben wij moeten constateren dat de 
sporthal Kralingen, en ondanks de verbouwing is het tijdens warme    
dagen helaas niet echt plezieriger geworden hier te kunnen sporten. 

Het Sportbedrijf Rotterdam heeft ons na overleg toestemming gegeven 

om meerdere seniorenlessen van de locatie Kralingen te verplaatsen 
naar de Alexanderpolder, en dit zullen dan ook vanaf september gaan        
realiseren. 



SPORTBEDRIJF ROTTERDAM 

M.B.T. beide LOCATIE’S 

Het is sinds de oprichting van het Sportbedrijf Rotterdam al geen       

gelukkige samenwerking geweest met onze vereniging, maar dit horen 
wij van meerdere verenigingen dat die ook veel klachten hebben op dit 
punt.  Vanaf het  moment dat bekend werd gemaakt dat er een           
verbouwing aan de Sporthal Kralingen zou plaats vinden is de                 
communicatie met onze vereniging nooit goed en duidelijk geweest.  

In september 2018 was nog altijd niet duidelijk bij ons waar wij onze 

trainingen zouden kunnen gaan verzorgen, en dit heeft toch voor veel 
onrust gezorgd bij ons als bestuur. Toen we in oktober 2018 konden/
moesten verhuizen naar het Schuttersveld, moest alles in de          
herfstvakantie geregeld worden.  

In september 2019 konden wij weer aan de slag in de vernieuwde zaal 

van de sporthal, alleen waren nog niet alle werkzaamheden afgerond en 
hebben wij tot de herfstvakantie 2019 werklui over de vloer gehad,   
ondanks de belofte dat de lessen er geen last van zouden hebben. En 
zelfs de warmwatervoorziening en verwarming was pas volledig          
gerealiseerd in december 2019. 

Die problemen hebben er zeker wel voor gezorgd dat wij (weer) niet 

aan het stabiele opbouwen konden werken en bleef het leden aantal op 
deze locatie (waar wij ooit in 1982 zijn gestart) aan de lage kant en 
heeft nooit meer het volume gehad van het jaar 2017. 

De afgelopen tijd na de Corona periode, maar ook nu weer sinds juni we   

onze binnensport activiteiten zijn gestart valt de harde toon die het       
sportbedrijf Rotterdam hanteert ons bijzonder tegen. Wanneer wij onze 
huuraanvraag doen wordt ons nu gemeld dat wanneer wij                  
geconfronteerd worden met een leeg lesuur (wat betekend geen     
deelnemers) in september, deze pas in oktober geannuleerd kan      
worden. 

Wanneer wij in gesprekken met medewerkers van het Sportbedrijf    

aangeven dat wij als vereniging nu voor het 51e jaar huurder zijn van 
sportaccommodaties in Rotterdam, en zelfs sinds 2004 (vaak 30 uur per 
week) huurden, kregen wij de opmerking dat men geen rekening meer 
ging houden met dit feit en dat wij nu gelijk zijn met elke andere   
huurder van het sportbedrijf, en dus wie het eerst komt…… 

Die houding van het sportbedrijf heeft ons de afgelopen periode        

behoorlijk gefrustreerd, en tevens het lage aantal deelnemende leden 
in Kralingen/Crooswijk heeft ons doen besluiten dat september de   
laatste maand is dat wij onze sportactiviteiten op de woensdag zullen 
draaien, en dat wij per oktober 2021 GEEN JUDO of JIU-JITSU lessen 
meer te zullen verzorgen in de Gymnastiekzaal aan de Goudseweg 15. 

Natuurlijk vinden wij het heel erg jammer dat wij na ruim 39 jaar in de 

wijk Kralingen onze lessen te hebben gedraaid wij nu de stekker er uit 
moeten trekken, en hopen dat dit tot begrip zal leiden onder de leden 
uit deze regio. Indien men de lessen wil meedoen in de Alexanderpolder 
is men hier natuurlijk van harte welkom. 

DATA RANDORI  SHIAI 

We zullen gaan kijken of wij 
in de (nabije) toekomst met 
een aantal verenigingen de 
mogelijkheid bestaat om 
weer samen de Randori Judo  
wedstrijdvorm te kunnen 
starten. 
 
Maar natuurlijk zijn wij wel 
afhankelijk van de regels en 
protocollen of er wel publiek 
bij kan/mag zijn en hoeveel 
deelnemers er aan mee     
mogen doen. 
 
Wij gaan in ieder geval ook 
kijken of we dit in een wat 
afgeslankte vorm kunnen  
uitvoeren. 
 
 
Voor wie? 
• Kinderen in de leeftijd    

categorie -12 bij aanvang 
van de competitie.  

(dus op 31 dec van dit           
kalenderjaar maximaal 11 jaar) 

• Beginnende judoka’s 

 
Kosten? 
€ 5,00 per deelnemer per  

datum/locatie. 
 
Voor alle deelnemers zal er een 
deelname certificaat zijn, en bij  
deelname aan alle toernooien 
zullen er prijzen zijn voor het 
aantal behaalde punten. 
 
Meer informatie volgt na de   
zomervakantie. 



LESROOSTER ALEXANDERPOLDER 

Alexanderpolder: (Merkelbachstraat 4) vanaf 30 augustus 2021  

Maandag:    16:45-17:30 uur Tuimel/Pre Judo 3,4 jaar (start bij voldoende 
   deelname) 

   17:30-18:30 uur JUDO wedstrijdtraining  

   19:00-20:30 uur JIU-JITSU senioren vanaf 15 jaar. 

Dinsdag:   18:00-19:00 uur Aikibudo jeugd vanaf 12 jaar  

   19:00-20:30 uur JUDO senioren vanaf 15 jaar 

   20:30-21:00 uur Wapentraining vanaf 15 jaar  

   21:00-22:00 uur AIKIBUDO senioren vanaf 15 jaar 

Alexanderpolder: (Merkelbachstraat 4) vanaf 3 september 2021 

Vrijdag:   17:00-18:00 uur JIU-JITSU  vanaf 7 jaar 

   18:00-19:00 uur JIU-JITSU  vanaf 10 jaar 

   19:00-20:30 uur JIU-JITSU senioren vanaf 15 jaar. 

Zaterdag:  09:30-10:30 uur JUDO 5, 6, 7 jaar 

   10:30-11:30 uur JUDO 8, 9, 10 jaar 

   11:30-12:30 uur JUDO 11 t/m 14 jaar 

   12:30-14:00 uur JUDO senioren vanaf 15 jaar 

Crooswijk: (Goudseweg 15) vanaf 1 september tot 30 september 2021 

Woensdag:                        15:30-16:25 uur Judo 5,6,7 jaar 

                                        16:30-17:25 uur Judo 8 t/m 14 jaar 

                                 17:30-18:30 uur Jiu-Jitsu 10 t/m 14 jaar 

                                         19:15-20:30 uur Chu Yu do 

 

Voor alle deelnemers van de lessen van locatie Kralingen/Crooswijk geldt dat men 
vanaf oktober altijd mag instromen in de Alexanderpolder. 

SSV Crooswijk: (Goudseweg 15) vanaf 2 september 2021 

Donderdag:  15:30-16:30 uur JUDO 5 t/m 8 jaar 

   16:30-17:30 uur JUDO 9 t/m 12 jaar (start in september) 

Graag zouden wij alle      

wijzigingen zoals;  
adresgegevens,             
bankgegevens, telefoon of 
mail wijzigingen aan ons 
doorgegeven worden zodat 
onze gegevens altijd up-to-
date zijn. 
 
Ook hebben wij nog niet van 

iedereen het door ons     
verzonden AGV formulier 
terug ontvangen, diegene 
waarvan wij deze nog niet 
hebben ontvangen zullen 
door ons een nieuw         
formulier toegezonden    
krijgen, en wij verzoeken 
jullie deze zo spoedig     
mogelijk bij ons in te vullen 
of in te leveren. 
 

Met het niet inleveren van 

deze verklaring, gaat men 
akkoord dat de foto’s/
video’s welke wij maken 
tijdens de trainingen/
wedstrijden en andere    
activiteiten kunnen         
gebruiken op onze sociale 
media en andere reclame 
vormen. 

Crooswijk: (Goudseweg 15) vanaf 7 oktober 2021  

Donderdag:  17:30-18:15 uur JudoExtra 8 t/m 12 jaar 

   19:15-20:30 uur Chu Yu do 

LESROOSTER KRALINGEN/CROOSWIJK 



FIT, VALLEN EN VEILIG OPSTAAN 

Inviplay:  
 
het online platform om   
samen te sporten – flexibel, 
vernieuwend en                
toegankelijk  
 
Uit onderzoek van het Mulier 
Instituut blijkt dat door de 
coronacrisis bij bijna de helft 
van de sportverenigingen in 
Nederland (ernstige) zorgen 
bestaan over de toekomst van 
hun vereniging.  
 
Eén van de grootste            
uitdagingen is het werven en 
behouden van leden en zo 
financieel gezond de crisis 
door komen.  
 
Inviplay, een online          
multi-sportplatform dat goed 
aansluit bij de wensen en  
behoeften van                
sportverenigingen, speelt in 
op deze uitdagingen.  
 
Wij zijn als vereniging aan 
het kijken of dit voor ons tot 
de mogelijkheden kan       
behoren om op deze manier 
meer bekendheid aan onze 
vereniging te kunnen        
genereren. 
 
Meer informatie hierover kan 
men vinden op 
www.inviplay.nl 

Inviplay is het vervolg op het 
vroegtijdig beëindigde SPORTON. 

ZEKER BEWEGEN 

10 trainingen voor beide aanbiedingen van 60 minuten voor € 90,00, 

deze trainingen zullen overdag plaatsvinden en alleen aangeboden   

kunnen worden in Sporthal Kralingen. 



Judo spelletje is natuurlijk niet  

alleen het uurtje op de vereniging, 
maar ook de uitdaging om datgene 
wat je  geleerd hebt eens in de   
praktijk te beoefenen.  

 
 
Vanaf september zullen de judo   

wedstrijdtrainingen weer op de    
locatie Alexanderpolder starten. 
 
Deze wedstrijdtrainingen zijn voor 

de Judoka die een extra training   
willen hebben gericht op de Judo 
wedstrijden die we hopelijk het   

komende seizoen zullen mogen     
organiseren en bezoeken. 
 

Indeling volgende leeftijden,     
groep 1: Judo 8 tot 12 jaar.  
 
De groep zal nu elke week op  

maandagavond van 17:30 tot 18:30 
uur trainen, deze data zullen      
worden vermeld op onze website bij 
het Agenda.  
 
Iedereen mag zich inschrijven voor 

de trainingen, belangrijk is wel dat 
de trainingen als men zich heeft 
aangemeld deze ook echt gevolgd 
gaan worden. 
 
Aanmelden via  
budoryurotterdam@gmail.com o.v.v. 
naam, leeftijd en locatie.  
Deze trainingen zullen starten  
6 september2021. 

 
Voor de wedstrijdtrainingen Judo is 
de bijdrage € 8,50 per maand. 

WEDSTRIJDTRAININGEN  

JIU-JITSU EXAMENS 2021 

De datum voor de jeugd jiu-jitsu examens zijn 15 oktober 

2021(certificaat geen kosten) en 29 oktober 2021(band). 
Voor de band examens zijn de kosten € 15,00 voor band en diploma. 

De data voor de senioren jiu-jitsuka’s vanaf 16 jaar zijn 29 november en          

3 december 2021 hierover zullen wij individueel  met de deelnemers in    

gesprek gaan. 

SPONSOR/SPORSORING  

GEZOCHT 

 

 

 

Om al onze eigen            
activiteiten te kunnen    
blijven organiseren zijn wij 
nog altijd op zoek naar nog 
wat sponsoren.  

Nu hopen wij via deze weg 
nog een (of meerdere)  

sponsor(en) te vinden die   
bijvoorbeeld de prijzen die 
tijdens de 2 toernooien     
worden uitgereikt willen  
sponsoren. 

Maar ook voor andere door 
ons te organiseren bv een 
kamp, kan natuurlijk altijd 
een financiële ondersteu-
ning gebruiken. 

Wilt u ons ondersteunen 
met een klein bedrag, of 
misschien wel iets meer 
neem dan contact met ons 
op  

budoryurotterdam@gmail.com 

Momenteel hebben wij een 
aantal (oud)leden die zich          
aangemeld hebben bij 
“vrienden van                    
Budo Ryu Rotterdam” en 
deze hebben een          
maandelijks of jaarlijks een 
bedrag gedoneerd waarvoor 
onze hartelijke dank. 

WEDSTRIJDEN JUDO 2021 

De datum voor ons KERST judotoernooi is op zaterdag 18 december 2021. 

Tot en met 11 jaar zullen dit Randori wedstrijden zijn, vanaf 12 jaar zullen 
we de gewone wedstrijden houden bij voldoende aanmeldingen.               

Kosten voor  de wedstrijden zullen € 7,50 bedragen. 

De datum voor de jeugd judo examens tot 15 jaar is op                            

zaterdag 20 november 2021.  

De examens zullen weer in groepjes en per leeftijd worden 

afgenomen.    Kosten voor deze examens zijn € 7,00 

(inclusief de slippen), bij het behalen van een band dient men € 8,00 bij te 
betalen. 

De datum voor de senioren judoka’s vanaf 16 jaar is 23 november en                 

27 november 2021 hierover zullen wij individueel met de deelnemers in  
gesprek gaan. 

JUDO EXAMENS 2021 

http://www.budoryurotterdam.nl
http://www.budoryurotterdam.nl/website/wp-content/uploads/2012/09/wedsrijdtraining.jpg
mailto:budoryurotterdam@gmail.com


In het kader van nieuwe leden werving…. 

Wij zullen vanaf 28 september 2021 de nieuwe activiteit aan gaan      

aanbieden op de locatie Merkelbachstraat, het “TuimelJudo plus” dit is 

een judogroep  waarbij deelnemers (en hun ouders) van 4, 5 en 6 jaar in 

10 weken tijd worden voorbereid om deel te nemen aan de reguliere  

Judo trainingen. De tijd zal zijn van van 17:00-17:55 (cursus 10 weken) 

deze zullen in het 2e en 3e kwartaal georganiseerd worden en zullen   

kunnen starten bij een minimaal aantal deelnemers van 8. 

 

Met “TuimelJudo plus” is het doel vertrouwd te raken met anderen, met 

jezelf, met de mogelijkheden van je lichaam en met het veilig  vallen en 

stoeien. De motorische en mentale ontwikkeling staan voorop; de     

structuur en etiquette van de “TuimelJudo plus-lessen” bieden hiervoor 

een prachtige kapstok.  

Kosten voor 10 weken zijn € 75,00 en als men lid wordt betaald men geen 

inschrijfgeld. 

In september zullen wij dit via een persbericht verder kenbaar maken en 

voor meer informatie of aanmelden voor het pluspakket kunt u terecht 

bij de hier onderstaande link.  

https://www.jbn.nl/mijn/aanmelden-tuimeljudoplus  

TUIMEL JUDO + 

NATIONALE SPORTWEEK 

In het kader van nieuwe leden werving…. 

Met de NOC*NSF Nationale Sportweek willen we zo veel    
mogelijk mensen inspireren om een leven lang te genieten 
van plezier van sport. We gaan tijdens deze week dus lekker 
met zijn allen sporten en bewegen.  

Van 17 tot en met 26 september geven wij dit jaar iedereen 
de mogelijkheid om kennis te maken met onze gezellige    
familievereniging en onze mooie sporten, het Aikibudo, Jiu-Jitsu, Judo en het   
Chu Yu do. 

Kortom, een perfecte kans om op een makkelijke manier een nieuwe sport(en) uit 
te proberen en samen sportplezier te beleven.  

Doe mee, en vraag het aanmeldformulier of deel dit bericht?  

Natuurlijk hebben we dan ook een mooie aanbieding voor de deelnemers die in 

deze week zich bij ons aanmelden, men kan tot de herfstvakantie (16-10-20210) 
deelnemen aan de trainingen voor € 25,00 inclusief gedurende deze periode een 
leenpak (BORG € 10,00). Indien men besluit lid te worden na deze periode betaald 
men GEEN € 10,00 inschrijfgeld. 

Deze aanbieding geldt natuurlijk ook voor onze seniorlessen, kennis maken met 

het Judo, Jiu-Jitsu of Aikibudo tot de herfstvakantie inclusief leenpak             
(BORG € 20,00) voor € 45,00.  

Indien men besluit lid te worden na deze periode betaald men GEEN € 10,00     

inschrijfgeld. 

Laat het ons vooraf even weten, zodat we voor deze introduce een leenpak      
beschikbaar hebben. Helaas moeten wij na wat minder goede ervaringen eerdere 
edities hiervoor een borgbedrag rekenen. 

ONZE VERENIGING 

Ontstaan uit: 

Judo vereniging Kralingen de          

sportschool van Leo Ratten (1956     

opgericht) in Kralingen in de             

Catharinastraat in de voormalige 

FRUMONA limonade fabriek, later 

verhuist naar ander pakhuis in de zelfde 

straat en hernoemt                                           

(Judo Sauna Kralingen opgericht 1964) 

en Judo club Ommoord de dependance 

in Ommoord een nieuwe wijk in        

Rotterdam door Leo Ratten gestart 

(1970 opgericht).  

Structuur: 
Budo Ryu Rotterdam is een (familie)  
vereniging met het bestuur bestaande 
uit:  

Voorzitter: R. Moeliker 
Secretaris: D. van der Meer 
Penningmeester:                                                        
S. Moeliker – van der Meer  

Organisatie en instructie: D. van der Meer 
Examencommissie: D. van der Meer 
Activiteitencommissie: R. Moeliker,            
S. Moeliker-van der Meer,                               
D. van der Meer, S. Moeliker 

 

Budo Ryu Rotterdam 
Secretariaat: 

Hofdijksweg 11 
3253 KC Ouddorp 

 
DOJO ALEXANDERPOLDER 

Merkelbachstraat 4 
3067 AL Rotterdam 

 
SSV Crooswijk 

Goudseweg 15 
3031 XH Rotterdam 

(achterzijde 4 Leeuwenschool) 
 

Telefoonnr.: 06-10464202 
E-mailadres:                                

budoryurotterdam@gmail.com 
Website: 

www.budoryurotterdam.nl 

https://www.jbn.nl/mijn/aanmelden-tuimeljudoplus


Willen wij allerlei leuke activiteiten blijven organiseren en het ook betaalbaar houden 

voor alle deelnemers, zijn wij afhankelijk van sponsoren en deze staan helaas niet in de rij 

om ons hierbij te helpen.  

En dus is de GROTE CLUB AKTIE een manier voor ons als vereniging 

om toch weer wat extra geld binnen te halen en dus nog meer leuke 

en  betaalbare activiteiten te organiseren. 

Budo Ryu Rotterdam hoopt (weer) loten te gaan verkopen van de Grote Clubactie!  

Help jij mee om onze clubkas te spekken? Wie wil er graag loten verkopen? 

De Grote Clubactie gaat vanaf zaterdag 18 september en dan kan men weer loten        

(ver)kopen om ons te steunen.  

Wie van onze leden gaan er langs bij Opa/Oma, Oom/Tante, de buurvrouw?, maar het is 

ook mogelijk om online loten te kopen! Dus wil je ons helpen door loten te verkopen meld 

je dan aan via het mailadres budoryurotterdam@gmail.com.           

De verkoop start in september. Binnenkort volgt meer info via de nieuwsbrief of onze      

social-mediakanalen! #groteclubactie #budoryusport 

GROTE CLUB ACTIE 2021 VOORAANKONDIGING 

STEUNTJE IN DE RUG 
Als PLUS Verhoeven staan wij midden in de maatschappij. Niet voor niets zijn wij al 7 jaar                                 
de Meest Verantwoorde Supermarkt van Nederland. Wij vinden het dan ook belangrijk de                                  
lokale gemeenschap rond Ommoord / Zevenkamp te ondersteunen. 

Na een jaar vol beperkingen organiseren wij dit najaar een unieke spaaractie waarmee wij het                        
verenigingsleven rond Ommoord een steuntje in de rug geven.  

Van zondag 5 september tot zaterdag 13 november 2021 kunnen klanten van PLUS Verhoeven euro’s sparen 
voor hun club of vereniging. U begrijpt: deze actie kan ook de kas van uw club spekken.  

Leden, familie, buren, vrienden, kennissen, iedereen die uw club of vereniging een warm hart toedraagt kan bij 
PLUS Verhoeven sparen. Hoe meer mensen u weet te activeren, des te hoger het sponsorbedrag voor uw club of 
vereniging!  

Wij gaan een vrijdag en/of zaterdag tussen 10:00-16:00 zo organiseren dat elke club zichzelf een dag kan 
promoten. Dit doen we vanaf de start van de actie, week 36, tot en met week 44.  

Hoe werkt de actie? 

Looptijd spaaractie: zondag 5 september t/m zaterdag 13 november (week 36 t/m 45). 

De klant ontvangt bij elke € 10,- aan boodschappen en wekelijkse actieproducten een voucher met unieke        
code. 

De klant wijst actiecode(s) toe aan de club of vereniging van zijn keuze op een speciale website. 

Na de actieperiode wordt het totale sponsorbedrag verdeeld over alle deelnemende clubs en verenigingen. 

WIE GAAT ER ZIJN BOODSCHAPPEN BIJ DE PLUS DOEN EN STEUNT ONZE VERENIGING?? 

WIE WIL ONS EEN DAGJE HELPEN ?? 

Een dag een stand bemannen, boodschappen helpen inpakken, met klanten/boodschappen meelopen naar de 
auto 


