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The Hague Royals en u –
een droompartnerschap?

Basketbal is een bijzondere sport. Het is vermaak, het is dynamiek, en het 
is spektakel. Het is een sport met enorme mogelijkheden en met groot 
potentieel in de stad Den Haag. Ook voor uw bedrijf of organisatie biedt 
een samenwerking met The Hague Royals grote kansen. De 
basketbalsport is groot genoeg voor veel zichtbaarheid, maar kleinschalig 
genoeg om voor organisaties van alle groottes verschil te maken.

The Hague Royals biedt kansen om uw klanten of medewerkers te 
ontvangen, om uw netwerk op te bouwen en te genieten van 
spectaculaire topsport, maar ook voor exposure die past bij uw 
organisatie. En uiteindelijk doet u iets terug voor de stad Den Haag! Want 
Den Haag zonder Eredivisiebasketbal, dat is eigenlijk heel vreemd toch? 
Zeker als u de Sportcampus Zuiderpark heeft gezien, op de plaats waar 
helden als Aad Mansveld vroeger hun successen vierden. Het is tijd voor 
nieuwe helden!



Facts & Figures

Basketbal is een populaire sport in Den Haag, zeker als je het 

gebrek aan aanbod in ogenschouw neemt

Populariteit van basketbal bij 

kinderen 12-14 jaar

20,2%, 4e sport

Populariteit van basketbal bij 

kinderen 15-17 jaar

20,7%, 5e sport

Populariteit van basketbal bij 

jongvolwassenen 18-25 jaar

9,4%, 10e sport

Aantal pleintjes in de openbare 

ruimte in Den Haag

>100

In Den Haag is sporten in de 

open lucht populairder dan 

gemiddeld, waardoor 

pleintjesbasketbal veel 

potentie heeft

6,1% in Den Haag tegenover 

1,9% elders

Percentage Haagse jeugd dat in 

de open lucht sport

14,3%, elders 3,3%

Percentage Haagse 

volwassenen dat sport in de 

open lucht

4,8%, elders 1,7%

• Den Haag heeft 540.000 inwoners (exclusief de omliggende 
gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg etc.)

• 10% van deze inwoners zijn expats, vaak ook uit landen waar 
basketbal een nummer 1 of 2 sport is. Op dit moment is er 
geen professionele sport in Den Haag die hen succesvol weet 
aan te spreken.

• Basketbal is een lifestyle sport. Als partners daarbij aansluiting 
weten  te vinden, dan hebben ze een unieke kans om een 
samenwerking aan te gaan in een stad die zichzelf probeert te 
positioneren als wereldwijde stad van vrede en recht.

• 70% van de basketbalfans in Europa zijn hoger opgeleid, de 
man-vrouw verhouding van de fans is 57-43. Door deze gelijke 
verdeling is er op de tribunes sprake van een toegankelijke 
sfeer.

• Basketbal is een relatief populaire sport in Den Haag en biedt 
door het aanbod van basketbalpleintjes en de populariteit van 
buiten sporten veel kansen voor activatie van een 
partnerschap met The Hague Royals.



Sluit je bij onze businessclub aan!



Club van 500 (€ 500 per seizoen)
Status als lid Club van 500 Logo en bedrijfsnaam op het Club 

van 500-bord en de sectie 

hiervoor op de website van The 

Hague Royals.
Seizoenkaarten Twee seizoenkaarten voor The 

Hague Royals (geen toegang tot 

Eretribune of Businessclub The 

Hague Royals).

Netwerk Partner (€ 3.500 euro per seizoen).

Status als Netwerk Partner - Logo en bedrijfsnaam op de website en op 

het partnerbord in de Sportcampus

- Het recht om het partnerschap op de eigen 

website te vermelden

Stoelen op de Eretribune en lidmaatschap 

van Businessclub The Hague Royals

- Twee toegangskaarten voor alle 

thuiswedstrijden van The Hague Royals

(aantal afhankelijk van de bekerwedstrijden, 

oefenwedstrijden, competitieformat en 

deelname aan play-offs);

- Deelname aan bijeenkomsten van de 

Businessclub The Hague Royals

(bijvoorbeeld: jaarpresentatie en eventuele 

themabijeenkomsten voorafgaand aan de 

wedstrijden);

- Toegang tot de Businessclub The Hague 

Royals rondom thuiswedstrijden, voor de 

toegangskaarten in dit pakket

Club van 500 en Netwerkpartners



LED Boarding (€ 1000 per seizoen, € 1500 voor dit seizoen én volgend seizoen)

Zichtbaarheid tijdens de wedstrijd maar ook op de livestream Livestreams bij DBL wedstrijden trekken tot wel 5000 kijkers per wedstrijd. De LED 

Boarding staat vol in beeld op een aantrekkelijke locatie in de Sportcampus. The 

Hague Royals speelt nog minimaal 11 thuiswedstrijden in de eerste helft van 2021.

Dé manier om uw merk te laden Ten tijde van de coronacrisis en de lockdown is het moeilijker om uw organisatie via 

evenementen in beeld te brengen. Door de herstart van de Dutch Basketball League 

en de relatief trouwe supportersschare vormt een partnership met The Hague Royals

een unieke kans.

Productiekosten Productiekosten voor de animatie belasten wij door. Een stilstaande animatie kost € 

175 en een bewegende animatie € 350.

Uw bedrijf in beeld? Kies voor 

de LED Boarding!



Meer zichtbaarheid?

- De mogelijkheid tot het afnemen van 
wedstrijdtickets om te vergeven;

- Sponsoring van de wedstrijdbal;

- Sponsoring wedstrijd gerelateerde zaken: korting
bij de zoveelste driepunter, korting wanneer de 
tegenstander minder dan tien punten scoort in een
kwart, etc.) (of andere zaken – wees creatief!);

- Sponsoring van een spelersbanner;

- Barterdeals voor uw specifieke branche 
(verzekeringen, huisvesting, vervoer, medische 
kosten, zaalhuur, hospitality, hotels, design, 
kleding, videovormgeving);



(alleen beschikbaar als maatwerkpakket, graag stellen we een voorstel 
voor u samen in overleg en aansluitend op uw wensen)

- Naamgevend sponsorschap van The Hague Royals;

- Stickers op de vloer met uw logo;

- Shirtsponsoring;

- Een rode loper bij binnenkomst van de Sportcampus;

- Sponsoring en vormgeving van de halftime show of mascotte;

- Sponsoring van een tribunenaam;

- Sponsoring van een spelerscontract;

- De mogelijkheid tot afnemen van “Court side tickets”;

- De mogelijkheid tot het afnemen van extra gebruik van The Hague 
Royals sociale media kanalen (in overleg);

- Een maatschappelijk project in overleg (straatbasketbaltoernooi / 
schoolbasketbaltoernooi);

- Steunen van verenigingen in de regio Haaglanden in overleg;

- Sponsoring van spelershanddoeken, bidons, bestickering van baskets 
of scoretafel (of andere zaken – wees creatief!).



Neem contact met ons op 
en tot snel in 
Sportcampus Zuiderpark!

info@thehagueroyals.nl


