Sportaccommodatie HKV/Ons Eibernest
Steenwijklaan 16
2541 RL Den Haag

Samenwerken met korfbal vereniging Eibernest richting Korfbal League doet scoren

Familiesport met ambities.
Korfbal is DE familiesport bij uitstek. Het is de enige gemengde teamsport
ter wereld en de beoefenaars variëren in leeftijd van vijf bij de welpen tot
ruim zeventig bij de trimmers. Onderling respect en acceptatie staat hoog
in het vaandel. De korfbalsport wordt semi-professioneel beoefend
alsmede prestatiegericht en recreatief. Ook zijn er mogelijkheden voor
deelname aan een dames competitie, midweek competitie en G-korfbal en
in diverse vormen waaronder 4Korfball en beach korfbal. Naast korfbal is
er ruimte voor tennis en KombiFit activiteiten speciaal voor senioren.
Kortom voor een ieder wat wils!
Ruim een eeuw geleden introduceerde de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen het korfbalspel in
ons land. Sinds die tijd heeft onze sport nationaal en internationaal een grote vlucht genomen. Het KNKV
groeide tot meer dan 100.000 leden ondergebracht in 580 korfbalverenigingen in Nederland. Korfbal is
daarmee een van de vijf grootste teamsporten in ons land. Korfbal kent een aparte zaal- en veldcompetitie
waaraan alle verenigingen deelnemen op landelijk en/of districtsniveau.
De korfbalwereld is in beweging! Ook binnen de korfbalsport wordt professionalisering verder doorgevoerd.
Zowel door de bond, topspelers/sters, coaches, trainers en besturen wordt er nagedacht om korfbal als
media sport nog aantrekkelijker te maken; de korfbal league in de zaal en de
ereklasse op het kunstgrasveld deden hun intrede. Wie kent niet de rieten korf
welke werd vervangen door een kunststof exemplaar. Medische en mentale
begeleiding, dopingcontroles, een schotklok, wedstrijdanalyses/statistieken, een
jurytafel zijn inmiddels ingevoerd. Zonder goede scheidsrechters en assistentscheidsrechters zijn er géén topwedstrijden mogelijk en dus is er een Masterplan
Arbitrage ontworpen om het korps op topniveau te krijgen. De ambitie is er om de
korfbalsport mondiaal uit te dragen. De Internationale Korfbal Federatie (IKF) streeft
zelfs naar Olympische erkenning. De leidende rol die ons nationale achttal daarbij
vervuld mag vanzelf sprekend zijn, te meer gezien de sportieve ontwikkelingen en de
lange staat van dienst als Europees- en Wereldkampioen. Internationaal gezien zijn er bijna veertig landen
waar de korfbalsport beoefend wordt. Kortom ambities ten over. Zelfs “onze eigen” Erica Terpstra heeft
haar eerste sportieve ervaringen opgedaan bij het toenmalige Ons Eibernest waarna zij haar succesvolle
internationale zwemcarrière is begonnen. Als eerste vrouw voerde zij de grootste en belangrijkste
Nederlandse sportorganisatie, het NOC*NSF, met succes aan!
Wie zijn wij?
Een bekende vereniging die in 1992 is ontstaan uit een fusie tussen de korfbalverenigingen
HKV Voorwaarts (opgericht in 1919) en Ons Eibernest (opgericht 1920). Beide Haagse
verenigingen hebben een lange, rijke historie binnen de korfbalsport en genieten landelijke
naamsbekendheid. Decennia lang hebben beide korfbalverenigingen de korfbaltoon
aangevoerd in Nederland. Den Haag is korfbalstad bij uitstek. De naam Ons Eibernest mag
zelfs één van de bekendste sportnamen van Nederland genoemd worden en is onomstotelijk
verbonden met de gemeente Den Haag.

1968 wedstrijd HKV – Ons Eibernest

Onze vereniging heeft in het verleden de Haagse sportprijs mogen ontvangen en wordt gerund
door vrijwilligers die zich onderscheiden in enthousiasme met een dosis inzet voor onze leden,
donateurs, supporters, tegenstanders, sponsoren maar ook de buurt bewoners en sportgroepen
die gebruik maken van onze accommodatie. De vrijwilligers worden ondersteund door een
bekwaam bestuur samen met diverse commissies en werkgroepen.
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Mede dankzij onze vrijwilligers heeft de redactie van het blad SPORT Bestuur en Management het bestuur
van het toenmalig HKV/ Ons Eibernest in 2001 verkozen tot HET sportbestuur van Nederland.
Diverse leden hebben de Haagse stadspenning mogen ontvangen uit de handen van de Haagse wethouder
verantwoordelijk voor sport voor hun verdiensten binnen en buiten onze vereniging. In 2010 verdiende
Eibernest het predicaat “frisse sportvereniging” vanwege haar actief alcohol beleid richting de jeugd,
immers alcohol en (top)sport gaan niet samen. In 2012 werd onze accommodatie als sportief Buurthuis van
de Toekomst betstempeld waartoe o.a. een personenlift werd gerealiseerd om de toegankelijkheid ook voor
ouderen en minder validen te optimaliseren. De sporthal kreeg een nieuw uiterlijk door beplating aan de
buitenzijde, een nieuwe dakbedekking en een uitgebreide verfbeurt.
Veel leden wonen in Den Haag Zuidwest, in de nieuwbouwwijken het Wateringseveld,
Ypenburg alsmede het zeer nabije gemeente Rijswijk en Wateringen. De vereniging, aan
de rand van de krachtwijk Den Haag Zuidwest, voelt zich dan ook nauw betrokken bij wat
er in de aandachtswijken Morgenstond en Moerwijk gebeurt en doet actief mee aan de
maatschappelijke ontwikkelingen. Dit komt mede tot uiting in de samenwerking met
diverse scholen, lokale overheidsinstanties, buurtverenigingen, sportverenigingen,
welzijnsorganisaties, bedrijven en winkeliers. Eibernest fungeert als leerbedrijf voor
studenten van de Haagse Hoge School en Mondriaan College (Calibris) en biedt
diverse stageopdrachten aan. Ook is er samenwerking met het Sport Bureau Den Haag (HALO en
Haagse Hogeschool).
Volleybal vereniging Sovicos traint en speelt haar wedstrijden in onze sporthal, terwijl ook Zuidhaghe
55+ seniorensport aanbiedt. Ook zijn er frequent sportactiviteiten op het aanwezige beach court.
Eibernest levert een actieve bijdrage aan de verschillende programma’s van gemeente Den Haag m.b.t.
jeugdsport, integratie, BOS projecten alsmede de brede buurtschool. Voorbeelden zijn het beweegaanbod
voor volwassenen met overgewicht (BeweegMee), Op woensdagmiddag SportMix voor de jeugd uit de wijk
i.s.m. Stichting Mooi, bewegen en koken voor kinderen met een verstandelijke beperking i.s.m. Middin,
deelname aan de Florence pas in Escamp. De Ooievaarspas viert haar 25 jarig bestaan in 2014 op onze
accommodatie. Eibernest mag zich rekenen tot één van de meest maatschappelijke sportverenigingen
binnen de Haagse regio. Een positie waar we als Eibers trots op kunnen zijn! Binnen onze accommodatie is
zowel een naschoolse opvang als peuterspeelzaal actief waarbij leren en sporten optimaal gecombineerd
wordt. Op slechts 500 meter ligt het imposante nieuwe stadsdeelkantoor Escamp/Wateringseveld waar nu
ruim 1200 mensen werken.
Per jaar vinden ruim 35.000 sportieve mensen hun weg naar onze accommodatie, om er zelf te sporten,
sport te bekijken, wedstrijden te leiden of om andere redenen. Door de realisatie van de gymzaal en
sportzaal alsmede het grotere kunstgrasveld zal het aantal bezoekers fors toenemen. Daarmee is het
complex, gerund door vrijwilligers, een drukbezocht en interessant verzamelpunt waar sportiviteit,
gezelligheid, veiligheid en hygiëne voorop staan. Medische voorzieningen (AED en EHBO trommel) zijn
aanwezig om in geval van calamiteiten te kunnen handelen. Ook is er een speelhoek voor de allerkleinsten.
Sociale controle voor met name de jeugd is hierin een belangrijk begrip. Men voelt zich thuis op “het nest”.
Mede ingegeven door fluctuerende samenstelling van de stad Den Haag, verandert onze vereniging mee.
Leden met diverse culturele achtergronden zijn lid van de vereniging en beleven gezamenlijk veel plezier
aan de korfbalsport. Er is sportieve en sociale aandacht voor hen. Ook is er een jeugdsport coördinator
korfbal en een Buurtsportcoach racketsporten actief bij de vereniging om de korfbalsport en de tennissport
en diverse beach sporten te promoten op de basisscholen en in de wijk. Kortom Eibernest opereert als
korfbal, tennis en beach sport ambassadeur binnen de Haagse stadsgrenzen.
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Ambities.
Eibernest telt momenteel ruim 300 leden en groeit, mede door aandacht voor een actieve werving en
behoud. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en onze jeugdleden worden dan ook goed begeleid,
afgestemd op leeftijd, wensen en sportniveau waarbij een jonge wijk als het Wateringseveld zeer belangrijk
is. De (jeugd) selecties van Eibernest spelen op hoog niveau; de seniorenselectie 1 en 2 spelen binnen 5
jaar respectievelijk in de Korfbal League en Reserve Korfbal League. Er wordt veel geïnvesteerd in
opleiding en begeleiding van de jeugd, hun begeleiders en de topploegen. Hiertoe zet de technische staf
zich in om de begeleiding op zowel team als individueel niveau te optimaliseren. Video analyse doet zijn
intrede. De jeugdteams alsmede senioren zijn verdeeld over prestatiegerichte-, recreatieve- en
vriendenteams, dus voor elk wat wils. Ook onze trimmers en KombiFitters vindt u elke zaterdagochtend
binnen onze accommodatie, terwijl de midwekers veelal op woensdagavond spelen. Onze jeugdploegen
worden veelal getraind door actieve spelers/sters uit de senioren om hen snel de vaardigheden van het
korfbalspel bij te brengen om de korfbalsport snel optimaal te kunnen beoefenen, terwijl de
selectieteams getraind worden door professionele trainers, begeleiders en verzorger. Het 1e en 2e team
acteert in de Hoofdklasse c.q. reserve Hoofdklasse.
De vereniging krijgt veel media aandacht, o.a. van de AD/HC krant, Haagse topsport en de wijkbladen.
Een ambitieuze sportvereniging doet niet onder voor een klein bedrijf. Verschillende
commissies met elk duidelijke verantwoordelijkheden gerund door vrijwilligers
rapporteren aan het bestuur. Zij legt verantwoording af aan de leden middels de
Algemene Leden Vergadering. De penningmeester en de kas controle commissie
zorgen voor de financiële rapportages en controles. Jaarlijks vindt er een
vitaliteitsonderzoek plaats vanuit de gemeente Den Haag.
De jeugd neemt een centrale rol in binnen onze vereniging. Ons fameus jeugd
toernooi, jeugd zomerkamp, kangoeroe trainingen en ondersteuning aan het schoolkorfbal staan hoog
aangeschreven binnen en buiten onze vereniging. Begeleiding van trainers en coaches is hierin essentieel
maar wij vragen ook een actieve betrokkenheid van de ouders/verzorgers. Iedereen is welkom bij de
Eibers, ongeacht huidskleur, religie of seksuele geaardheid. Meedoen is vrijwillig, echter niet vrijblijvend.
Middels gebruik van de Haagse Ooievaarspas stelt ook Eibernest alle leden in staat
om te (blijven) sporten bij de vereniging door het aanbieden van een korting op de
contributie indien de betrokkenen voldoen aan de criteria die de gemeente Den
Haag aan deze speciale regeling stelt.

ICT is geïntegreerd binnen onze vereniging. Een nieuwe professionele website met maar
liefst 30.000 hits per jaar informeert leden, donateurs, supporters en korfbal
geïnteresseerden over het reilen en zeilen van onze vereniging, wedstrijdprogramma’s en
wedstrijdverslagen maar ook over de activiteiten van het KNKV en onze sponsors. Een
draadloze internet “hotspot” is aanwezig in onze kantine zodat bezoekers gratis
informatie via het internet kunnen opvragen en gebruik kunnen blijven maken van de
sociale netwerken; het is goed vertoeven op “het nest”.

Onze accommodatie.
Als vereniging beschikken wij over een fantastische
accommodatie waarover de stichting HKV/Ons Eibernest het
beheer en onderhoud voert om zich te kunnen blijven confirmeren
aan de steeds strengere eisen op gebied van hygiëne, veiligheid
en sporthoreca aangelegenheden.
Onze sporthal met hardhouten speelvloer, is de oudste van
Nederland en in de zomer van 2014 ingrijpend verbouwd. Een
gymzaal t.b.v. de aangrenzende basisscholen werd in de sporthal
gecreëerd, inclusief de specifieke eisen rond geluidsdemping,
verlichting, kleedkamers, opslag en brandveiligheid. Een
sportzaal, naast de gymzaal kwam beschikbaar om parallel aan
de schoolactiviteiten andere sport- en beweegprogramma’s aan te kunnen bieden. Ook duurzaamheid
kreeg de nodige aandacht. LED verlichting met bewegingsmelders, vloerverwarming, HR ketel. Tevens zijn
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bestaande materialen hergebruikt of zijn niet veranderd, zodat historie deels behouden is gebleven. ’s
Avonds vormt de sporthal weer de basis voor de sportverenigingen. Het aantal beschikbare plaatsen voor
toeschouwers werd uitgebreid naar bijna 1000 zit en staanplaatsen welke rondom het speelveld zijn
verdeeld; een Haagse arena. Naast zaalkorfbal en schoolsport wordt de hal ook gebruikt voor diverse
indoor sporten zoals volleybal , zaalvoetbal, badminton, maar ook andere activiteiten dan louter
sportevenementen worden er gehouden. Voldoende moderne, hygiënische was- en
kleedgelegenheden zijn aanwezig alsmede een geluid/omroep installatie alsmede videoscherm
en beamer. In deze fameuze korfbal tempel worden vele topkorfbalwedstrijden gespeeld en is
thans de thuishaven voor de finaledag van het grootste zaaltoernooi, de befaamde Haagse
Korfbaldagen. Kortom een hal met een rijke geschiedenis waarbinnen legio mogelijkheden
aanwezig zijn voor onze sponsors om sportief in de aandacht te staan en mooie evenementen te
organiseren. Er zijn ruime (gratis) parkeer faciliteiten direct rondom de accommodatie. In oktober 2010
vond er een voorronde plaats van het Europees Kampioenschap voor landenteams. D.m.v. actieve
samenwerking tussen de professionals binnen de gemeente Den Haag & het KNKV en de vrijwilligers
binnen Eibernest werd een mooi korfbalspektakel gerealiseerd.
Om aan de steeds hogere eisen van (top)korfbal te voldoen
hebben wij de beschikking over ook een prachtig kunstgrasveld
welke in 2014 werd aangepast aan de nieuwe wedstrijdeisen en
waarop tevens zes jeugdvelden en vier tennisvelden zijn
uitgezet. Uniek voor de Haagse regio. Op ons grasveld is het
1e Haagse Beach Court gerealiseerd waarop diverse beach
sporten gespeeld kunnen worden waaronder beach volleybal,
beach korfbal, beach voetbal en beach tennis; uniek in zijn
soort. Beach Team Holland werkt de nodige trainingsuren af
op het beach court ter voorbereiding van (internationale)
wedstrijden. Daarnaast beschikken wij over een groot
natuurgrasveld waarop zich een speeltuin en een outdoor tafeltennistafel aanwezig bevindt.
De sportaccommodatie biedt twee kantines. De grote kantine (260 m2) wordt gebruikt tijdens competitie
wedstrijden alsmede trainingsavonden op het (kunst)grasveld en beschikt over een buitenterras en een
podium met uitzicht zowel naar de sporthal als (kunst)grasveld alsmede het beach court. De kleine kantine
dient vooral als ontvangstruimte bij grote evenementen en tijdens trainingsavonden gedurende het
zaalseizoen. Een centrale keuken in direct bereikbaar. In beide kantines hangt een 42 inch LCD scherm
waarop advertenties en verenigingsinformatie getoond wordt middels door het narrow-casting systeem van
Media Landscape aangevuld met uitingen vanuit de vereniging.
De vereniging wil haar ambities
graag invullen op zowel sportief als
maatschappelijk vlak.
Het bereiken van de Korfbal League
binnen een termijn van 5 jaar is het
ultieme sportieve doel. Topkorfbal in
de Haagse geelgroene kleuren
binnen een reeds bestaande
Haagse topkorfbal accommodatie
spreekt vele Hagenaars tot de verbeelding.

Het verder uitbreiden van onze rol als sportief Buurthuis van de Toekomst voor de omliggende wijken is
gewenst om een grote beweegachterstand van diverse groepen een halt toe te roepen en hiermee het
gezondheidsaspect een positieve wending te kunnen geven.
Om de sportieve- en maatschappelijke ambities waar te kunnen (blijven) maken is het samenwerken met
sponsors essentieel. De contributiegelden zijn hiertoe niet toereikend.
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Sponsoring en reclame
Sponsoring is onontbeerlijk voor het runnen van een enthousiaste vereniging als Eibernest alsmede het
kunnen realiseren van onze ambities. Om de sportieve en maatschappelijk wensen van onze vereniging
samen met sponsors verder gestalte te kunnen geven bieden vele enthousiaste en ambitieuze vrijwilligers
binnen onze vereniging zich aan om inspanningen te verrichten voor/namens onze sponsors al dan niet
door het inzetten van onze veelzijdig sportaccommodatie.

Projecten en plannen voor 2014 en verder
Concreet hebben wij als Haagse Korfbal Vereniging Eibernest de volgende ambities die wij graag samen
met u als sponsor zouden willen realiseren:
-

-

-

-

-

-

Groeien van aantal leden naar 500+ , te realiseren door werving en behoud, samenwerking met andere
doelgroepen in combinatie met het aanbieden van diverse sportvormen voor jong en oud
waaronder tennis, diverse beach sporten en KombiFit : “een levenlang sporten bij de Eibers”
Verder ontwikkelen van de beach- en tennis afdeling voor leden, mensen uit buurt en omringende
scholen alsmede het opzetten van activiteiten voor seniorensport als onderdeel van het bestaande
KombiFit programma.
Verder ontwikkelen van website en sociale media naar leden, buurtbewoners, scholen en
belangstellenden.
Selectieteams brengen en houden naar het hoogst mogelijke niveau de Korfbal League door optimale
sportieve en sportmedische begeleiding in combinatie met het faciliteren van noodzakelijke
trainingsaccommodatie en waarbij selectieleden korfbalkennis overdragen aan de jeugd.
Video bewegingsanalyse in combinatie met statistieken en een speler volgsysteem voor zowel selectie
als overige (jeugd)teams en scheidsrechters.
Het op peil houden van de conditie van onze sportaccommodatie middels noodzakelijke investeringen
om aan de hoge eisen van (top)sport accommodatie blijven te voldoen, inclusief presentatie technieken
tijdens wedstrijden.
Optimalisatie van gebruik van onze accommodatie t.b.v. buurt, welzijnsorganisaties en ander
sportverenigingen alsmede naschoolse opvang en de brede school: het sportieve Buurhuis van de
Toekomst.
Verdere optimalisatie van trainingscoördinatie voor de jeugd als onderdeel van het plan Haagse Korfbal
School
Realisatie Master Arbitrage plan van het KNKV binnen onze vereniging in combinatie met het opzetten
van een Haagse Korfbal Scheidsrechter Vereniging
Actieve bijdrage korfbalplan 2016/2028 als onderdeel van het Olympisch plan 2028.
Actief vrijwilligersbeleid met name om oud-leden en ouderen bij de vereniging te (blijven) betrekken
Actieve ondersteuning voor BOS projecten (Buurt, Onderwijs en Sport)
Verdere stimulering van de korfbalsport onder kinderen ter optimalisatie van integratie en een
verrijking van de korfbalsport te realiseren.
Korfbal promotionele activiteiten in de wijk en op scholen in samenwerking met studenten van de
Haagse Hoge School, HALO en/of Mondriaan College.
Organisatie van een NK Korfbal veldkorfbal alsmede een voorronde van het NK Beach korfbal waar
de finale plaatsvindt in het beach stadion van Scheveningen.

Een aantal van bovenstaande projecten zijn reeds qua ontwikkeling en uitwerking in een afrondende fase
en is het zaak om deze financieel haalbaar te krijgen of te kunnen continueren.
Indien onze ambities u aanspreken en u met ons doelen wilt verwezenlijken dan zijn wij een interessante
partner voor u.
Eibernest biedt diverse mogelijkheden voor sponsoring, reclame en samenwerking die wij graag met u
persoonlijk bespreken. Onze positieve sportieve positie, maatschappelijke betrokkenheid, ondersteuning
van vele vrijwilligers en beschikbaarheid over een uiterst veelzijdige sportaccommodatie maakt een
mogelijke samenwerking tussen u en onze vereniging tot een succes.

Haagse Korfbal Vereniging Eibernest seizoen 2014/2015

Pagina 5 van 7

Een overzicht van onze standaard sponsormogelijkheden.

sponsor mogelijkheden HKV/Ons Eibernest
alle tarieven zijn exclusief BTW

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

reclame op spanframe
kosten
kosten
aantal
eenmalig per jaar
jaren
veld
€ 100,00
€ 175,00
3
1/4 zaal
€ 75,00
€ 350,00
3
1/4 zaal
en veld
€ 175,00
€ 450,00
3
1/2 zaal
€ 150,00
€ 600,00
3
1/2 zaal
en veld
€ 250,00
€ 700,00
3
1/1 zaal
€ 250,00 € 1.000,00
3
1/1 zaal
en veld
€ 350,00 € 1.100,00
3
onder scorebord
€ 200,00 € 1.000,00
3
zaal
kledingreclame
selectie 1 en 2
broek
mouw
borst
rug

kosten
eenmalig
pm
pm

hoofdsponsor

kosten
kosten
aantal
eenmalig per jaar
jaren
€ 1.250,00 € 5.000,00
3
€ 7.500,00
3
€ 11.000,00
3
€ 1.250,00
3

13 overgangsklasse
hoofdklasse
leage
14 naamskoppeling
diversen

15 reclame op korf
jeugdkamp
jeugdtoernooi

kosten
aantal
per jaar
jaren
€ 750,00
3
€ 750,00
3

afmeting
250 x 80 cm
250 x 100 cm

520 x 100 cm of 220 x 250 cm

520 x 220 cm

200 x 100 cm

bijzonderheden

hoofdsponsor
pm

kosten
eenmalig
€ 200,00

€ 1.500,00

kosten
per jaar

3
bijzonderheden

icm hoofdsponsor

aantal
jaren

€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 1.250,00

5
3
3

€ 250,00

3

16 programmaboekje
17 Schermen kantines
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Faciliteiten per sponsor item
bordreclame

1 bord veld
2 1/4 bord zaal
3 1/4 bord zaal
en bord veld

bord bord gratis
zaal veld toegang
1

x
x

x
x

x
x

x
x

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

4 1/2 bord zaal
5 1/2 bord zaal
en bord veld

x

6 1/1 bord zaal
7 1/1 bord zaal
en bord veld

x

x

x

naam op website sponsor
toegang
website
plus bijeenkomst sponsorhome

1

1

kledingreclame
8
9
10
11

broek
mouw
borst
rug

1/4
1/4
1/1
1/4

2

hoofdsponsor
12 Overgangsklasse
Hoofdklasse
Korfbal League
13 naamskoppeling

1/1
1/1
1/1
1/1

2
2
2
2

x
x
x
x

diversen
14 reclame op korf
15 jeugdkamp
16 jeugdtoernooi

1/4

17 Programmaboekje
18 Schermen kantines

Uiteraard zijn wij graag bereid om speciale wensen met u te bespreken.

Sponsor Commissie Eibernest
sponsorcommissie@eibernestkorfbal.nl
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