
Stagiair Sportstimulering en 

evenementen(M/V) 
 

De stagiair maakt deel uit van de organisatie van The Hague Royals en bijbehorende 

basketbalvereniging. De stagiair gaat aan de slag met de maatschappelijke vraagstukken en 

events van The Hague Royals en lever een waardevolle bijdrage aan de 

samenwerkingverbanden met lokale partners en de organisatie van (sport)events zoals 

basketbal clinics aan scholen en Basketbalcamps voor de jeugd in Den Haag. De stagiair heeft 

goede ideeën om vanuit The Hague Royals de lokale jeugd te betrekken bij sport, in het 

bijzonder basketbal.  

De stagiair zit in het derde of vierde jaar van een hbo studie sportkunde, eventmanagement of 

vergelijkbare opleidingen en moet beschikken over:  

 

• Een representatieve houding als uithangbord voor de Royals; 

• De creativiteit, vaardigheid en het doorzettingsvermogen om het beste evenement 

mogelijk te maken; 

• Intrinsieke motivatie om sportevenementen voor de jeugd te organiseren; 

• Kennis en ervaring om evenementenplannen te schrijven, draaiboeken en 

evenementbegrotingen op te stellen; 

• Geloof in de visie van The Hague Royals en de energie en tijd om deze werkelijkheid te 

maken; 

• Lef, doorzettingsvermogen en de capaciteiten om een nieuwe organisatie te helpen 

opzetten; 

• Creativiteit om met beperkte middelen veel resultaat te boeken; 

• Affiniteit met sport, het liefst met basketbal in het bijzonder. 

Wat wij bieden: 

• Goede begeleiding om je (stage)opdrachten uit te voeren en studiedoelstellingen te 

halen; 

• De kans om theorie en simulatie vanuit de opleiding in de praktijk toe te passen en 

beroepsproducten te realiseren; 

• Een kans om met ons de basketbalbeweging in Den Haag en omgeving te activeren; 

• Een kans om als commissielid van The Hague Royals een bijdrage te leveren aan de 

professionele basketbalsport in Nederland; 

• Samenwerking in een enthousiast en energiek team; 

• Front-row seats bij dé flitsende nieuwe speler in de DBL: The Hague Royals. 

Vragen? Mail ons dan op info@thehagueroyals.nl. Wij drinken graag een digitaal bakkie koffie 

met je om meer toelichting te geven.  

 

 


