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Introductie

“Met ruim 250 leden is E.S.V.V. Hajraa de grootste 
indoorstudentensportvereniging van Eindhoven”

Al 60 jaar is de Eindhovense Studenten Volleybal Vereniging Hajraa de gezelligste studenten-
volleybalvereniging van Eindhoven. Daarnaast is Hajraa ook de grootste indoorstudentensport-
vereniging van Eindhoven. Hajraa is in 1957 opgericht en staat bekend als een erg actieve, 
gezellige en sportieve vereniging met een groot scala aan tradities. Naast volleybal en de nodi-
ge feestjes organiseert Hajraa ook het Hajraa Buitentoernooi. Dit is het grootste grasvolleybal 
toernooi van Europa en met ruim 6000 bezoekers is dit elk jaar weer een grandioos succes.

Om u een zo compleet mogelijk beeld te geven van Hajraa zullen de grote activiteiten van onze 
volleybal vereniging aan u worden uitgelegd in deze brochure. Voor u als mogelijke partner 
van onze vereniging zijn de moge lijkheden eindeloos en een aantal voorbeelden zullen wor-
den beschreven aan het einde van deze brochure. Graag zouden we samen met u Hajraa een 
nog mooiere, actievere en gezelligere vereniging maken dan deze nu al is!



E.S.V.V. Hajraa
De Eindhovense Studenten Volleybal Vereniging (E.S.V.V.) Hajraa is een sportieve, actieve en 
gezellige studenten volleybal vereniging in Eindhoven. Zowel studenten van de Technische 
Universiteit Eindhoven als studenten van de Fontys Hogeschool Eindhoven kunnen lid worden. 
In totaal heeft Hajraa 15 competitie teams, waarvan zeven heren teams en acht dames teams.

Hajraa is thuis op het Studenten Sport Centrum Eindhoven (SSCE) van de Technische Universiteit 
Eindhoven. Daar trainen alle teams van Hajraa minimaal twee maal per week en op thuisdagen 
worden op zaterdag de competitie wedstrijden hier gespeeld. Na de trainingen en de wed- 
strijden zijn de meeste Hajraa teams altijd wel in de kantine te vinden voor nog een drankje. Zo-
doende kleurt het SSCE op een thuisdag van Hajraa dan ook de hele zaterdag door blauw van 
alle Hajranen die hun wedstrijd komen spelen en ook naar andere volleybal wedstrijden komen 
kijken. De teams spelen in seizoensgebonden inspeelshirts ter promotie van het Hajraa Buiten-
toernooi tijdens de warming-up, tijdens de wedstrijd in het officiele wedstrijdtenue van Hajraa.   

Naast het volleybal organiseert Hajraa allerlei activiteiten om de leden van de vereniging elkaar 
beter te laten leren kennen en ze een mooie tijd te laten beleven. Daartoe worden activiteiten 
als een zeilweekend, een Ardennen weekend en cantus georganiseerd. Ook een groot bin-
nentoernooi, vlak voor aanvang van de competitie, om elkaar volleybal technisch ook beter 
te leren kennen wordt vanuit Hajraa opgezet. Daarnaast ook een heel aantal feestjes worden 
door Hajraa georganiseerd voor de leden om gezellig samen te ontspannen en te genieten!



Competitie

“Iedere zaterdag kleurt een zaal in de regio blauw 
met enthousiaste competitie spelende Hajranen”

Hajraa komt met 15 teams uit in de competitie van de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo), 
daarin is Hajraa actief op vele niveau’s van de 3e klasse tot aan de 3e divisie bij zowel de heren 
als de dames. Onafhankelijk van het niveau waarop een team op speelt staan Hajraa teams  
bekend om hun enthousiase, gedrevenheid en duidelijke aanwezigheid in de zaal. Daarbij 
combineren de teams de sportieve prestaties met een goede dosis gezelligheid.

De ruim 300 wedstrijden worden door heel de regio Zuid-Oost Brabant en Limburg gespeeld. 
Daarmee is het bereik als sponsor van Hajraa groter dan alleen Eindhoven. Voordat het compe-
titie seizoen begint organiseerd Hajraa een binnentoernooi voor alle verenigingen uit de regio 
om warm te draaien voor het seizoen. Daarnaast wordt na afloop van het seizoen de afwezig-
heid van de zaalcompetitie opgevangen door deelname aan grastoernooien en beachvolley-
bal. Op deze manier wordt er binnen Hajraa het hele jaar door gevolleybald.



Hajraa Buitentoernooi
Al ruim 40 jaar organiseert de Eindhovense Studenten Volleybal Vereniging Hajraa het Hajraa 
Buitentoernooi. Dit toernooi trekt deelnemers uit alle windstreken en zelfs vanuit het buitenland 
komen er teams speciaal voor dit toernooi naar Eindhoven. In het tweede of derde weekend 
van juni stromen de sportvelden rondom de Technische Universiteit Eindhoven dan ook weer 
vol met volleyballers van alle niveaus. Op de ruim 100 velden wordt gespeeld, waar de niveaus 
variëren van A-league tot recreatief en alles daar tussen in. 

Naast alle volleybal activiteiten vinden er op vrijdag en zaterdag avond een tweetal grote fees-
ten plaats. De feesten zijn een fenomeen in Eindhoven en trekken dan ook naast de volleybal 
deelnemers ook ruim 2000 studenten uit Eindhoven en omstreken. De feesten worden ge-
organsieerd in de markthal in het Meta Forum op de campus van de Technische Universiteit 
Eindhoven en gaan door tot 03:00. Een garantie voor een mooi feestje!

“Met ruim 4000 volleyballers is het Hajraa Buiten-
toernooi het grootste grastoernooi in Europa”



Hajraa in Cijfers

Via onze vereniging, wedstrijden en toernooien 
bereiken wij een groot aantal mensen:

2.536 NeVoBo
Competitie spelers

6.000 deelnemers 
Buitentoernooi 

550 deelnemers 
Binnentoernooi 

2.500 bezoekers 
Sportcentrum SSCE

255 leden in totaal

Ledenopbouw Leeftijdsopbouw

Hajranen zijn de basis van Hajraa:



Ruim 300 NeVoBo competitiewedstrijden worden er 
gespeeld in de regio Zuid-Oost Brabant en Limburg



Sponsoring
Om als Hajraa de meest sportieve, actieve en gezellige Eindhovense Studenten Volleybal Ver-
eniging te blijven, zijn sponsoren onmisbaar. Sponsoring kan plaatsvinden zowel in materialen 
als in een financiële bijdrage aan de vereniging of een combinatie daarvan. Sponsoring is altijd 
maatwerk en daarom gaan we graag met u in gesprek over mogelijkheden voor sponsoring. 
Om een indruk te geven van mogelijke samenwerking in de vorm van sponsoring zijn er een 
aantal voorbeeld pakketten samengesteld. Deze voorbeeld pakketten zijn bedoeld als uitgangs-
punt om uw sponsoring vorm te geven.

Basis

Het basis pakket is een klein sponsorpakket wat een aantal mogelijkheden tot promotie van u 
als sponsor bied. Binnen dit pakket staat vooral de schriftelijke uiting van uw merk als sponsor 
centraal. Hierbij kan men denken aan het plaatsen van uw logo in de nieuwsbrief, op de web-
site en op de verschillende vormen van drukwerk, bijvoorbeeld in het programmaboekje. Dit 
materiaal wordt door veel mensen gezien en in de sociale netwerken worden berichten goed 
opgepakt en krijgt uw merk veel aandacht. Het basis pakket bestaat uit de volgende onderde-
len:

• Logo op de website & nieuwsbrief
• Presentatie in de nieuwsbrief
• Advertentie in het programmaboekje Binnentoernooi
• Advertentie in de Tsjak (vereningingsblad)
• Vermelding bij specifieke activiteit binnen Hajraa

Standaard

Het standaard pakket is een middel-groot sponsorpakket waarin u als sponsor een middel-gro-
te promotie krijgt vanuit Hajraa. Hierbij zullen de velen zeker op uw als sponsor geattendeerd 
worden gedurende de toernooien en de competitie. Dit pakket bevat alle elementen van het 
basis pakket om u een grote schiftelijke zichtbaarheid te geven. Daarnaast zijn er een aantal 
elementen toegevoegd om u ook gedurende de toernooien, competitie of activiteiten. Dit kan 
bijvoorbeeld als sponsor op de wedstrijdbroekjes of met een banner in de zaal. Ook kunnen le-
den van Hajraa op uw bedrijf geattendeerd worden als mogelijk toekomstige werkgever. Naast 
de elementen uit het basis pakket bestaat het standaard pakket uit de volgende onderdelen:

• Banner in de wedstrijdhal tijdens thuisdagen
• Mogelijkheden voor direct contact met Hajranen
• Logo op de wedstrijdbroekjes of inspeelshirts
• Facebook-post in aanloop naar het Binnentoernooi
• Sponsoring specifieke activiteiten binnen Hajraa



Premium

Naast het basis en standaard pakket is er ook het premium pakket. Dit pakket bied u een enorm 
breed scala aan mogelijkheden om uw als sponsor te verbinden aan Hajraa. Alle elementen uit 
het standaard pakket kunnen gecombineerd worden met de activiteiten die tot het premium 
pakket behoren. Dit pakket zorgt voor een zeer brede promotie van uw merk als sponsor vanuit 
Hajraa. Naast elementen uit het standaard pakket bestaat het premium pakket uit:

• Logo op de Hajraa Wedstrijdshirts
• Logo op de Hajraa Buitentoernooi-shirts 
• Mogelijkheden tot activiteiten organiseren met Hajranen 
• Hoofdsponsor van het Hajraa Binnentoernooi
• Vlaggen en banners op het Hajraa Buitentoernooi

Deze pakketen vormen een uitgangspunt voor de sponsoring van de vereneging Hajraa. Om 
tot een goede sponsor overeenkomst te komen gaan we graag met u in gesprek om te bekij-
ken hoe we uw merk zo goed mogelijk kunnen overbrengen aan de doelgroep die u probeert 
te bereiken vanuit Hajraa. Mocht u naar aanleiding van deze brochure Hajraa willen sponsoren 
of heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op via de mail 
op: sponsor@hajraa.nl






