Aito gaat voor goud in Cuba
Het doel
Het doel van de stage Cuba voor Goud is
met name gericht op leren, kennis delen
en mee trainen met de Cubaanse boks selectie in aanloop naar een groot wereldtoernooi. Ik, Aito, zal ook deelenemen aan
dit toernooi. De sponsor boksdag is erop
gericht om bedrijven en andere belangstellenden, die de topsport willen ondersteunen, kennis te laten maken met meerdere
facetten van de vechtsport. Mede willen wij
inkomsten genereren om de stage in Cuba
te kunnen financieren. De sponsor boksdag
zal plaatsvinden op

Zondag 7 mei
10.30 -17.00 uur
Life Style Vitea
Houtstraat 10, Weert

In mei vertrek ik voor twee weken op trainingsstage naar Havanna om onder leiding
van de Cubaanse boksbond aldaar te trainen en te sparren met de boksers van de
Cubaanse selectie. Als extra activiteit zal ik
in die periode ook mijn eerste AIBA wereldtoernooi gaan boksen. AIBA toernooien
zijn eigenlijk bedoeld voor kernteam boksers echter wil de Cubaanse boksbond mij
dit als ervaring mee laten maken. Een AIBA
wereldtoernooi is een toernooi waar over
een paar jaar de tickets voor de Olympische Spelen te winnen zijn.
In overleg met de boksbond Nederland en
met goedkeuring van bondstrainer Henny
van Bemmel is akkoord gegeven voor deze
stage en deelname aan dit toernooi. Dit is
dus een eigen initiatief van mij zelf. Iedere
bokser droomt ervan om te kunnen trainen
met de beste selectie van de wereld.
Ter voorbereiding op deze trip wil ik graag
een boksdag in Weert opzetten om zo extra
inkomsten te genereren.

Maatschappelijke verantwoording
Om te beginnen wil ik u attenderen op de
presentatiemappen. Deze zijn gekleurd en
gemaakt door de bewoners van epilepsiecentrum Kempenhaeghe die werkzaam zijn
op het atelier en in de drukkerij. Binnen
deze groep heb ik stage gelopen en de bewoners fitnes ondersteuning geboden. Een
prachtige ervaring waarbij ik trots ben deze
mappen te kunnen gebruiken voor mijn
pakketten. Als u of uw bedrijf zich verbindt
aan dit evenement door mij te sponsoren
laat uw bedrijf zien dat het maatschappelijk
betrokken is. Immers ben ik ervan overtuigd
dat het vele topsporttalent Weert uitgebreid
op de kaart zet. Bedrijven en organisaties die
maatschappelijk verantwoord ondernemen
hebben oog voor een gezonde werkomgeving en stimuleren het sporten en bewegen
onder hun medewerkers. Ziekteverzuim in
uw bedrijf kan positief beïnvloedt worden

door medewerkers die bezig zijn met sport.
Sport verbindt en schept maatschappelijke
banden. Gezond leven en sport zijn belangrijke thema’s waar ik graag mijn steentje
aan wil bijdragen. De vechtsport in allerlei
varianten is sterk in opkomst denk bijvoorbeeld aan boksen – kickboksen waar ons
land erg goed in is vertegenwoordigt, boks
fitlessen voor jong en oud die steeds drukker bezocht worden. Graag willen we ook
verbindingen leggen op deze dag tussen
de diverse vechtsport disciplines. Hierin zijn
er al contacten gelegd met onder andere
Puma Gym in Weert. Puma Gym staat al jaren garant voor topsport en onder strenge
leiding heeft dit al geresulteerd in meerdere nationale en internationale kampioenen. Hoe mooi zou het zijn als dit initiatief
bijdraagt aan meer verbinding tussen de
vechtsportdisciplines in Weert.

Middels deze aankondiging nodig ik u uit voor de boksdag om nader kennis te maken met mij , mijn ambities en andere disciplines. Ook is dit een moment om zelf actief
aan de slag te gaan in de boksclinic. Verder is deze dag een prima gelegenheid om
elkaar te ontmoeten als bedrijfsleven om ook in een andere ambiance tot elkaar te
komen.

sponsorpakketten
Als tegenprestatie voor uw sponsoring bied ik u een aantal opties
aan. Bij elk pakket ziet u wat u terugkrijgt voor uw sponsoring.
Uiteraard wordt er ook media aandacht gegeven aan de sponsor
boksdag. De mogelijkheden van sponsoring zijn verdeeld in de
categorieën goud, zilver, brons.

Goud: 400 euro
• Deelname voor 4 personen aan boksdag
• T-shirts Aito in Cuba voor goud
• Deelname aan boksclinic
• Lunch en consumpties
• Foto in de ring met Aito
• Vermelding in blog van Aito op site van Gaan voor Goud
• Filmpjes/foto’s die jullie kunnen gebruiken in eigen
communicatiemiddelen
Zilver: 200 euro
• Deelname voor 2 personen aan de boksdag
• T-shirts Aito in Cuba voor Goud
• Lunch en 10 consumpties
• Foto met Aito in de ring
• Vermelding in blog van Aito op site van Gaan voor Goud
Brons: 100 euro
• Deelname voor 1 persoon aan boksdag
• Lunch en 5 consumpties
• Foto met Aito in de ring
• Filmpje/foto’s die jullie kunnen gebruiken in eigen
communicatiemiddelen
Vrijwillige bijdrage mag natuurlijk ook op onderstaande nummer.
Aanmeldingsformulier sponsorpakket
Naam:
bedrijf:
wil graag sponsoren om de stage van Aito in Cuba te ondersteunen
 Goud /  Zilver /  Brons (aankruisen wat van toepassing is)
Bedrag overmaken voor 20 april 2017 op rekeningnummer NL37SNSB0939385031
tnv Aito Köster o.v.v. Cuba voor Goud.

programma
10.15 uur

Ontvangst, welkom en toelichting

10.40 uur

Aanvang Clinic

12.00 uur

Lunch

13.30 uur

Toelichting middagprogramma

13.45 uur

Aanvang wedstrijden

15.00 uur

Demonstratie Hapkido

15.15 uur

Pauze

15.40 uur

Vervolg wedstrijden

16.20 uur

Slotwoord

17.00 uur

Afsluiting

