
SPONSORMOGELIJKHEDEN 
2021 - 2022 

KORFBAL in de HAAGSE REGIO 

 

De Stichting The Hague Korfball Masters richt zich steeds meer op het verbeteren 
van de korfbalpromotie in de Haagse Regio. Dat gaat o.a. om het initiëren en 
ondersteunen van nieuwe initiatieven, het onderhouden en verbeteren van de 
kwaliteit van huidige technische en bestuurlijke organisatie bij de 
korfbalverenigingen. 
Momenteel richt de Stichting zich op 3 onderdelen, te weten: 
 

 Korfbal in de Haagse Regio 

 Haagse Korfbalhistorie 
 Haagse Korfbaldagen 

 
Zo organiseert zij o.a. een van de grootste korfbal evenementen van Nederland, de 
Haagse Korfbaldagen. Dit jaar vindt het evenement plaats van 11 t/m 20 november 
a.s. Vorig jaar kon het evenement helaas niet doorgaan. Verder houdt de Stichting 
zich bezig met de uitgave van een nieuwsbrief/magazine (3x p.j.), jaarlijkse uitgave 
van een boek over de Haagse Korfbalhistorie en beheert zij een website waar de 
korfbalsport in de regio wordt gepromoot. Daarbij wordt ook de sociale media, zoals 
Facebook en Instagram ingezet om verslag te doen van alle korfbalactiviteiten in de 
Haagse regio. 
 
Om dit alles mogelijk te maken, is de organisatie op zoek naar bedrijven en 
organisaties die de korfbalsport in onze regio financieel willen ondersteunen door het 
sponsoren (cash, adverteren, subsidiëren of barteren) van de vele activiteiten. 
 
Een uitgebreid overzicht van de sponsormogelijkheden en de tarieven vindt u 
hieronder. Het betreft de periode van 1 juli 2021 tot 1 juli 2022. Ook te vinden op 
www.korfbalhaagseregio.nl 
 

Voor afspraak en/of meer informatie:  

Stuur verzoek om contact op te nemen naar 
marketing@haagsekorfbaldagen.nl of bel 06 28803883 

http://www.korfbalhaagseregio.nl/
mailto:Stuur%20verzoek%20om%20contact%20op%20te%20nemen%20naar%20marketing@haagsekorfbaldagen.nl%20
mailto:Stuur%20verzoek%20om%20contact%20op%20te%20nemen%20naar%20marketing@haagsekorfbaldagen.nl%20


A. Advertenties nieuwsbrieven en websites  

A1 Bedrijfslogo op homepage website The Hague Korfball Masters met link 
naar website sponsor   

€ 50 
per seizoen* 

A2 A1  + Advertentie op sponsorpagina’s website The Hague Korfball 
Masters (Korfbal Haagse Regio / Haagse Korfbaldagen of Haagse 
Korfbalhistorie) met link naar website sponsor.  

€ 75 
per seizoen*  

A3 
 

A1 en A2 + Bedrijfslogo in alle uitgaven digitale nieuwsbrieven The 
Hague Korfball Masters.  

€ 100  
per seizoen*  

A4 A1, A2 en A3 + ¼ pagina advertentie in alle digitale uitgaven 

nieuwsbrieven en plaatsen 2 sponsordoeken tijdens de finaleavonden 

Haagse Korfbaldagen. 

€ 125 
Per seizoen* 

A5 A1, A2 en A3 + 1/2 pagina advertentie in alle digitale uitgaven 
nieuwsbrieven The Hague Korfball Masters en plaatsen 4 
sponsordoeken (3x1 m) tijdens de finaleavonden 

€ 200 
per seizoen* 

A6 A1, A2 en A3 + 1/1 pagina advertentie in alle digitale uitgaven 
nieuwsbrieven The Hague Korfball Masters en plaatsen 4 
sponsordoeken (3x1 m)op de eerste zaterdag bij het jeugdtoernooi en 
op vrijdag en zaterdag bij de finaleavonden. 

€ 350  
per seizoen* 

A7 Extra mogelijkheid tot plaatsen advertentie met kortingsactie 
op website Korfbal Haagse Regio/HKD voor maximaal 3 maanden 

+ € 50 
per keer*  

 
B. Ondersteunen activiteiten Korfbal Haagse Regio Cash en/of Barter/Supplier  

B1 Cash sponsoring   < € 500 

B2 Barter / supplier < € 750  

 Tegenprestatie   Zie A1 en A2  

B3 Cash sponsoring   € 500 tot € 750 

B4 Barter / supplier Tegenwaarde € 750 tot € 1500 

 Tegenprestatie  Zie A1, A2, A3 en A4 

B5 Cash sponsoring € 750 tot € 1000 

B6 Barter / supplier Tegenwaarde € 1000 tot  € 2000 

 Tegenprestatie  Zie A1, A2, A3 en A5 

B7 Cash sponsoring € 1000 of meer 

B8 Barter /supplier Tegenwaarde € 2000 of meer 

 Tegenprestatie  Zie A1, A2, A3 en A6 

 

C. Extra mogelijkheden voor sponsoruitingen  

C1 Sponsoren van een korfbal  € 100 per team. 



D. Livestream Haagse Korfbaldagen 2021 
Alleen bij voldoende financiële ondersteuning worden de finalewedstijden live uitgezonden 

via de website van de haagsekorfbaldagen.nl.  

D1 Finalewedstrijden:  
OK-1 senioren, 
A jeugd OK  

Bedrijfslogo in beeld gedurende 
gehele wedstrijd 
Advertentie of reclamefilm (max. 1.30 
minuten) in pauze wedstrijd HKD 

€ 350  
per wedstrijd  

D2 idem Bedrijfslogo en advertentie in pauze 
wedstrijd 

€ 150  
per wedstrijd 

D3 idem Bedrijfslogo in pauze wedstrijd. € 75  
per wedstrijd 

D4 Finalewedstrijden: 
Senioren 2-3 en  
A jeugd 1-2-3 

Bedrijfslogo in beeld gedurende 
gehele wedstrijd 
Advertentie of reclamefilm (max. 1.30 
minuten) in pauze wedstrijd. 

€ 250  
per wedstrijd  

D5 idem Bedrijfslogo en advertentie in pauze 
wedstrijd 

€ 100 
per wedstrijd 

D6 idem bedrijfslogo in pauze wedstrijd. € 50 
Per wedstrijd 

 

E. Participatie boek Haagse Korfbalhistorie 

E1 Bedrijven  5 boeken gratis + logo op website 
+ vermelding in boek 

€ 250 

E2 Verenigingen 2 boeken gratis + logo op website 
+ vermelding in boek 

€ 75 

E3 Particulieren 1 boek gratis + logo op website + 
vermelding in boek 

€ 50 

  
Sponsoren en adverteren geldt gedurende het gehele seizoen/jaar van 1 juli 2021 tot 1 juli 2022 

 Advertentie dient kant en klaar aangeleverd te worden volgens de daarvoor geldende richtlijnen. 
Wanneer advertentie door onze organisatie moet worden opgemaakt, wordt dit apart in rekening 
gebracht. 

 Een barter (supplier) kan bestaan uit het beschikbaar stellen van prijzen voor de finalisten of het 
geheel of gedeeltelijk vergoeden bepaalde kosten organisatie Haagse Korfbaldagen of 
kortingsmogelijkheden afnemen producten sponsor.  

 Alle sponsors worden uitgenodigd voor de finale-avonden Haagse Korfbaldagen met op de 
zaterdagavond gereserveerde plaatsen en ontvangst in de sponsorruimte (incl. buffet).  

 Bij voldoende inkomsten vanuit sponsoring zal deel worden besteed aan plaatsen advertenties of 
inkoop zendtijd Radio en TV. 

 
Voor afspraak en/of meer informatie: Rob Blokpoel marketing@haagsekorfbaldagen.nl of 0628803883 
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