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HET GROOTSTE KORFBALEVENEMENT
IN DE REGIO DEN HAAG
Eind oktober 2016 vindt gedurende 10 dagen de 31e editie van de “Haagse Korfbaldagen” plaats.
De Haagse Korfbaldagen is het grootste korfbalevenement in de regio van Den Haag, Zoetermeer,
Delft, Leiden en Westland. Met deelname van vrijwel alle hoogste senioren- en jeugdteams uit de
regio (van Korfballeague tot 4e klasse). Dat betekent 55 teams bestaande uit ongeveer 825 korfballers. Korfbal behoort nog steeds tot de grootste teamsporten in Nederland. In onze regio zijn
meer dan 10.000 korfballers actief. Er wordt gespeeld in 11 verschillende sporthallen met hun
hoogste senioren en jeugdteams deel (zie voor meer informatie de bijlage met “kerngetallen”).
Met 5000 toeschouwers een niet te onderschatten evenement. Den Haag Topsport heeft als
“subsidieverstrekker” haar financiële steun ook voor 2016 toegezegd. Ook de Gemeente
Zoetermeer ondersteunt het evenement.

Korte Historie Haagse Korfbal Dagen
Het korfbalevenement 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).
In 1998 nam de Stichting The Hague Korfball Masters“ (een initiatief van de korfbalverenigingen Die Haghe en
HKV/Ons Eibernest) en ondersteunt door Sportstad Den Haag” (nu “Den Haag Topsport”), het initiatief om de
“Haagse Korfbaldagen”, een topsportevenement op het veld te gaan organiseren. In 2003 zijn op initiatief van de Gemeente Den Haag de beide evenementen samengevoegd en ontstond één jaarlijks groots opgezet zaalkorfbaltoernooi voor aanvang van de zaalkorfbalcompetitie. 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”. Het evenement is
uitgegroeid
de
w
een toonaangevend zaalkorfbaltoernooi voor zowel de Nederlandse top van het korfbal alsmede de
strijdsport voor senioren en A-jeugd.
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n Sponsoring van het evenement middels materiële
of financiële steun en mogelijkheid voor bedrijf
om tijdens voorronde of semifinales gasten uit te
nodigen of ontvangst te organiseren;
n Advertentie in het programmablad (Magazine
met o.a. voorbeschouwing deelnemende clubs
zaalcompetitie)
n Logo op website HKD en vermelding bij andere
sociale media;
n Verspreiding magazine binnen bedrijf;
n Reclame-uitingen in de sporthal tijdens de finaledag (en afhankelijk hoogte sponsoring eventueel
bij de voorrondes)
n Aan de hand van het sponsorbedrag wordt met
het bedrijf c.q. organisatie een passend pakket
samengesteld.

MAGAZINE “HAAGSE
KORFBALDAGEN”
De organisatie geeft een prachtig magazine uit,
wat niet alleen het wedstrijdprogramma voor de
HKD omvat, maar tevens een voorbeschouwing
voor het zaalseizoen 2016-2017 met gegevens van alle
deelnemende verenigingen met foto's van hun teams.
Voorbeschouwing andere korfbalevenementen zoals
“Zuid-Holland Korfbal Cup” en “Korfbal Challenge”,
aandacht voor diverse ontwikkelingen binnen de
korfbalsport. Tevens informatie over de “Side
Events” tijdens de HKD.
Het magazine verschijnt in een oplage van 3000 ex
fullcolour op A4 formaat (Geschatte bereik 15.000
lezers). De deelnemende verenigingen ontvangen
een aantal weken voor het evenement elk 50-75 ex.,
sponsors/adverteerders elk 25 ex. Overige exemplaren worden tijdens de Haagse Korfbaldagen in de
sporthallen verspreid.

Advertentiemogelijkheden:
Afhankelijk van het aantal sponsors en adverteerders wordt het
magazine uitgegeven in een oplage van:
32 pagina's, w.v. 8 pag. advertenties en 23 pagina's redactie
40 pagina's. w.v. 9 pag. advertenties en 30 pagina's redactie
48 pagina's, w.v. 10 pag. advertenties en 37 pagina's redactie
1/1 pagina
½ pagina
¼ pagina
Banner

€ 550,€ 350,€ 200,€ 100,-

(180x255 mm)
(180x130 mm)
(80x130 mm)
(80x30 mm)

(Alle bedragen excl. 21% BTW)

SPONSORMOGELIJKHEDEN
Goud

Zilver

Brons

Barter (materiaal)

Sponsoring

€ 1500,- of meer

€ 750,-/€ 1500,-

€ 500,-/€ 750,-

€ 500,-

Advertentie in
magazine

Incl. 1/1 pagina

Incl. ½ pagina

Incl. ¼ pagina

Exclusief advertentie

Balsponsoring
(bij finalewedstrijden)

€ 100,- per bal

€ 100 per bal

€ 100,- per bal

€ 100,- per bal

Vervaardigen
Reclamedoek

€ 150,300x100 cm

€ 150,300x100 cm

€ 150,300x100 cm

€ 150,300x100 cm
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Logo sponsor automatisch op website
Bijwonen van de finale-avond met gereserveerde plaatsen en
ontvangst in de sponsorruimte.

n

Bij voldoende inkomsten sponsors zal deel worden besteed aan
inkoop zendtijd Radio en TV.

n

Afhankelijk aantal sponsors zal een of meerdere prijsuitreikingen
finales door een vertegenwoordiger kunnen plaatsvinden.

Meer informatie:
Website:
Facebook:
Twitter:

www.haagsekorfbaldagen.nl
De Haagse Korfbaldagen
@KorfbaldagenDH

Voor meer informatie of afspraken:
Rob Blokpoel info@haagsekorfbaldagen.nl of 0628803883

