
                    PROMOTIEPLAN HV ARENA 
 
 
 
 
Visie 
 
Met dit promotie plan wil HV Arena  een planning neerzetten voor de komende jaren.  Het 
aantal jeugdspelers is de afgelopen jaren lichtjes gestegen. De nadruk lag vroeger  bij de 
herenploeg. Na de degradatie naar de regionale competitie was het in het bestuur duidelijk 
om een andere koers te varen. 

• Via de scholen willen 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 en het huidige seizoen ruim hebben bereikt. 

• Vanuit dit standpunt trachten we werk te maken om onze doorstroming te behouden 
en alsnog uit te breiden. We willen tegen 2025 een doorstroming hebben van J8 tot 
J18 en M8 tot M17. 

• Op korte termijn wil dit zeggen dat we voor het seizoen 2019 -2020 bijna een 
volledige doorstroming hebben van J8 tot J18 (enkel J14 is onvolledig); bij de meisjes 
is de doorstroming onvolledig M15 tot M19.  

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

 
 
 
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 : Jeroen Kanen 

Trainers : Verslegers Bert, Verslegers Leen, Neyens Christophe, Dominiek Put, Vanhout Jan, 
Van Rijn Nidal , Wouters Joeri,  Ravach Lucas en Cuyvers Lieze. 

 

 

Kalender  

Datum en uur of periode 
- Jan/feb 2020  
- Krokusverlof 2020 

 
- 4 t/m7 mrt 2020 
- Do 16 apr 2020  

 
- Wo 6 mei 2020 
- Vr 26 juni 2020 

  

 Plaats en omschrijving activiteit 
- handbalinitiatie lagere scholen Hechtel  en Eksel  
- handbal – game kamp i.s.m. gemeente Hechtel-Eksel 
   (12 -15 jarigen) 
- vriendjesdagen 
- sportkicks-dag (organisatie gemeente Hechtel-Eksel)  
   deelname door promoten handbal en beachhandbal 
- handbalinstuif 3e+ 4e leerjaar in Eksel i.s.m. MOEV 
- beachhandbal voor lagere scholen 

 

- Dominiek Put verzorgt samen de clubtrainers  de initiaties in alle scholen in Hechtel-Eksel  
maanden januari  en februari.  

- De gemeentelijke sportdienst organiseert tijdens de krokusvakantie een game-kamp voor 
kinderen van 12 t/m 15 jaar. HV Arena heeft toegezegd om elke dag 2 uur handbalinitiatie te 
geven aan de deelnemers. 

- De gemeente organiseert op 16 april 2020 een sportkicks-dag voor alle scholen van Noord 
Limburg. Hier komen verschillende sporten aan bod. Arena zal hier het handbal evenals het 
beachhandbal op promoten. 

- Voor de achtste keer organiseren we de handbalinstuif i.s.m. MOEV. De voorbije jaren 
namen meer dan 30 kinderen deel aan dit gebeuren. 

 

 

Flyers 

Bij elke activiteit delen we flyers of meetlatten met info uit.  

 



 

Communicatie  

De communicatie gebeurt via onze website, facebook en flyers.  

Bij de samenwerking met MOEV 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.  

 


