
THE HAGUE ROYALS
SOCIAL PARTNER

BASKETBALL VOOR IEDEREEN !



The Hague Royals!

Jaren is er gewerkt om in Den Haag weer eredivisiebasketbal te 
spelen en dat is gelukt! Sinds september 2020 speelt The 
Hague Royals in de Dutch Basketball League. 
De thuiswedstrijden worden gespeeld in de prachtige 
accommodatie Sportcampus Zuiderpark.

Komend seizoen gaan we deelnemen in een competitie samen 
met België, de BNXT League. Doel van het vergroten van de 
basketbalcompetitie is onder andere de sport aantrekkelijker te 
maken bij een groter publiek. Uit onderzoek is gebleken dat 
onder jongeren basketbal erg populair is, wereldwijd zelfs de 
nummer 1 sport.

Deze kennis vormde het startpunt van de maatschappelijke 
doelen van The Hague Royals: door het creëren van Haagse
basketbalhelden kinderen in beweging te krijgen in deze
populaire en inclusieve sport. Het doel is om komend seizoen 
minimaal 200 kinderen een kans te bieden om te genieten van 
dit fantastische spel en ze het plezier te geven wat basketbal 
kan bieden. Graag uw aandacht voor
The Royals Social Partnership!



Join The Social Royals!

Bewegen is belangrijk, en bewegen moet vooral leuk zijn. Dat is 
hoe wij er over denken bij The Hague Royals!

Sinds september 2020 doen wij dit op topsport niveau en dat 
willen wij graag door trekken naar de jongste jeugd, want die 
hebben de toekomst. 
Dit kunnen we echt niet alleen en daarom vragen we u om ons 
te steunen als Royal Social Partner. 
Wij starten daarom met een sociaal initiatief, samen met de 
breedtesport basketbalclubs uit de regio Haaglanden, om 
gezamenlijk zo veel mogelijk kids aan het bewegen te krijgen. 
Dit bewegen gaan ze doen met hun eigen basketbal, want dat is 
natuurlijk nog veel leuker!

Daar hebben wij, naast de clubs, dus uw support bij nodig 
zodat we gezamenlijk een aantal mooie maatschappelijke 
doelen behalen, maar vooral veel blije gezichten zien! 

Support The Royals Socials!



Onze doelstellingen

Wat gaan we doen?

- Minimaal 200 Haagse kids geven we de kans om 
georganiseerd te bewegen en plezier te hebben

- Dit doen we 10 weken lang
- Allemaal gelijk: in hetzelfde shirt
- We stimuleren zo door gezond bewegen, een gezonde 

lifestyle!

Organisatie

- De trainingen worden verzorgd door 
de spelers en coaches van The Hague 
Royals

- De trainingen worden ondersteund 
door clubs uit de regio

- Met mogelijkheid tot lidmaatschap 
club uit de regio



The Royals Kids Club

- De trainingen worden verzorgd door 
The Hague Royals

- Een kind kan10 weken trainen
- Krijgt een eigen Royals Kids Club Shirt
- Vrijkaartjes voor het The Hague Royals 

Jeugd-vak

En u?

- Vermelding op webpagina The Hague 
Royals als social partner (incl. doorlink)

- 2 seizoenkaarten per seizoen 
- Wedstrijd-shirt van

The Hague Royals met de tekst: 

Royals Social Partner

1 jaar: 600,- ex BTW

2 jaar: 550,- ex BTW + 4 seizoenkaarten totaal

3 jaar: 500,- ex BTW + deelname clinic (4 personen) + 4 seizoenkaarten



Join us, let’s partner up!


