
                  PROMOTIEPLAN HV ARENA 
 
 
 
Visie 
 
Met dit promotieplan wil HV Arena  een planning neerzetten voor de komende jaren.  Het 
aantal jeugdspelers is de voorafgaande jaren lichtjes gestegen maar onvoldoende om in 
iedere afdeling voldoende spelers/speelsters te hebben. Het is dan ook de bedoeling om via 
deze promoties jongeren warm te maken voor het handbal. 
 

• Via de scholen willen we jaarlijks promotie voeren voor de handbalsport, om zo meer 
jongeren naar onze club te brengen. 

• Elk seizoen willen we minstens 30 leden onder de 12 jaar hebben. We nemen dit 
streefgetal omdat we dat het vorige seizoen ruim hebben bereikt. 

• Vanuit dit standpunt trachten we werk te maken van onze doorstroming. Om de 2 
jaar een categorie bij, dan moeten we tegen 2021 een doorstroming hebben van J8 
tot J19 en M8 tot M19. 

• Op korte termijn wil dit zeggen dat we voor volgend seizoen een doorstroming 
hebben van J8 tot J16; bij de meisjes M14 tot M19.  

• Tijdens dit seizoen moet er ook al actie gevoerd worden om de meisjesgroep M12 uit 
te breiden. 

• Het verderzetten van ons programma multimove om zo al op zeer jeugdige leeftijd 
kinderen aan te trekken die later kunnen doorstromen naar het handbal-gebeuren. 

 
 
Doelstellingen 
 
• Promotie voor de handbalsport: kinderen warm maken voor handbal en de weg wijzen 
   naar de clubinitiaties. 
• Meewerken met initiatieven die komen vanuit de gemeente of de scholen. 
• Contact leggen tussen HV Arena en de verschillende scholen in Hechtel-Eksel. 

Het promoteam 

Verantwoordelijke : Kanen Jeroen 

Trainers : Dominiek Put, Joeri Wouters, Jo Van Hout, Nidal Van Rijn en Koen Ravach 



 

Kalender  

Datum en uur of periode 
- 12, 15 + 19 

Dec 2018 
- Nov 2018 + 

Jan 2019 
- 9 jan 2019 
- 4-8 Mar 2019  
- 8 Mei 2019 
- 21 Jun 2019 

 
 

 Plaats en omschrijving activiteit 
- vriendjesdag voor JM8-10-12 
 
- handbalinitiatie lagere scholen Hechtel (Ter Duinen en De 
  Zandkorrel) en Eksel (viejool en GBS) 
- scholentornooi 5e+6e lj in Leopoldsburg ism SVS 
- handbal/omnisportkamp ism gemeente Hechtel-Eksel 
- handbalinstuif 3e+ 4e lj in Eksel ism SVS 
- beachhandbal voor de lagere scholen van Hechtel-Eksel en 
   omgeving 
 

 

- Dominiek Put verzorgt de initiaties in de scholen in Hechtel en Eksel tijdens de maanden 
november en januari.  

- Voor het scholentornooi in Leopoldsburg worden de turnleerkrachten aangesproken en 
levert HV Arena enkele jeugd SR’s. 

- De gemeentelijke sportraad organiseert tijdens de krokusvakantie een sportkamp van 4 tot 8 
maart telkens van 10 tot 16 uur. Hv Arena geeft elke dag 2 uur handbalinitiatie aan ongeveer 
25 kinderen. 

- Voor de tiende keer organiseren we de handbalinstuif ism SVS. De voorbije jaren namen 
meer dan 30 kinderen deel aan dit gebeuren. 

- Beachhandbal: Gezellig sporten, als afsluiter van het schooljaar, tussen scholen. Vorig jaar 
deden er 340 kinderen mee uit Hechtel-Eksel en Peer. 

- Multimove: iedere woensdag van september tot mei, buiten de schoolvakanties, van 14u00 
tot 15u00. 

 

Flyers 

Bij elke activiteit delen we flyers uit. In bijlage vind je twee voorbeelden. 

 

Communicatie 

De communicatie gebeurt via onze website, facebook en flyers. 

Bij de samenwerking met SVS en/of de gemeente zijn het zij die het grootste deel van de 
communicatie voeren. 

De meest effectieve communicatie is nog altijd de mond aan mond reclame. Spelers en 
speelsters die vriendjes en/of klasgenoten proberen te overtuigen. 



Voor opvolging of verdere contacten kan men altijd terecht bij de promo-verantwoordelijke 
en/of bij de sporttechnische. 


