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Het grootste korfbalevenement in de regio
Eind oktober 2015 vindt gedurende acht dagen de dertigste editie van de Haagse Korfbaldagen plaats. Dit evenement heeft in de voorgaande negenentwintig jaar haar waarde
voor de korfbalsport ruimschoots bewezen. Nog steeds nemen dertig verenigingen uit de
regio Den Haag, Westland en Leiden (in negen verschillende sporthallen) met hun hoogste senioren en jeugdteams deel (zie voor meer informatie de alinea kerngetallen).
De organisatie van dit evenement is mogelijk door eigen bijdragen van alle deelnemende
clubs, maar ook door de financiële ondersteuning van sponsors, adverteerders en een
aantal gemeenten, waarin het toernooi wordt verspeeld.
Den Haag Topsport heeft als hoofdsponsor haar financiële steun ook voor 2015 toegezegd. Zij onderkent daarmee het belang van dit Haagse evenement, ondanks dat de
korfbalsport niet één van de in haar doelstellingen gedefinieerde kernsporten is. Daarin
komt misschien verandering met de komst van de sportcampus in het Zuiderpark en
het samenwerkingsverband met het KNKV voor het regionaal talenten centrum (RTC)
voor Korfbal in Den Haag.
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Opening eerste Haagse Korfbaldagen 1998. Foto: Hans Willink

De Haagse Korfbaldagen vindt zijn oorsprong in 1985
als zaalkorfbaltoernooi om de Binnenhofcup. Nadat
het dagblad Het Binnenhof overgenomen werd door
de Haagsche Courant werd het jaarlijkse breedtesporttoernooi voortgezet als Haagse Courant Cup (HC-cup).
Naast dit toernooi kende Den Haag sinds 1998 de Haagse
Korfbaldagen dat in samenwerking met toen nog Sportstad Den Haag werd georganiseerd door de Stichting
The Hague Korfball Masters waarin de korfbalverenigingen Die Haghe en HKV/Ons Eibernest participeerden.

In 2003 zijn, op initiatief van de Gemeente Den Haag, de
organisaties van de HC-cup en de Haagse Korfbaldagen
samengevoegd voor de organisatie van één groots opgezet zaalkorfbaltoernooi, dat jaarlijks voor aanvang van de
zaalkorfbalcompetitie plaatsvond. Na de overname van
de Haagsche Courant door het AD werd het toernooi
voortgezet onder de naam AD/Haagsche Courant Korfbaldagen. Vanaf 2007 is de Haagsche Courant gestopt met de
hoofdsponsoring en is het toernooi verder gegaan onder
de naam Haagse Korfbaldagen.

Huidige situatie
Het evenement is een toonaangevend zaalkorfbaltoernooi
voor zowel de Nederlandse top van het korfbal alsmede
de wedstrijdsport voor senioren en A-jeugd. Deelnemers
zijn vanuit traditie alle korfbalverenigingen binnen het
verspreidingsgebied van de vroegere Haagsche Courant
en dus niet alleen Den Haag. Het winnen van het toernooi
geldt voor de deelnemende verenigingen, naast het kampioenschap in de competities, als één van de elk seizoen
te winnen hoofdprijzen.
De Haagse Korfbaldagen worden door in totaal circa 5000
toeschouwers, gedurende de acht dagen, dat er op diverse locaties wordt gespeeld, bezocht. Tijdens de finaledag bezoeken minimaal 1000 toeschouwers de vijf finales
in de verschillende categorieën.
Het doel van de Haagse Korfbaldagen is om de korfbalsport in het algemeen te promoten middels een sterk
competitief en prestigieus toernooi voor de deelnemers
en daarmee optimale media-aandacht te verwerven.
Tevens geldt het toernooi als een belangrijk sociaal
evenement voor behoud en verbetering van de onderlinge relatie tussen korfballers van de verschillende
regionale verenigingen.
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Wilt u ons ondersteunen?
De organisatie is op zoek naar bedrijven, die met ons
meedenken en ook hun bedrijf graag zien scoren.
Als organisatie hopen wij dat bedrijven (investeerders)
met ons invulling willen geven aan de wijze waarop
tegenprestaties worden verwacht.
Daarbij kan afhankelijk van het in te brengen budget
worden gedacht aan:

Sinds afgelopen jaar hebben we een prachtig
magazine, wat niet alleen het wedstrijdprogramma
voor de HKD omvat, maar ook een voorbeschouwing
voor het zaalseizoen 2015-2016 met gegevens van
alle deelnemende verenigingen en foto's van de
teams. Het magazine verschijnt in een oplage van
3000 exemplaren, full colour op A4 formaat.
Afhankelijk van het aantal sponsors en adverteerders
wordt het magazine uitgegeven in een oplage van:
32 pagina's, waarvan 8 pagina’s advertenties
40 pagina's. waarvan 9 pagina’s advertenties
48 pagina's, waarvan 10 pagina’s advertenties
De deelnemende verenigingen ontvangen elk 50-75
exemplaren, sponsors/adverteerders ieder 25 exemplaren. De overige exemplaren worden tijdens de
Haagse Korfbaldagen in de sporthallen verspreid.

Korfbal: de enige
gemengde balsport,
in Nederland ontstaan
veelzijdige bewegingssport
(conditioneel, technisch,
tactisch en live-time)
sociale sport en ook
de familiesport bij uitstek.
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magazine

n Het optimaal verzorgen van promotie voor het
evenement.
n Advertentie bedrijf in het programmablad en logo op
website HKD en vermelding bij andere sociale media;
n Verspreiding magazine binnen bedrijf;
Reclame-uitingen in de sporthal tijdens de finaledag
(en afhankelijk hoogte sponsoring eventueel bij de
voorrondes)
n Mogelijkheid voor bedrijf om tijdens voorronde of
semifinales gasten uit te nodigen of ontvangst te
organiseren;
n Bijwonen van de finaleavond met gereserveerde
plaatsen en ontvangst in de sponsorruimte.
Deelname kinderen werknemers van sponsors/adverteerders aan activiteiten rond en tijdens het evenement.

Magazine Haagse
Korfbal Dagen

Advertentiekosten:
1 pagina
1/ pagina
2
1/ pagina
4
1/ pagina
8
Banner

€ 500,€ 300,€ 175,€ 100,€ 100,-

De advertentietarieven
zijn exclusief BTW

Aan de hand van het sponsorbedrag wordt met het bedrijf
of de organisatie een passend pakket samengesteld.
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Sponsormogelijkheden
Goud

Zilver

Brons

Subsponsor

Barter

Sponsoring

€ 2500,-

€ 1000,€ 2500,-

€ 750,€ 1000,-

€ 500,€ 750,-

€ 500,-

Advertentie in magazine

Incl. 1/1 pagina

Incl. ½ pagina

Incl. ¼ pagina

Incl. 1/8 pagina

Alleen tegen
extra betaling

Extra Logo in magazine

inclusief

inclusief

inclusief

inclusief

inclusief

Logo voorpagina magazine

inclusief

nee*

nee*

nee*

nee*

Logo website HKD

inclusief

inclusief

inclusief

inclusief

nee*

Aanbiedingen producten sponsor op web HKD

inclusief

nee*

nee*

nee*

nee*

Inkoop reclame-uitingen
radio incl. naamsvermelding

ja

ja

ja

nee*

nee*

Inkoop reclame-uitingen
TV incl. naamsvermelding

ja

nee*

nee*

nee*

nee*

Logo advertentie HKD in krant

ja

ja

ja

nee*

nee*

Facebook

ja

ja

ja

nee*

nee*

Reclameborden finaledag bij TV

ja

ja

nee*

nee*

nee*

VIP ontvangst finaledag

ja

ja

ja

ja

nee*

Extra uitnodiging medewerkers

ja

ja

nee*

nee*

nee*

Vermelding in persberichten

ja

ja

ja

nee*

nee*

VIP ontvangst sponsor

Ja, op eigen kosten

Ja, op eigen kosten

nee

nee

nee

Meet en Greet (oud)internationals

ja

ja

ja

nee*

nee*

Koppeling met 1 prominent
en/of 1 (oud) international voor
reclame-uitingen

Ja, met
instemming
betrokkenen

Ja, met
instemming
betrokkenen

Ja, met
instemming
betrokkenen

Ja, met
instemming
betrokkenen

Ja, met
instemming
betrokkenen

Logo op affiche

ja

ja

ja

nee*

nee*

Naamverbinding

Ja bij € 10.000

nee

nee

nee

nee

Balsponsoring

extra

extra

extra

extra

extra

Extra prijzen

barter

barter

barter

barter

barter

Verkoop producten op finaledag
(onder voorwaarde)

ja

nee*

nee*

nee

nee

Prijsuitreiking door sponsor

Ja (hoofdfinale) +
uitreiking prijs
beste jeugdspeler
en speelster

Ja (Hoofd
(Jeugdfinale)

Ja
(senioren finale)

Ja
(jeugd finale)

nee

Diensten

barter

barter

barter

barter

barter

* wel mogelijk als extra

Kerngetallen Haagse Korfbaldagen 2015
Soort evenement:
Categorieën:
Voorlopige speeldata:
Duur evenement:
Aantal locaties:

Aantal verenigingen:
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Sport, korfbal, gemengd, zaal
Senioren 1 en A-jeugd
24-10-2015 t/m 31-10-2015
8 dagen
8 sporthallen in 5 verschillende Gemeenten
sporthal HKV/Ons Eibernest, Den Haag
sporthal Houtrust, Den Haag
sporthal De Schilp, Rijswijk
sporthal Marimba, Rijswijk
Vreelohal, De Lier
sporthal de Viergang, Pijnacker
sporthal Essesteijn, Voorburg
sporthal de Veur, Zoetermeer
30 uit de regio
9, Den Haag
1, Rijswijk
1, Voorburg
2, Zoetermeer
5, Delft
4, Westland
1, Pijnacker

1, Maassluis
1 Bleiswijk
2, Leiden
1, Oegstgeest
1, Alphen aan den Rijn
1, Koog Zaandijk (gast)
Aantal teams:
Aantal deelnemers:
Aantal wedstrijden:
Aantal actieve korfballers:
Aantal scheidsrechters:
Aantal toeschouwers:
Aantal medewerkers:
Media aandacht:
Website:
Facebook:
Twitter:

54
800 korfballers M/V
77 wedstrijden
10.000 (regio Haaglanden, Leiden en Alphen)
50 officials
5000 toeschouwers gehele week, 1000 bij finales
ca 120 vrijwilligers M/V
Alle regionale pers, radio en TV, NOS Teletekst
http://www.haagsekorfbaldagen.nl
De Haagse Korfbaldagen
"https://twitter.com/Korfbaldagen
DH"@KorfbaldagenDH

Voor meer informatie of afspraken:
Rob Blokpoel
HYPERLINK "info@haagsekorfbaldagen.nl of 06-2880 3883

