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Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt het onderzoek dat ik, in het kader van mijn opleiding voor de studie Sportmarketing, voor
SC Telstar heb gerealiseerd. Tijdens mijn afstudeerstage werd, in overleg met verschillende
directieleden, al snel de onderzoekswens kenbaar gemaakt waarop ik me kon gaan focussen.
Onderzocht diende te worden waarom Telstar niet genoeg toeschouwers naar het stadion trekt en
op welke manier(en) dit kernprobleem kon worden aangepakt . Naar mijn mening een zeer
interessant en uitdagend onderzoek, waarbij de door mij vergaarde kennis en vaardigheden, die ik
heb opgedaan in de afgelopen jaren, goed van pas kwamen.
Gedurende mijn afstudeerstage heb ik veel vrijheid gekregen in het onderzoeksproces, waarbij er
ook veel ruimte was voor vragen en feedback. Het schrijven van dit strategisch marketingplan is
ontzettend leerzaam geweest, zowel op theoretisch als praktisch gebied.
Speciale dank gaat uit naar Telstar die mij de kans heeft geboden dit onderzoek voor hen uit te
voeren. Daarvoor wil ik commercieel directeur Steef Hammerstein en communicatiemedewerker
Dennis Bliek bedanken.
Mijn dank gaat ook uit naar Rutger Siebenga en Gregory van Hout die mij namens de Hogeschool van
Amsterdam hebben begeleidt.
Veel leesplezier,

Matthieu Corbesir
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Managementsamenvatting
Aan de hand van een interne en externe analyse is er onderzoek gedaan naar de huidige prestaties
van Telstar op het gebied van bezettingsgraad. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden om deze bezettingsgraad te verhogen. Het doel van het onderzoek is om inzicht te
geven in deze mogelijkheden en een strategisch marketingplan op te zetten om te laten zien hoe
hierop ingespeeld moet worden.
Aan de hand van een literatuuronderzoek zijn de belangrijkste kernbegrippen ten behoeve van dit
onderzoeksrapport vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Hieruit is een samenhangend
overzicht van de verschillende standpunten, visies en theoretische uitgangspunten van auteurs met
elkaar vergeleken. Deze gegevens hebben betrekking op de trends en ontwikkelingen in de markt en
hebben mij meer inzicht gegeven in de kernbegrippen en de hierbij behorende vraagstellingen.
Uit de interne analyse is gebleken dat Telstar de bezettingsgraad niet zal verhogen wanneer het
huidige beleid aangehouden wordt. De beschikbare communicatiemiddelen worden niet optimaal
benut waardoor de supporter zich niet aan de club verbindt. Hierdoor worden de opgestelde
doelstellingen niet bereikt.
Om een beeld te krijgen van de externe situatie en er achter te komen hoe Telstar leeft onder de
inwoners van de Regio IJmond en Haarlem, zijn er in het kader van dit onderzoek, 100 enquêtes
afgenomen onder de potentiële supporters. Doelstelling van dit onderzoek was om de bekendheid
en de mate van verbondenheid met Telstar te meten onder de jongeren en volwassenen in de regio
IJmond en met name de regio Kennemerland.
Het deskresearch heeft aangetoond dat de club met name de jongeren moet aanspreken om de
bezettingsgraad in de toekomst te kunnen verhogen. Uit deze enquêtes bleek dat men weinig met
Telstar geconfronteerd wordt en dat de club niet leeft onder deze potentiële supporters. De
enquêtes hebben inzicht gegeven in de tekortkomingen van Telstar om deze supporter aan zich te
binden.
Na de SWOT-analyse, waarin alle sterkten en zwakten afgezet zijn tegen de kansen en bedreigingen,
zijn er aan de hand van de confrontatiematrix verschillende strategische opties bekeken. Customer
intimacy kwam hierbij als beste strategie naar voren om het centrale probleem aan te pakken. De
wensen en behoeften zullen centraal staan in het beleid dat Telstar voert. Een avond Telstar moet
garant staan voor een leuke avond uit en moet niet puur afhangen van de sportieve prestaties. Dit
kan worden gerealiseerd door het creëren van een goede sfeer en het organiseren van activiteiten
rondom de wedstrijden zelf.
Telstar zal meer waarde kunnen geven aan datgene wat ze willen uitstralen; ‘de gezelligste
huiskamer van de regio IJmond en Kennemerland’. Via acties voor families en door er voor te zorgen
dat supporters een gezellige avond uit hebben in het stadion kan de club ervoor zorgen dat deze
doelgroepen zich gewaardeerd zullen voelen. Om de betrokkenheid met de regio te versterken, zal
Telstar meer interactie kunnen gaan voeren met de inwoners, waarbij de spelersgroep als
communicatie instrument zal dienen tussen Telstar en de potentiële supporters. Op maatschappelijk
gebied zal Telstar de samenwerking met regionale scholen en amateurverenigingen uitbreiden.
De nieuw gekozen strategie heeft tot nieuwe doelstellingen geleid. Één van de doelstellingen is de
bezettingsgraad jaarlijks met 5% laten toenemen, waardoor Telstar binnen 6-7 jaar over een vol
stadion zal beschikken. Daarnaast zal dit binnen 5 jaar leiden tot een stijging van 27,5% aan ticketingen merchandise omzet. Tevens levert het extra horeca inkomsten op en kweekt de club goodwill in
de regio.
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1 Inleiding
In de inleiding van dit onderzoeksrapport zal de aanleiding en de achtergronden van het
afstudeeronderzoek worden besproken. De probleemstelling en de daarbij behorende doelstelling en
vraagstelling worden weergeven.

1.1 Over Telstar
SC Telstar is een betaald voetbal organisatie uit Velsen-IJmuiden en is opgericht in 1963. Ze komen
sinds 1978 uit in de Jupiler League, momenteel de op één na hoogste competitie die de KNVB
organiseert. Het is de laagste divisie waar betaald voetbal gespeeld wordt. Telstar beschikt alleen
over een eerste elftal. De jeugdafdeling en het beloftenteam zijn opgenomen in de opleiding van AZ.
Telstar speelt haar thuiswedstrijden op het Sportpark Schoonenberg. Sinds het seizoen 2008/2009 is
TATA Steel hoofdsponsor van Telstar. Het stadion is destijds ook vernoemd naar de hoofdsponsor,
Het TATA Steel stadion. Het stadion beschikt over 3200 plaatsen en is recent voor een deel
gerenoveerd. Sinds 2009/2010 is er een nieuwe sponsortribune in gebruik.
Door het faillissement van HFC Haarlem heeft Telstar op sportief gebied geen grote rivaal meer.
Hierdoor is het de laatste club in Noord-Holland die uitkomt in de Jupiler League en zou daarom een
hogere bezettingsgraad kunnen hebben. Het verzorgingsgebied van Telstar (regio IJmond: 200.000
inwoners) is uitgebreid met de regio Zuid Kennemerland en telt nu in totaal ruim 550.000 inwoners 1.
Met een gemiddeld aantal van 1700 bezoekers in het afgelopen seizoen, bedraagt de
bezettingsgraad van het stadion tijdens wedstrijddagen zo’n 55%.
Dit aantal zal moeten worden opgeschroefd om de investeringen terug te kunnen verdienen en te
gebruiken voor de rest van de tribunes om zodoende door te kunnen professionaliseren als
vereniging. Daarnaast doet SC Telstar er alles aan om een rol van betekenis te kunnen spelen op
sociaal en maatschappelijk vlak en wilt hiermee een bijdrage leveren op lokaal en regionaal gebied.

1.2 Aanleiding
Telstar leeft niet genoeg in de omgeving, waardoor er niet genoeg binding is tussen de omwonenden
en Telstar. De investeringen van de afgelopen jaren in het stadion, worden op deze manier niet snel
terugverdiend. Potentiële bezoekers kiezen ervoor om hun vrije tijd op wedstrijddagen anders te
besteden dan het bezoeken van Telstar. Om continuïteit te kunnen waarborgen en vollere tribunes
te kunnen realiseren, zal Telstar een betere binding moeten creëren met de (potentiële) bezoekers.
Dit strategisch marketingplan is geschreven in opdracht van Telstar, met als doel een duidelijk beeld
te creëren van de veranderde markt waarin Telstar zich bevind. Vervolgens zal er advies worden
gegeven, hoe ze hierop strategisch kunnen inspelen. Aanleiding voor dit onderzoek, is dus de lage
betrokkenheid van de omgeving met Telstar. Aangezien Telstar over een groot verzorgingsgebied
beschikt (mede dankzij het faillissement van HFC Haarlem), zijn er volop kansen om meer supporters
en businesses aan zich te binden. Het is een kwestie van de juiste manier van positionering. Telstar
moet weer als trots van de omgeving worden beschouwd en voor iedereen een leuke avond uit zijn.

1

CBS – Cijfers Inwonersaantallen regio IJmond en Zuid Kennermerland
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1.3 Doel onderzoek
In verhouding tot het inwonersaantal van het verzorgingsgebied zal Telstar meer bezoekers kunnen
aantrekken. De doelstelling van dit onderzoek is om uit te zoeken op welke manier Telstar haar
binding met de omgeving kan verbeteren en zodoende hogere bezoekersaantallen kan realiseren
met ingang van het seizoen 2013/2014. Er zullen uiteindelijk op strategisch niveau aanbevelingen
gedaan worden om de harten weer te kunnen veroveren en zodoende een voller stadion te
realiseren.

1.4 Probleemstelling
Aan de hand van de aanleiding van het onderzoek kan er een probleemstelling worden
geformuleerd:
’ Telstar leeft onvoldoende in de regio, waardoor het te weinig bezoekers trekt in verhouding met het
inwonersaantal van het verzorgingsgebied’

1.5 Onderzoeksvragen
De hoofdvraag die voortkomt vanuit de probleemstelling luidt als volgt:
‘’ Hoe kan Telstar een betere binding met haar omgeving creëren en zo hogere bezoekersaantallen
realiseren met ingang van Augustus 2013’’.
Onder ‘’betere binding’’ wordt verstaan dat Telstar weer in de harten van de omwonenden moet
gaan leven. Telstar zal als trots van de regio beschouwd moeten worden, om hogere
bezoekersaantallen te kunnen gaan realiseren. De focus ligt dus hoofdzakelijk op de afnemers,
waarin de huidige supporters zich gewaardeerd moeten blijven voelen en nieuwe supporters
verbonden dienen te worden aan de club.
Sinds het faillissement van HFC Haarlem beschikt SC Telstar over een groter verzorgingsgebied
(IJmond en Kennemerland) waaruit het bezoekers kan trekken. Echter heeft de ondergang van HFC
Haarlem nog niet geleid tot ‘’hogere bezoekersaantallen’’. De stagnerende bezoekersaantallen en de
mate van verbondenheid staan onlosmakelijk in verband. Indien Telstar jaarlijks 5% meer bezoekers
genereert (momenteel een bezettingsgraad van +-55%), zal de ambitie om een vol stadion met
betalende bezoekers, binnen 9 jaar gerealiseerd kunnen worden. De onderzoeksvraag kan worden
bestempeld als een probleemoplossende vraag.
Onderzoeksvragen & Deelvragen
De centrale onderzoeksvraag (hoofdvraag) is opgesplitst in onderstaande deelvragen. De deelvragen
zijn onderverdeeld in een aantal sub-deelvragen, die zijn samengesteld om de verschillende aspecten
van de onderzoeksvraag nader te kunnen belichten.
OV 1: ‘Hoe ziet de huidige situatie van Telstar eruit?’
-

1.1 ‘Waarvoor staat Telstar als organisatie?’
1.2 ‘Welke (positionering) strategie wordt er gehanteerd?’
1.3 ‘Hoe steekt de organisatiecultuur in elkaar’
1.4 ‘Wie zijn de huidige afnemers?’
1.5 ‘Met welke instrumenten bespeelt Telstar de markt?’
1.6 ‘Hoe ziet de financiële situatie eruit’
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OV 2: ‘Wie zijn de (in)directe concurrenten van Telstar?’
-

2.1 ‘Hoe ziet de markt eruit waarin Telstar actief is?’(Marktanalyse)
2.2 ‘In welke bedrijfstak bevindt Telstar zich?’
2.3 ‘Hoe staat Telstar er financieel voor t.o.v. haar concurrenten?’
2.4 ‘Op welke manier zijn andere BVO’s betrokken met de omgeving?’
2.5 ‘Hoe ziet de overige concurrentie (substituten) eruit in de regio?’

OV 3: ’Hoe is de mate van verbondenheid tussen SC Telstar en haar verzorgingsgebied op dit
moment?’
-

3.1 ‘Wordt Telstar als meerwaarde beschouwd door de regio?’
3.2 ‘Wordt het (uitgebreide) verzorgingsgebied genoeg geconfronteerd met Telstar?’
3.3 ‘Via welke media bronnen wordt er informatie over Telstar vernomen?’

OV 4: ’Wat zijn de beweegredenen van de mensen uit het verzorgingsgebied van Telstar, voor het
niet bezoeken van de wedstrijden?’
-

4.1 ‘Hoe wordt de huidige sfeer beoordeeld door de supporters’
4.2 ‘Met welke activiteiten houden potentiële supporters zich bezig tijdens
wedstrijdavonden’

OV 5: ‘Wat zijn de wensen/behoeften van de (potentiële) bezoekers om wedstrijden te bezoeken?’
-

5.1 ‘Wat zijn de Hap’s vanuit het oogpunt van de (potentiële) supporters?’
5.2 ‘Zijn de supporters gevoelig voor prijsacties?’
5.3 ‘Welke doelgroepen kunnen bestempeld worden als potentiële bezoekers?’

1.6 Methode van onderzoek
Dit onderzoek bestaat uit deskresearch en fieldresearch. Er wordt gebruik gemaakt van
internetbronnen, beschikbare gegevens binnen Telstar en literatuur over marketingstrategie.
Daarnaast is er gebruik gemaakt van secundaire analyses. Dit houdt in dat er onderzoek is verricht
naar bestaande datasets met kwantitatieve gegevens. Denk hierbij aan klantonderzoeken die door de
KNVB en Telstar al zijn verricht. Het kwantitatieve onderzoek wordt ondersteund aan de hand van de
afname van enquêtes in het verzorgingsgebied van SC Telstar.
Een complete methode van het onderzoek zal besproken worden in Hoofdstuk 3: Methodologie.
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2 Literatuur onderzoek en theoretische kader
2.1 Inleiding kernbegrippen
In dit hoofdstuk wordt de kern van de gebruikte literatuur beschreven. De belangrijkste
kernbegrippen waar vanuit dit literaire onderzoek is verricht zijn: propositie, klant en
servicegerichtheid, binding en positionering. Deze kernbegrippen worden vanuit verschillende
invalshoeken bekeken, waaruit een samenhangend overzicht van verschillende standpunten, visies
en theoretische uitgangspunten van auteurs zijn vergeleken. Daarnaast worden de onderlinge
relaties en verbanden tussen de kernbegrippen aangegeven en nader behandeld.
Allereerst is er gekozen voor het kernbegrip propositie. Het draait hier om de waarde-toevoeging van
het product, waarmee je je als organisatie kan onderscheiden en zodoende een belangrijke positie
kan innemen in de markt. Het tweede kernbegrip is de binding van een club met voetballers en
supporters en deze is sinds mens en heugenis de constitutie van het voetbal leven. Welke factoren
zijn van belang om een betere binding te creëren met de omgeving?
Het derde kernbegrip is de financiële basis voor een club en dat valt onder klant-en service
gerichtheid. Wat zijn de wensen en behoeften van de supporters en hoe dient hierop te worden
ingespeeld? Zonder dit begrip heeft een voetbalclub namelijk geen supporters die het aan de club
kan binden. Het broertje van propositie is het vierde kernbegrip positionering. Op welke manier kan
je je als betaald voetbalvereniging dusdanig positioneren dat er een grote verbondenheid wordt
gecreëerd met verschillende doelgroepen, zonder dat dit afhangt van enkel de prestaties? En hoe
dient er gereageerd te worden op de propositie die van de club wordt verwacht?
Aan de hand van de bestudeerde literatuur dient er antwoord gekregen te worden op o.a.
bovenstaande vragen. Daarnaast zal het nieuwe inzichten verschaffen die dienen ter ondersteuning
voor dit plan.
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2.2 Propositie (waarde-toevoeging):
In deze paragraaf zal er dieper in worden gegaan op het eerste kernbegrip uit het onderzoek:
Propositie. Het literatuuronderzoek voor het begrip propositie is opgesteld aan de hand van een
aantal relevante boeken/artikelen.
De voetbalfan beschikt tegenwoordig over talloze keuzemogelijkheden. Niet alleen de sport heeft
een enorm aanbod, maar er zijn ook allerlei andere vormen van vrijetijdsbesteding die kunnen
worden bestempeld als concurrent. Het literatuuronderzoek moet o.a. antwoord geven op de
volgende vragen: Wat zijn de bepalende factoren en manieren om waarde te kunnen toevoegen aan
het hoofdproduct om zodoende te kunnen onderscheiden als organisatie. Welke factoren zijn van
belang om het aantrekkelijker te maken voor je supporters?

2.2.1 Onderzoek Propositie (waarde-toevoeging):
Onderzoek door: ‘’De Groeimotor – Roland & Rogier van Kralingen’’
Van Kralingen benadrukt dat het begrip propositie onlosmakelijk verbonden staat met de
meerwaarde die het product moet hebben. Markten worden overspoeld met producten en/of
diensten die niet beter zijn dan die van de concurrentie. Hierdoor is er sprake van een hoge mate van
verzadiging; producten zijn vanzelfsprekend geworden waardoor deze producten zijn
‘’commoditized’’.Van Kralingen verondersteld dat veel producten niet meer de magie hebben die ze
in het begin van hun ‘’life cycle’’ bezaten. Het gevolg hiervan is dat het behoeftepatroon van de
samenleving in de richting van immateriële consumptie schuift.
Er wordt verwezen naar het boek ‘’The Experience Economy’’, waaruit van Kralingen heeft geleerd
dat er een geheel nieuwe categorie producten of diensten aan het ontstaan is. Namelijk:
‘Experiences’ (belevenis) ook wel memorabele herinneringen. Hierbij gaat het vooral om de
persoonlijke belevenis. Vervolgens wordt hier dieper op in gegaan, door middel van het creëren van
‘’merkeigen’’ gebeurtenissen, die tot doel hebben om een intenser en persoonlijker contact te
leggen tussen het merk en de gebruiker. Dit leidt tot een intensievere binding tussen de klant en het
bedrijf, dan wanneer het via een tussenstation (media) loopt. De eis die hieraan wordt gekoppeld is
om het zo persoonlijk mogelijk te maken. Denk hierbij aan een 1 op 1 benadering via de social media
kanalen of een drankje na de wedstrijd met een van de spelers.
Een waardepropositie kan ook succesvol zijn, wanneer een duurzame voorsprong wordt behouden
door in een reeks van verschillende kleine en tijdelijke stappen op alle dimensies te innoveren en
zodoende steeds een beetje meerwaarde te bieden. Dit wordt het concept van de Busy Brand
genoemd. Dat kunnen prijsacties zijn, nieuwe verpakkingen en een bijzondere reclamevoering.
Degene die er in slagen zijn product stapje voor stapje te verbeteren, boeiend te houden en te
actualiseren door het toepassen van small innovations, kunnen zich onderscheiden en zijn de
winnaars.
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Onderzoek Propositie (waarde-toevoeging):
Onderzoek door: Paul van Hek ‘‘RedBlueFox’’: Wat is een propositie?
Mike Hoogveld omschrijft het begrip propositie als; De producten/diensten en het aanbod, waarmee
je de kerndoelgroep op de markt wilt bespelen en bereiken. Binnen dit onderzoek wordt het belang
van propositie aangekaart op het gebied van klantvoordelen gebaseerd op een geïdentificeerde set
van behoeften en koopmotieven.
Hiermee wordt verondersteld dat het in eerste instantie niet gaat om het product dat je verkoopt,
maar de kernbehoefte die het vervult. De kernbehoefte wordt vervolgens pas vervuld door concrete
producten en/of diensten. Deze worden op hun beurt versterkt met ‘’services’’ die de kernbehoefte
en de producten verder versterken. Tot slot zijn de ‘’extra’s’’ een doorslaggevende factor voor het
verder invullen van de kernbehoefte en het verder versterken van de producten en/of diensten.
Vermelding: In Bijlage 1 is het model toegevoegd, wat moet zorgen voor de basis van een goede
verkooppropositie.

2.2.2 Analyse Propositie:
Van Kralingen heeft zijn theorie over het creëren van meerwaarde gebaseerd op ‘’The Experience
Economy’’. Hij benadrukt dat de focus moet liggen op de ‘’belevenis’’ van de bezoeker, om zodoende
de doelgroep op de markt te kunnen bereiken. Dit is noodzakelijk in zijn ogen, vanwege de hoge
mate van verzadiging, die er voor heeft gezorgd dat producten zijn ‘’commoditized’’.
Van Kralingen denkt, in mijn inziens, in tegenstelling tot Paul van Hek meer ‘’out of the box’’. Waar
Paul van Hek vrij oppervlakkig blijft, door zich te richten op klantvoordelen, legt Van Kralingen de
focus meer op de persoonlijke belevenis van het individu. Vervolgens wordt hier ook dieper op in
gegaan door van Kralingen die de zogenoemde ’extra’s’ van Paul van Hek invulling geeft door
meerwaarde te creëren a.d.h.v. een intenser en persoonlijker contact tussen het merk en de
gebruiker.
Operationeel: Het creëren van meerwaarde aan de hand van ‘’de belevenis’’ van van Kralingen,
wordt beschouwd als een next level van differentiatie. In tijden als deze, waarin de concurrentie
moordend is, moet je op een unieke manier je propositie uitvoeren, om je te kunnen onderscheiden
als organisatie. De persoonlijke belevenis speelt hierbij een grote rol. Telstar zal op een unieke
manier zijn propositie moeten uitvoeren om potentiële bezoekers te kunnen bespelen en te
bereiken.
Echter is duidelijk geworden dat er geen radicale innovaties voor nodig zijn om meerwaarde te
kunnen creëren voor de supporters. Door constant klant- en servicegericht te werk te gaan en kleine
innovaties toe te passen, kan je als organisatie ook constant boeiend blijven. Dit staat dan ook weer
in verband met het andere kernbegrip: binding. Hoe persoonlijker de innovaties zijn, des te meer
betrokkenheid je creëert met de omgeving. Als men namelijk het idee krijgt dat hun mening wel
degelijk meetelt, zal dit leiden tot een sterkere binding met de supporters.
De persoonlijke belevenis zal daarom ook zeker in dit rapport worden behandeld. Het model dat
ondersteuning biedt voor het invullen van de kernbehoefte acht ik daarentegen niet echt bruikbaar
voor dit onderzoek.
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2.3 Binding
Het tweede kernbegrip van dit onderzoek dat zal worden behandeld is: Binding. Het
literatuuronderzoek voor het begrip ‘binding’ is opgesteld aan de hand van een aantal relevante
boeken/artikelen. Aan de hand van het literatuuronderzoek zal er antwoord kunnen worden gegeven
op de volgende vragen: Waardoor blijven sommige supporters jarenlang dezelfde club trouw, terwijl
andere supporters constant wisselen van club? Heeft dit puur met de prestaties van de club te
maken (succes supporters) of draait het om de waarde-toevoeging die een club biedt (luxe, sfeer,
service etc.)? Welke connectors zijn van belang om een betere binding te creëren met de omgeving?
En zo de doelstelling om hogere bezoekersaantallen te kunnen realiseren?

2.3.1 Onderzoek Binding
Onderzoek door: Irving Rein - ‘’Ongrijpbare sportfan:’ – band met sportfan
Connectors: Door middel van een handleiding wordt aangegeven hoe sportorganisaties de fan
kunnen ‘’breaken’’ en ‘’binden’’. De auteurs van ‘’De Ongrijpbare sportfan’’ veronderstellen dat fans
zich binden door middel van een of meer connectors aan een sport. Bepaalde sporten hebben
natuurlijke connectors, gevormd door historisch of nationalistisch besef, of culturele trends.
Connectors zijn de raakvlakken die de sportfan aan een bepaalde sport binden. De connectors
worden onderverdeeld in de volgende categorieën:
Supersterren (Primaire connectors): Hieronder vallen; spelers, coaches, stadions of andere
promootbare sportproducten. Een superster is iemand of iets met de naam en aantrekkingskracht
om fans aan zich te binden. Er wordt beweerd dat supersterren fungeren als een anker voor
producten, zoals shirtjes reisjes en andere soorten van merchandise. Het risico dat hierover wordt
benoemd is dat supersterren zomaar van club kunnen verwisselen en doordat stadions verouderd
raken de band met de fan zal verslechteren.
Plaatsen (Primaire connectors): Deze connector is gebaseerd op lokale teams, sporters en
accommodaties. Ze leiden bij de fan tot een gevoel van loyaliteit aan sporten die in hun eigen regio
worden gespeeld. Deze connectors zijn gebaseerd op de behoefte van de fan aan
gemeenschapsinteractie en emotionele banden met zijn woonplaats. De fan ontvangt op zijn beurt
een gevoel van identiteit. Deze connector wordt omschreven als een van de sterkste connectors. Om
de band met de fan te kunnen onderhouden, moet een organisatie over uitmuntende
communicatievaardigheden beschikken, waarin de nieuwe media (Facebook, Twitter etc.) een grote
rol speelt.
Sociale valuta (communicatieconnectors): Sport schept een band tussen vrienden, gemeenschap en
zakelijke partners. De connectors zijn gericht op het sterke bindende potentieel van sport en
verenigen fans op basis van sociale en emotionele sportbeleving. Het risico dat hier wordt benoemd
is dat het benadrukken van de sociale connector door een organisatie ertoe kan leiden dat fans meer
geïnteresseerd raken in sociale interactie dan in het hoofdproduct zelf. Hierdoor kunnen deze fans
snel overstappen naar een andere sport die een rijkere sociale ervaring biedt. Sportorganisaties
moeten zich hierdoor richten op een volledige sociale ervaring, waarin de nieuwe media en forums
de fan in staat moeten stellen zijn/haar mening te kunnen geven.
Familie (communicatieconnectors): Deze connector dient er voor te zorgen dat er nieuwe fans
ontstaan, aangezien mensen vaak door familieleden met een bepaalde sport in aanraking komen. Er
wordt verondersteld dat iemand die als kind zijnde, door zijn ouders naar voetbalwedstrijden werd
meegenomen, deze traditie met zijn eigen kroost zal voortzetten.
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Onderzoek Binding
Onderzoek door: Adriaan Payne: Niveaus van klantenbinding
Adriaan Payne benoemt drie niveaus waardoor klantenbinding kan worden beïnvloed. Het eerste
niveau is het realiseren van een financiële binding. Die komt tot stand doordat klanten er financieel
voordeel bij hebben om klant van u te zijn. Het tweede niveau dat wordt benoemd is het realiseren
van een sociale binding. Dit is een vorm van emotionele binding die te maken heeft met de wijze
waarop u communiceert met klanten. Het derde niveau is de structurele binding. Dit is een vorm van
binding die direct te maken heeft met de levering van uw producten en diensten. In onderstaande
tabel staan de drie niveaus van klantenbinding vermeld.
Financiële binding

Sociale binding







Prijskortingen
Beloningen
‘Geld terug’
garanties
Klantenkaarten





Merkbeleving door positionering
en branding
Intensieve dialoog en frequent,
individueel contact met klanten
Wederzijds respect en
vertrouwen
Loyaliteit, erbij willen horen

Structurele binding





Producten en diensten op
maat leveren
Niet kopieerbare producten
en diensten leveren
Toegevoegde waarde en
extra’s bieden
Op abonnement- of
contractbasis werken

Tabel: Drie niveaus van klantenbinding
Adriaan Payne geeft aan dat klantenbinding alleen ontstaat wanneer er sprake is van een ‘win-win
situatie’ voor zowel de onderneming als klant. Indien een van de partijen onvoldoende voordeel ziet
in een relatie, zal duurzame klantenbinding praktisch onhaalbaar zijn. Factoren als betrouwbaarheid,
klantenkaarten, identificatie en zekerheid worden benoemd als cruciaal om klantenbinding positief
te kunnen beïnvloeden.

Onderzoek Binding
Onderzoek door: Auteurs: - ‘’De Ongrijpbare sportfan:’ – benaderen van sportfans
Aanbieders van sportproducten moeten de sportfan kunnen benaderen om een bepaalde band met
hem aan te gaan. Er zijn 5 benaderingswijzen benoemt in ‘’De ongrijpbare sportfan’’
Participatie: Er wordt beweerd dat benadering door middel van participatie de meeste connectors
naar de fan levert en vaak de meest fundamentele relatie tussen de fan en de sport/club vormt.
Participatie is een van de meest effectieve middelen om de fan met een sport bekend te maken. De
kindertijd is een periode van experimenteren. Wanneer op vroege leeftijd kinderen worden
aangemoedigd om bepaalde vaardigheden te verbeteren, krijgen ze plezier in de sport en wordt er
een band gecreëerd.
Live ervaring: Belangrijk voor de relatie tussen de sport en de fans is de vraag of er aan de
verwachtingen wordt voldaan. Er wordt gesuggereerd dat fans bepaalde, onbewuste verwachtingen
hebben waar in moet worden voorzien om later nogmaals het stadion te bezoeken. Deze
verwachtingen liggen hoofdzakelijk op het gebied van de spelervaring, zoals: omroepers, nerveuze
coaches en spelers die hun doelpunten uitbundig met het publiek vieren. Indien een van deze
elementen wegvalt, zal het gevoel van voldoening afnemen van de fan.
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Media: Als een sport geen aandacht op televisie krijgt, is er praktisch geen kans om een band met de
fan aan te gaan. De opkomst van poker door de media wordt hier als voorbeeld benoemd. Sinds de
uitbreiding van poker programma’s op televisie is het een mainstream sport geworden.
Mond-tot-mondreclame: is een steeds krachtiger middel om een band met de sportfan te smeden.
Persoonlijke aanbevelingen zijn namelijk geloofwaardiger, omdat ze op persoonlijke relatie zijn
gebaseerd. Dit kan worden ondersteund met een bezoekje van de sporter op school, een clinic of een
fandag. Hierbij speelt de nieuwe media een belangrijk onderdeel. Door middel van de opkomst van
Social Media’s kunnen sportervaringen veel sneller worden verspreid. Dit is puur gericht op het
verdiepen van de relatie tussen de sport en fan.
Begeleiding: Als een begeleider een belang heeft om iemand bij de sport te betrekken, kan de
connectie zeer sterk worden. Denk hierbij aan een gymleraar die veel invloed heeft op de manier van
lesgeven en dus de sporten kan bepalen die hij wekelijks met de kinderen in aanraking laat komen.

2.3.2 Analyse Binding
Het onderzoek van Irving Rein ziet er betrouwbaar en feitelijk uit. Er wordt duidelijk onderscheid
gemaakt tussen de verschillende connectors die de sportfan kunnen binden aan een sport, en hoe
effectief deze zijn. De theorie wordt versterkt door de duidelijke voorbeelden en risico’s die worden
benoemd. Echter viel het op dat er bij de familieconnector wordt beweerd dat iemand die als kind
zijnde, door zijn ouders mee naar een voetbalwedstrijd werd genomen, deze traditie zal voortzetten.
Het kan als feit worden bestempeld dat mensen vaak in aanraking komen met een bepaalde sport
door familie, maar het is een mening van Irving Rein dat deze traditie altijd met eigen kroost zal
worden voortgezet.
Adriaan Payne gaat niet uit van specifieke connectors, maar benoemt verschillende niveaus van
binding, waardoor klanten kunnen worden beïnvloed. Waar de connectors specifiek zijn gericht op
de sportfan, zijn de niveaus die worden benoemd door Adriaan Payne in het algemeen van
toepassing op klantenbinding. De niveaus worden onderbouwd met concrete acties die moeten
worden verricht om een bepaald niveau van binding te kunnen creëren. Aansluitend op de
connectors worden er in ‘De Ongrijpbare sportfan’ vijf benaderingswijzen/middelen benoemd om
een bepaalde band met de sportfan te kunnen smeden. Hierbij worden ook specifieke voorbeelden
gegeven die de benaderingswijzen versterken en verslappen. In tegenstelling tot de connectors zijn
over de benaderingswijzen een stuk meer invloed uit te oefenen.
Operationeel: Om mensen te kunnen binden aan de club spelen de verschillende connectors een
grote rol. Duidelijk is geworden dat deze connectors zeer bepalend zijn voor het wel of niet binden
van de supporter. De behandelde connectors zullen dan ook bruikbaar zijn ter ondersteuning van dit
adviesrapport. De superster connecter is echter niet echt relevant voor Telstar. Iemand met een
grote naam is moeilijk aan te trekken voor Telstar, want hier is het budget simpelweg gewoon te laag
voor. Dit neemt niet weg dat supersterren ook kunnen ontstaan naar verloop van tijd bij Telstar.
De verschillende niveaus van klantenbinding zijn niet echt bruikbaar voor de analyses, aangezien
deze niet puur gericht zijn op de sportfans, dit in tegenstelling tot de gegeven connectors en
benaderingswijzen die wel alleen van toepassing zijn op sportfans/clubs. Duidelijk is geworden dat
het bij binding niet alleen draait om de positionering die een bedrijf inneemt, maar ook om de klanten service gerichtheid en de manier waarop de organisatie zich kan onderscheiden t.o.v. de
concurrentie (propositie). In wezen staat ‘binding’ in verband met alle opgestelde kernbegrippen.
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2.4 Klant- en servicegerichtheid - Wensen en behoeften
Het derde kernbegrip van dit onderzoek dat zal worden behandeld is: Klant-en servicegerichtheid.
Het literatuuronderzoek voor dit begrip is opgesteld aan de hand van een aantal relevante
boeken/artikelen. Aan de hand van de fanonderzoeken die door de KNVB en Telstar zijn verricht,
wordt er al een goed beeld geschetst van de wensen en behoeften van de huidige bezoekers. Indien
Telstar een betere binding wil creëren met haar omgeving en meer bezoekers wilt werven, dient er
uiteraard ook ingespeeld te worden op de wensen en behoeften van potentiële bezoekers. Wat zijn
de belangrijke onderdelen van klantgerichte communicatie? Welke strategieën zijn het effectiefst?

2.4.1 Onderzoek Klant- en servicegerichtheid (Wensen en behoeften)
Onderzoek door: ‘’De Ongrijpbare Sportfan’’ – Fangericht
De auteurs van ‘’De Ongrijpbare Sportfan’’ beschrijven dat de belangrijkste taak bij het
communiceren met de sportfan is; ‘’De fan centraal te stellen in de boodschap’’. Je dient als
organisatie fangericht te benaderen, waarbij klantgerichte strategieën de fans in staat moeten stellen
zich te kunnen identificeren met het sportmerk. Toegankelijkheid, interactiviteit en reactievermogen
worden benoemd als de belangrijkste onderdelen van fangerichte communicatie.
De fan moet toegang hebben tot het sportmerk en in staat zijn de sport volledig te kunnen beleven.
Zo moet de wedstrijdlocatie makkelijk bereikbaar zijn en er moet voldoende parkeergelegenheid zijn.
Daarnaast wordt er verondersteld dat de fan interactief betrokken moet zijn met de club, om zich te
kunnen identificeren. Door middel van bv. een etentje in het clubhuis met de spelersgroep kan in
deze behoefte worden voorzien. De laatste communicatie-instrument die wordt benoemd is:
reactievermogen. Er wordt aangegeven dat het sportmerk moet luisteren naar de feedback (wensen
en behoeften) van de fans en bereid te zijn om waar nodig voor verandering te zorgen.

Onderzoek Klant- en servicegerichtheid
Onderzoek door: ‘’KNVB EXPERTISE’’ - Jupiler League Fan onderzoek 2012-2013
Uit het fanonderzoek blijkt dat BVO’s alles uit de kast moeten halen om de supporters in hun wensen
en behoeften te kunnen voorzien. Het verwachtingspatroon van de supporters groeit steeds meer en
meer, waardoor de focus steeds meer moet liggen op de afnemers. Uit het onderzoek blijkt
supporters graag met kinderen wedstrijden komen bezoeken. Gemiddeld neemt meer dan 65% van
de ondervraagden hun kinderen mee naar het stadion. Er wordt dan ook geadviseerd dat
voetbalclubs meer moeten inzetten op familiebezoek middels verkoop van kaarten in familieband.
De behoefte aan informatie via social media is bij de leeftijdscategorie onder de 30 jaar redelijk groot
(70%). Dit in tegenstelling tot de leeftijdscategorie van 60 jaar en ouder (24%).
Daarnaast beweren ze dat de sfeer zeer bepalend is voor de positieve ervaring van de fans. Uit
onderzoek blijkt dat 9 van 10 fans de stadionsfeer zeer belangrijk vinden. Optredens van artiesten
moeten zorgen voor een uniek avondje uit. Er wordt beweerd dat clubs meer interactie met het
publiek moet creëren (d.m.v. stadionspeaker en passende muziek) om in de wensen en behoeften
van de supporters te voorzien.
Maar liefst 85% van de ondervraagden vind dat een club maatschappelijk betrokken moet zijn. Clubs
moeten zich profileren als een maatschappelijk betrokken club om zodoende de jeugd en ouders te
stimuleren om wedstrijden te bezoeken. Daarnaast wordt er geadviseerd om meer acties te houden
tegen lege tribunes. Door het verlagen van de toegangsprijzen en de spelers als communicatie
instrument te gebruiken in de promotie voor kaartjes, worden mensen eerder ‘getriggerd’ tot
wedstrijdbezoek.
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Onderzoek Klant- en servicegerichtheid
Onderzoek door: H.Westerbeek ‘’Strategische Sportmarketing’’ – Belang klanttevredenheid
Er wordt beweerd door deze auteur dat er in de sportbranche, meer dan in veel andere
bedrijfstakken, extra zorg moet worden besteed aan het tevredenheidsoordeel van de klant. Dit
omdat het sportproduct ‘discretionair’ en vervangbaar is (Martin 1990), aangezien het niet van
essentieel belang is, zoals bv. Voedsel. Het sportproduct is vervangbaar in de zin dat er veel andere
organisaties zijn die aan de vrijetijds- en recreatiebehoeften voldoen (kunst, bioscopen,
cultuurorganisaties etc.). Gezien het feit dat klanttevredenheid zeer belangrijk is, is het cruciaal dat
sportorganisaties precies kunnen vaststellen hoe tevreden toeschouwers zijn.

Onderzoek Klant- en servicegerichtheid
Onderzoek door: Michael Treacy & Fred Wiersema “The discipline of marketleaders” (1995) –
Customer Intimacy
Customer Intimacy wordt door deze auteurs beschreven als de waardendicipline waarin de klant
centraal wordt gesteld. Bij de aansluitende strategie gaat het om het opbouwen van een
vertrouwensband met de klanten, zodat duidelijk wordt wat er speelt bij de klant en hier ook tijdig
op kunt anticiperen. Bij een customer intimacy strategie is de onderneming vooral gefocust op een
langdurige klantrelatie en niet op eenmalige transacties. Er wordt geïnvesteerd in het opbouwen van
klantkennis en systemen om die klantkennis te activeren en om te zetten in producten en
dienstverlening op maat.
Customer intimacy organisaties sturen op klantenbinding en lange-termijn klantwaarde (customer
lifetime value). Zij investeren ook in superieure klantenservice en kennis van hoe hun producten
toegepast kunnen worden. Customer intimacy is alleen zinvol als de relatie op lange termijn
winstgevend is. Verder heeft een customer intimacy strategie alleen zin als het product of de dienst
kan worden aangepast aan de voorkeuren van klanten.

2.4.2 Analyse Klant- en servicegerichtheid
Het is duidelijk dat de verschillende auteurs allemaal dezelfde mening delen: De fan moet centraal
staan in het beleid dat de organisatie voert. H Westerbeek beweert zelfs dat er in de sportbranche,
meer dan in iedere andere branche, meer aandacht moet worden besteed aan de wensen en
behoeften van de afnemers. Ik deel zijn mening, aangezien de enorme hedendaagse concurrentie, er
voor zorgt dat het product makkelijk vervangbaar is. Dit staat dan ook regelrecht in verband met de
propositie die je als organisatie moet uitvoeren om jezelf te kunnen onderscheiden.
De ongrijpbare sportfan en het fanonderzoek brengen in kaart wat de belangrijkste factoren zijn van
fangericht benaderen. Uit het fanonderzoek blijkt dat supporters graag interactief betrokken willen
zijn met de club. Het betreft hier om een betrouwbaar onderzoek dat empirisch is verricht. Door de
belevenis te versterken die in de analyse van het kernbegrip ‘propositie’ is besproken, voorzie je in
de wensen en behoeften van de fans, waardoor er dus een sterkere binding wordt gecreëerd.
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Bij het begrip Customer intimacy, dat geïntroduceerd is door Treacy & Wiersema, draait het ook puur
om de klant centraal te stellen in het beleid dat je voert. Klant-en servicegerichtheid is slechts een
onderdeel van de customer intimacy strategie, maar is wel van groot belang om de vertrouwensband
met de klant te kunnen opbouwen. De focus bij Customer intimacy strategie ligt op het creëren van
een langdurige relatie met de klant en dit begrip sluit dan ook mooi aan op de andere kernbegrippen
van dit onderzoek.
Deze strategie evenals de fangerichte strategieën vanuit de ongrijpbare sportfan zullen worden
meegenomen ter ondersteuning van het advies. Dit vanwege de interactieve voorbeelden die
worden benoemd om de fans te betrekken met de club. Het is namelijk belangrijk dat er door de
ogen van de fans wordt benaderd. Gegevens vanuit het fanonderzoek zullen ook zeker bruikbaar zijn
ten behoeven van het vervolg van dit onderzoek. Om de wensen en behoeften van de potentiële
supporters van Telstar te kunnen meten zal er een kwantitatief onderzoek worden afgenomen.

2.5 Positionering:
Het laatste kernbegrip van dit onderzoek is als volgt: Positionering. Het literatuuronderzoek voor het
begrip positionering is opgesteld aan de hand van een aantal relevante boeken/artikelen die meer
inzicht zullen verschaffen in dit begrip en antwoord zal bieden op de volgende vragen: Op welke
manier kan Telstar zich als betaald voetbalvereniging dusdanig positioneren dat er een grote
verbondenheid wordt gecreëerd met verschillende doelgroepen, zonder dat dit afhangt van enkel de
prestaties? Hoe kun je de perceptie van de potentiële supporter over je organisatie in beeld krijgen
en welke factoren zijn hiervoor van belang?

2.5.1 Onderzoek Positionering
Onderzoek door: H.Westerbeek – ‘Strategische Sportmarketing’ - Positionering
H. Westerbeek omschrijft positionering als de plaatsing van een bepaald product op de markt. Het is
proberen het koopgedrag positief te beïnvloeden door het bewust manipuleren van de percepties
van klantengroepen over het product of de organisatie. Hierbij wordt beweerd dat het handig is om
bij de positionering van een organisatie, gebruik te maken van ‘’perceptual mapping’’, om zodoende
de perceptie van de consument over het product of de organisatie grafisch in kaart te brengen.
Voorbeelden hiervan zijn de positioneringmatrix (goedkoop versus duur) of een spindiagram, waarin
de sport wordt afgezet tegen meerdere imagostatements. Door deze weergave positioneert het de
sport indirect t.o.v. andere sporten.

Onderzoek Positionering
Onderzoek door: CE HES Team ’Inleiding Sportmarketing’ - positionering
Dit is de wijze waarop we het denken van de verschillende klantgroepen over onze producten en
organisatie willen beïnvloeden. Er wordt beweerd dat de sleutel van succesvol positioneren schuilt in
het vermogen om het productaanbod voor de segmenten te onderscheiden t.o.v. de concurrenten.
Indien een organisatie, afnemers ervan kan overtuigen dat ze meer waarde zullen krijgen voor hun
product dan dat van de concurrenten, is er sprake van concurrentievoordeel.
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Op deze manier creëert een organisatie meerwaarde voor de fans. Deze meerwaarde moet voor de
consumenten belangrijk en helder zijn, waardoor ze een keuze kunnen maken. Positionering kan bv.
gericht zijn op de voordelen die de consument wenst bij het consumeren van het product. Kwaliteit,
prijs en imago worden als de belangrijkste factoren benoemd om je als organisatie te kunnen
onderscheiden van het aanbod.

Onderzoek Positionering
Onderzoek door: Ries&Trout – ‘Strategische sportmarketing’
Vervolgens wordt hierin verwezen naar Ries&Trout, die beweren dat: ‘’de basis van de positionering
niet bestaat uit de ontwikkeling van iets nieuws en anders, maar de manipulatie van wat reeds in het
brein van de consument aanwezig is’’. Het gaat bij positioneren dus om wat de marketeer in het
brein van de consument bewerkstelligt. Als het niet mogelijk is om de ‘eerste’ te zijn, wees dan
anders. Ries&Trout geven de volgende factoren aan als vereiste voor het succesvol positioneren van
het product; creativiteit, reactievermogen en scherpzinnigheid.

2.5.2 Analyse Positionering
Naar aanleiding van bovenstaande theorieën wordt duidelijk dat het bij positionering draait om het
bewust manipuleren van de percepties van de consument, ten behoeven van het product of
organisatie. H.Westerbeek beweert dat het handig is om gebruik te maken van ‘perceptueel
mapping’ om zodoende de perceptie van de consument in kaart te kunnen brengen. De factoren die
door het CE HES Team worden benoemd om je te kunnen onderscheiden, kunnen worden gezien als
een prima aanvulling voor het verwerken van deze factoren in een positioneringmatrix of
spindiagram.
De factoren die Ries en Trout aangeven als een vereiste voor het succesvol positioneren van het
merk zijn voor de hand liggend. Indien je je als organisatie wilt onderscheiden moet je uiteraard
creatief en scherp te werk gaan, waarbij er snel gereageerd moet worden op trends vanuit de
samenleving. Ik deel hun mening als het gaat om het onderscheidende vermogen dat je moet
toepassen door ‘anders’ te zijn in het geval je niet de ‘eerste’ kan zijn.
De positioneringmatrix die wordt aangeraden in de theorie van H.Westerbeek kan worden
beschouwd als een toegevoegde waarde voor dit rapport en zal worden behandeld in de Interne
analyse. Op deze manier kan worden achterhaald welk beeld consumenten hebben t.o.v. het merk.
De hieraan gekoppelde positioneringstrategie zal later worden behandeld om zodoende het imago
van Telstar in positieve zin te kunnen beïnvloeden met als doel een hogere betrokkenheid met de
omgeving te kunnen creëren. Aan de hand van een afnemersanalyse zullen de verschillende
afnemers in kaart worden gebracht, waarop de positionering zal worden afgestemd.
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2.6 Conceptueel model
Hieronder is het conceptuele model van de causale verbanden tussen de kernbegrippen schematisch
weergegeven (Figuur 1). Deze kernbegrippen hebben allemaal een variabel toegewezen gekregen om
aan te kunnen tonen welke rol zij hebben binnen het theoretische kader.

Figuur 1: Conceptueel model kernbegrippen
Het conceptuele model laat de causale verbanden tussen de verschillende opgestelde kernbegrippen
zien. Binding is de afhankelijke factor en het te verbeteren kernbegrip. Het onderzoeksrapport is dan
ook een strategisch marketingplan gericht op het creëren van een betere binding tussen Telstar en
haar omgeving, om zodoende de hoofddoelstelling (hogere bezoekersaantallen) te kunnen
realiseren. De aanvullende variabelen, waarmee het kernbegrip ‘binding’ in verband staat, zijn
Propositie (P), Klant- en service gerichtheid (X) en Propositie (X).
Het kernbegrip Positionering (U) heeft een sterke invloed op de variabele Propositie (X) en zodoende
een aanvullende functie op de variabele Binding (Y). De associaties die worden vastgelegd in het
brein van de interne en externe doelgroepen (Positionering), zijn namelijk afhankelijk van de waarde
toevoeging (propositie) die word gecreëerd en heeft zo ook een aanvullende functie op de
totstandkoming van een betere binding. Het kernbegrip Klant- en servicegerichtheid heeft tevens
een sterke invloed op de variabele Y, aangezien het inspelen op de wensen en behoeften van de
klant positieve gevolgen kan hebben met betrekking tot een sterkere binding.
Geconcludeerd kan worden dat alle opgestelde kernbegrippen onlosmakelijk met elkaar in verband
staan en een directe invloed hebben op de totstandkoming van het verbeteren van de Binding
(afhankelijke factor). Echter, hebben niet alle kernbegrippen een even grote rol in de totstandkoming
hiervan. De focus zal met name op het begrip Klant-en servicegerichtheid liggen om de afhankelijke
factor (Binding) te kunnen verbeteren. De fan zal namelijk centraal moeten staan in het beleid dat de
organisatie voert, waarbij de wensen en behoeften op een innovatieve en persoonlijke manier
(interactief) zullen moeten worden vervuld. Geconcludeerd kan worden dat de onderzochte theorie
de fundering van dit onderzoek heeft gelegd en later zeer bruikbaar zal zijn ter ondersteuning van de
rest van het onderzoek.
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3 Methodologie
In de methodologische verantwoording wordt ingegaan op de methoden en technieken die zijn
toegepast om dit onderzoek uit te kunnen voeren om vervolgens antwoord te krijgen op de
onderzoeksvragen van dit rapport. Duidelijk zal worden waarover het onderzoek gaat, waarom de
gekozen onderzoeksmethoden van belang zijn, waartoe het onderzoek dient en waar het onderzoek
toe moet leiden.

3.1 Onderzoeksstrategie
De onderzoeksstrategie is een geheel van met elkaar samenhangende beslissingen over de manier
waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. Om de onderzoeksstrategie te kunnen bepalen dienen
eerst onderstaande vragen beantwoord te worden:





Waarover gaat het onderzoek?
Waarom is het onderzoek van belang?
Waartoe dient het onderzoek?
Waar moet het onderzoek toe leiden?

Het onderzoek gaat over het in kaart brengen van de kansen voor Telstar om een betere binding te
kunnen creëren met de potentiële supporters. In verhouding met het inwonersaantal van het
verzorgingsgebied kan Telstar namelijk meer bezoekers aantrekken. Duidelijk zal worden waarom de
regio niet verbonden is met Telstar en op welke manier Telstar de mate van verbinding kan
versterken wat moet leiden tot hogere bezoekersaantallen. Het onderzoek wordt in opdracht van
Telstar uitgevoerd en er zal uiteindelijk op strategisch niveau aanbevelingen worden gegeven die
antwoord zal geven op de onderzoeksvraag.
De plaats van het onderzoek in de interventiecyclus
Het onderzoek bevindt zich in de diagnosefase en implementatiefase. In deze fase is het probleem
helder maar de achtergrond en de oorzaken zijn nog niet geheel bekend en moeten nader
onderzocht worden. De vraagstelling stond voor het onderzoek al vast. Gedurende het onderzoek
stond centraal of het mogelijk is voor Telstar om een betere binding te creëren met haar regio en zo
hogere bezoekersaantallen kan realiseren. Voor het beantwoorden van deze vraag moet eerst inzicht
worden verkregen in het huidige gebruik en de wensen en behoeften van de (potentiële) doelgroep.
Het marktonderzoek valt dus onder het diagnotisch onderzoek en aan de hand van de resultaten is
gekeken hoe het advies gericht op hogere bezoekersaantallen geïmplementeerd kan worden.

3.2 Dataverzameling
In deze paragraaf worden allereerst de onderzoeksvragen behandeld die zijn opgesteld om de
gewenste onderzoeksrichting uit te wijzen. Vervolgens wordt beschreven welke informatie
verzameld zal worden en op welke manier deze informatie verzameld gaat worden ter
beantwoording van de onderzoeksvragen. Tot slot wordt duidelijk op welke manier de verzamelde
informatie verwerkt en geanalyseerd zal worden en hoe dit aansluit bij het onderzoek.
De onderzoeksvragen
Hieronder staan de onderzoeksvragen weergeven die zijn voortgekomen vanuit de probleemstelling
en die gedurende het onderzoek beantwoord zullen worden. Duidelijk zal worden middels welke
onderzoeksmethodiek de onderzoeksvragen worden onderzocht en beantwoord.
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Hoofdvraag
Telstar leeft onvoldoende in de regio, waardoor het te weinig bezoekers trekt in verhouding met het
inwonersaantal van het verzorgingsgebied. Aan de hand van deze probleemstelling is de volgende
centrale onderzoeksvraag opgesteld:
‘’ Hoe kan Telstar een betere binding met haar omgeving creëren en zo hogere bezoekersaantallen
realiseren met ingang van Augustus 2013’’.
Deelvragen
De centrale onderzoeksvraag (hoofdvraag) is opgesplitst in een aantal deelvragen. De opgestelde
deelvragen zijn samengesteld om de verschillende aspecten van de centrale onderzoeksvraag nader
te kunnen belichten. In onderstaande tabel worden deze opgesomd en wordt er per deelvraag kort
toegelicht middels welke onderzoeksmethode deze wordt onderzocht en waarom er voor deze
methode(n) is gekozen.
Onderzoeksvragen

Onderzoeksmethodiek

Verantwoording

OV 1: ‘Hoe ziet de huidige situatie
van Telstar eruit?’

-Deskresearch: Interne gegevens Telstar,
Literatuuronderzoek, Internetbronnen
-Fieldresearch: Kwalitatief onderzoek:
Interview: afdeling communicatie

OV 2: ‘Wie zijn de (in)directe
concurrenten van Telstar?’

-Deskresearch: Internetbronnen,
Literatuuronderzoek, Interne gegevens
-Secundaire analyse: KNVB Expertise
Benchmark rapport

OV 3: ’Hoe is de mate van
verbondenheid tussen SC Telstar en
haar verzorgingsgebied op dit
moment?’

-Fieldresearch: Kwantitatief onderzoek:
Enquête onderzoek verzorgingsgebied
-Extern marktonderzoek: Secundaire
analyses: KNVB Fan onderzoek: Club
specifiek Telstar

OV 4: ’Wat zijn de beweegredenen
van de mensen uit het
verzorgingsgebied van Telstar, voor
het niet bezoeken van de
wedstrijden?’

-Deskresearch: Literatuuronderzoek,
Secundaire analyses: KNVB Fan
onderzoek: Club specifiek Telstar
-Fieldresearch: Kwantitatief onderzoek:
Enquête onderzoek verzorgingsgebied

OV 5: ‘Wat zijn de
wensen/behoeften van de
(potentiële) bezoekers om
wedstrijden te bezoeken?’

-Fieldresearch: Kwantitatief onderzoek:
Enquête onderzoek verzorgingsgebied
-Extern marktonderzoek: KNVB
Expertise rapporten

- De onderzoeksmethoden zullen
diepgaande en betrouwbare
gegevens omtrent de huidige
situatie van Telstar verschaffen ->
Input voor Situatie Analyse.
-Inzicht kunnen verschaffen in de
externe omgeving van Telstar.
-Vergelijkingsmateriaal met
andere concurrenten om kansen
en bedreigingen te achterhalen.
-De gekozen
onderzoeksmethoden bieden
specifieke en betrouwbare
aandachtspunten vanuit de
huidige en potentiële
supporters.-> Tekortkomingen
Telstar worden in kaart gebracht.
-Groot aantal respondenten uit
het verzorgingsgebied kan
getoetst worden op relevante
aspecten ten behoeven van het
onderzoek. -> efficiënte +
goedkope manier van onderzoek.
-Aandachtspunten en significante
verschillen tussen de potentiële
doelgroepen kunnen worden
achterhaald -> focus kan gelegd
worden op de bezoekers met de
meeste potentie.

Tabel 1: Verantwoording onderzoeksmethodiek
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Operationalisatie
De manier waarop de meting wordt verricht, wordt operationaliseren genoemd. In dit onderzoek is
er gebruik gemaakt van de volgende twee vormen van meten: overschrijven en ondervragen. Het
indirect waarnemen door gegevens vanuit andere bestanden over te nemen valt onder
‘overschrijven’. Deze manier van meten is gebruikt bij het literatuuronderzoek en alle
internetbronnen, onderzoeken en rapporten die ter ondersteuning van dit onderzoeksrapport
dienen.
De tweede manier van meten die is toegepast in dit onderzoek is ‘ondervragen’. Dit wordt verstaan
onder het opvragen van de mening en/of ervaring van anderen. Het opvragen van deze informatie is
gerelateerd aan het onderwerp van het onderzoek, waarbij het vervolgens genoteerd dient te
worden in een databestand. Deze manier van meten is gebruikt bij het kwantitatieve onderzoek
bestaande uit het enquête onderzoek.
Onderzoekseenheden en ontsluiting van de bronnen
Dit onderzoek is begonnen met een literatuuronderzoek. Er zijn gegevens verzamelt ten behoeve van
de opgestelde kernbegrippen. Deze gegevens hebben meer inzicht gegeven in de kernbegrippen en
de hierbij behorende vraagstellingen. Vervolgens zijn de meest opvallende punten beschreven vanuit
de verschillende onderzoeken die plaats vonden in de interne en externe analyse. Voordat de
daadwerkelijke analyse kon plaatsvinden zijn eerst alle resultaten verwerkt. De aanbevelingen zullen
toegelicht worden aan de hand van de herziende marketingmix.
Er zijn verschillende soorten bronnen te onderscheiden die kunnen dienen als databronnen en
kennisbronnen. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van personen, media, documenten en literatuur.
De ondervraging heeft plaatsgevonden door middel van enquêtes. Ten behoeve van het
literatuuronderzoek en de analyseonderzoeken zijn relevante delen geselecteerd vanuit de media,
documenten en literatuur.
De keuze van waarnemingstechnieken
Om inzicht te verschaffen in de huidige situatie van Telstar is er ten behoeve van de situatieanalyse
onderzoek verricht aan de hand van de aanwezige informatie van SC Telstar. Hiernaast is er door
middel van vergaderingen en feedback bijeenkomsten, gesproken met mensen van verschillende
afdelingen binnen Telstar, om een duidelijk beeld te krijgen waarvoor Telstar staat en het beleid dat
ze uitvoeren. Aan de hand van internetbronnen, literatuur en secundaire analyses is er deskresearch
verricht. Tevens zijn er 100 enquêtes afgenomen in het verzorgingsgebied van Telstar, om de mening
van de huidige en potentiële bezoekers uit de regio te kunnen peilen.
Verrichten van deskresearch
Voor het deskresearch is er gebruik gemaakt van internetbronnen, beschikbare gegevens binnen
Telstar en literatuur over marketingstrategie. Daarnaast is er gebruik gemaakt van secundaire
analyses. Dit houdt in dat er onderzoek van bestaande datasets met kwantitatieve gegevens is
verricht. Denk hierbij aan klantonderzoeken die door de KNVB en Telstar reeds zijn verricht, zoals het
fanonderzoek (KNVB Expertise). Deze gegevens zullen voornamelijk in de externe situatie worden
behandeld.
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Verrichten van fieldresearch
Om de mening van de huidige bezoekers te peilen over hun wensen en behoeften, zal er gebruik
worden gemaakt van kwantitatief onderzoek. Daarnaast zal ook de mening van potentiële bezoekers
van Telstar worden gepeild a.d.h.v. van enquêtes, die afgenomen zullen worden in het
verzorgingsgebied van Telstar (IJmuiden, Velsen, Beverwijk, Haarlem).
Hierbij zal er gebruik worden gemaakt van een gestructureerde dataverzamelingsmethode. Dat wil
zeggen dat de vraagstelling van tevoren vaststaat en dat er een aantal antwoordmogelijkheden
wordt gegeven, waaruit de ondervraagde kan kiezen. Hierbij vormen de antwoorden van de
respondenten de basis voor de dataset die wordt gebruikt voor de kwantitatieve analyse.
Gegevensverwerking
De kern van de gebruikte literatuur wordt in hoofdstuk 2 van dit strategisch marketingplan
beschreven aan de hand van vier kernbegrippen. Deze kernbegrippen worden vanuit verschillende
invalshoeken bekeken, waaruit een samenhangend overzicht van verschillende standpunten, visies
en theoretische uitgangspunten is voortgekomen. De onderlinge relaties en verbanden tussen de
kernbegrippen worden aangegeven en waar nodig nader behandeld in het rapport.
De kwantitatieve data die zal voortkomen uit de afgenomen enquêtes, zullen in kaart brengen hoe
toeschouwers hun bezoeken waarderen, uitgedrukt in cijfers. De enquêtes zullen aan de hand van
het statistiekprogramma SPSS worden verwerkt. Als alle antwoorden zijn verwerkt, kunnen de
verschillende waardes aan de hand van diverse tabellen, grafieken en diagrammen worden
afgenomen en gebruikt worden ten behoeve van de externe analyse.

3.3 Kwaliteit
Betrouwbaarheid
Bij de uitvoering van een kwantitatief marktonderzoek dienen de resultaten de werkelijke situatie zo
dicht mogelijk te benaderen. De mate van betrouwbaarheid van een onderzoek wordt meestal
uitgedrukt in een percentage. Bij het berekenen van de steekproefgrootte van een onderzoek wordt
meestal gerekend met een betrouwbaarheidspercentage van 95%.
Om het minimale aantal respondenten te berekenen voor de steekproef is de volgende formule
opgesteld:
n>= N x z ² x p(1-p)
z ² x p(1-p) + (N-1) x F ²
Hierbij is:
z = de standaardafwijking bij een bepaald betrouwbaarheidspercentage. Dus 1,96 bij 95%
betrouwbaarheid.
N = de grootte van de populatie (>2.000)
p = de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft (95%)
F = de foutmarge (5% of 7%)
n = het aantal benodigde respondenten. Altijd naar boven afronden -> 97
Om het onderzoek zowel representatief als betrouwbaar te kunnen bestempelen zullen er minimaal
100 enquêtes worden afgenomen onder de potentiële doelgroepen van Telstar.
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4 Situatie omschrijving
In dit hoofdstuk zal het bedrijfsprofiel van Telstar in kaart worden gebracht om in grote lijnen inzicht
te krijgen in de interne bedrijfsvoering. De verkregen inzichten zullen als input dienen voor de
volgende onderzoeksvraag: ‘Hoe ziet de huidige situatie van Telstar eruit?’. In de loop van dit
hoofdstuk zullen de hieruit afgeleide sub-deelvragen worden beantwoord en zal duidelijk worden
waarvoor Telstar staat als organisatie, welke huidige strategie er wordt gehanteerd, hoe de
organisatiestructuur in elkaar steekt en welke bedrijfscultuur er heerst. De belangrijkste bevindingen
worden in een conclusie samengevat en waar nodig gebruikt in een later stadium van dit rapport.

4.1 Over Telstar
SC Telstar is een betaald voetbal organisatie uit Velsen-IJmuiden en is opgericht in 1963. Dit jaar, op
13 Juli aanstaande, viert SC Telstar haar 50-jarig jubileum. Telstar is vernoemd naar de gelijknamige
gelanceerde satelliet in 1962 en is een fusie van de professionele takken van de rivaliserende clubs
VSV uit Velsen en Stormvogels uit IJmuiden. De clubs VSV en Stormvogels bleven als amateurtakken
wel zelfstandig voort bestaan.
Nadat Telstar 14 jaar lang uitkwam in de eredivisie, zijn ze vanaf 1978 niet meer op het hoogste
niveau uitgekomen. In 2001 fuseerde Telstar met amateurvereniging Stormvogels met als insteek te
profiteren van een betere jeugdopleiding en opleidingsvergoedingen, vanaf dit jaar ging Telstar
verder als Stormvogels/Telstar. In 2008 werd deze fusie afgebroken wat Telstar de kans heeft
gegeven om een samenwerkingsverband aan te gaan met AZ uit Alkmaar. Dit contract loopt tot het
einde van het huidige seizoen (medio 2013), waarna het contract zal worden ontbonden.
Volgens de licentiecommissie van de KNVB heeft Telstar zijn financiële huishouding voldoende op
orde. Na drie opeenvolgende seizoenen te zijn ingedeeld in de financieel gezondste categorie (ofwel
kwalificatie–goed-) zijn ze dit jaar ingedeeld in categorie twee (kwalificatie –voldoende-) 2. Telstar
doet er alles aan om financieel in de gezondste categorie te bivakkeren, en hierdoor was het een
behoorlijke tegenvaller dat ze deze licentie niet konden behouden. Indien de verkoop van de west
tribune formeel is afgewikkeld, krijgt Telstar weer uitzicht op de hoogste positie.
De KNVB heeft op 15 mei jl. de nieuwe categorie-indeling van de betaald voetbalclubs bekend
gemaakt. De KNVB stelt de lijst samen op basis van de ingediende halfjaarcijfers 2012/13. De
volledige categorie indeling is als volgt:
Categorie1
(Onvoldoende)
AGOVV
FC Den Bosch
FC Dordrecht
FC Emmen
SC Veendam
Ado Den Haag
Fortuna Sittard
FC Emmen

Categorie 2
(Voldoende)
SC Telstar
MVV
AZ
Cambuur Leeuwarden
FC Eindhoven
NAC Breda
De Graafschap
Roda JC
FC Twente
Heracles Almelo
VVV-Venlo

Categorie 2
(Voldoende)
Feyenoord
RKC Waalwijk
Willem II
FC Utrecht
Vitesse
Excelsior
FC Zwolle
Roda JC
NEC
Sparta Rotterdam
Helmond Sport

Categorie 3 (Goed)
Ajax
Almere City
Go Ahead Eagles
FC Groningen
SC Heerenveen
FC Oss
PSV
FC Volendam

Figuur 2: Categorie-indeling KNVB 2013
2

Telstar - Categorie indeling KNVB 2013
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4.2 Visie
Met het oog op het wegvallen van HFC Haarlem heeft SC Telstar een nieuwe visie opgesteld voor een
looptijd van 4 jaar:
‘Als succesvolle organisatie de harten veroveren van voetballiefhebbers, ondernemers en inwoners
van de regio IJmond/Kennemerland3’

4.2.1 Ambities
SC Telstar heeft verschillende ambities waaraan het wil voldoen voor het jaar 2015. Deze ambities
zijn te onderscheiden in doelstellingen op bedrijfs-en sportief niveau4:
Bedrijfsniveau:
-

Financiële gezonde positie behouden door middel van zelf verworven omzet uit sponsoring,
kaartverkoop en horeca.
In 2015 2e keus betaald voetbalclub van alle voetballiefhebbers (sympathieke club).
Een vol stadion met betalende bezoekers, waarbij er een goede sfeer heerst.

Sportief niveau:
-

4.3

In de periode 2011-2014 een plaats bij de eerste 5 in de Jupiler League.
Jaarlijkse deelname aan nacompetitie door periodekampioenschap of op basis van de
rangschikking.
Attractief voetbal spelen.

Strategie

Aangezien Telstar sinds een paar jaar over een prachtige hoofdtribune beschikt en met TATA Steel
een sponsordeal voor de komende 3 jaar heeft vastgesteld, is Telstar zeer ambitieus geworden. De
lat wordt zowel op commercieel als sportief gebied hoog gelegd, waarbij de volgende strategieën
worden toegepast5:
Huidige strategieën
- Uitbouwen van de merknaam Telstar in regio IJmond en regio Kennemerland.
- Ontwikkelen van een sociaal en zakelijk platform in en om het stadion.
- Innovatief zijn met projecten om de sponsoren te interesseren.
- Attractief voetbal met een tomeloze inzet.
Strategieën op korte termijn
- Dagelijks werken aan een club waarbij het collectief, belevenis en passie centraal staan.
- Succesvolle ingebruikname van de nieuwe west tribune en faciliteiten.
- Zorgen voor goede contacten met sponsoren, gemeente IJmond, politiek, pers en
leveranciers
- Ondersteuning van medewerkers, management en directie.

3

Telstar Merkplan - Merkplan 2010-2015
Telstar Merkplan - Merkplan 2010-2015
5
Telstar Merkplan – Merkplan 2010-2015
4
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4.4 Positionering
Hetgeen waarvoor Telstar staat als organisatie en tegelijkertijd hetgeen wat ze willen uitstralen is
gelinkt aan een aantal merkwaarden. Op deze manier gaat Telstar zowel intern als extern te werk6.
-

Eigenzinnig
Sympathiek
Saamhorig
Strijdlustig

Aan de hand van deze 4 merkwaarden probeert Telstar een begrip binnen de regio te worden en zich
te positioneren ten opzichte van de inwoner van de regio IJmond. Dit zal moeten bijdragen aan de
bekendheid van Telstar om meer bezoekers te trekken naar het stadion en de langere termijn visie te
kunnen realiseren.

4.5 Organisatie
Het organogram in figuur 2 laat de structuur binnen het bedrijf zien. Naast deze werknemers zijn er
ook nog veel vrijwilligers actief voor de organisatie. Ook zijn er een aantal part-time betaalde
krachten.

Figuur 3: Organogram organisatie SC Telstar
Naast deze betaalde werknemers die voor langere termijn voor de organisatie werken, zijn er ook
veel korte termijn werknemers bij de organisatie actief. Zo komen er elk semester gemiddeld 4
stagiaires helpen op de verschillende afdelingen. Daarnaast werkt Telstar nauw samen met Stichting
LEFF7. Stichting LEFF brengt probleemjongeren onder bij verschillende soorten bedrijven om deze
jongeren zo praktijkervaring op te laten doen om ze klaar te stomen om een betaalde baan te gaan
zoeken. Tevens werkt Telstar ook samen met verschillende scholen uit de regio waarvoor sociale
stages worden aangeboden.

6
7

Telstar Merkplan - Merkplan 2010-2015
Telstar - LEFF
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4.5.1 Organisatiecultuur
Intern
Telstar is een organisatie waarbij de sfeer zeer informeel is. Dit valt te verklaren door de vele
stagiaires en vrijwilligers die binnen de organisatie werken. De lijnen tussen het bestuur, de spelers
en vrijwilligers zijn dan ook zeer kort, waardoor er weinig aanpassingsproblemen worden
ondervonden door nieuwe werknemers. De inzet van de vrijwilligers en stagiaires wordt dan ook zeer
gewaardeerd, aangezien Telstar zonder deze niet over een bestaansrecht kan beschikken.
Daarnaast wordt er gewerkt met verschillende afdelingen (zoals de financiële en commerciële
afdeling), waarbij iedere afdeling zijn eigen verantwoordelijkheden kent, om zodoende gezamenlijk
tot het beste resultaat te komen. Het behalen van positieve resultaten is dan ook de drijfveer binnen
de gehele organisatie. Een punt waarin Telstar intern kan bevorderen is de communicatie. Het komt
wel eens voor dat activiteiten niet bij allen bekend zijn, waardoor er miscommunicatie op treed,
doordat er langs elkaar heen word gewerkt.
Extern8
De cultuur die Telstar naar de buitenwereld uit wilt stralen is dat Telstar een warme club is waar veel
mogelijkheden zijn. De communicatie naar de supporters toe is altijd erg open, waarbij de meningen
veelal worden gehoord en meegenomen worden in bepaalde beslissingen (bv. Het nieuwe
wedstrijdshirt). Onder de nieuwe slogan ‘Thuis bij Telstar’ belooft Telstar de gezelligste huiskamer
van IJmond en vervolgens ook Kennemerland te worden en probeert het haar gastvrijheid te tonen.
Daarnaast heeft Telstar een duidelijk sponsoringbeleid, waarbij ze willen uitbouwen naar het
effectiefste businessnetwerk in de regio, door middel van sponsoren te overtuigen van haar
professionalisme en de wederzijdse belangen. Door middel van nieuwe mogelijkheden zoals onder
andere LED Boarding probeert Telstar sponsoren te triggeren. Met de nieuwe sponsortribune en de
hieraan gekoppelde business-lounges straalt Telstar ook meer professionalisme uit en kan het haar
product nog beter verkopen.

4.6 Jeugdopleiding SC Telstar
SC Telstar beschikt niet over een eigen jeugdopleiding, maar heeft sinds het seizoen 2008/2009 een
samenwerkingsverband opgezet met AZ. Dit houdt in dat de jeugd van Telstar is opgenomen in de
jeugd van AZ waardoor Telstar enkel nog over een eerste elftal beschikt. Onlangs heeft AZ het
samenwerkingsverband met Telstar stop gezet. AZ was niet tevreden over de ontwikkeling van de
spelers die zij naar Telstar toe stuurden en beëindigden daarom de samenwerking 9. Uiteraard valt
dit besluit voor Telstar zeer te betreuren, aangezien dit niet ten goede komt voor de kwaliteit van de
selectie en de kans op naamsbekendheid kleiner wordt.

8
9
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4.7 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
SC Telstar doet er alles aan om een rol van betekenis te kunnen spelen op sociaal en maatschappelijk
gebied. Op deze manier wil Telstar haar bijdrage leveren op lokaal & regionaal gebied. Zoals ‘’Telstar
Thuis in de Wijk’’, wat een brede stichting is voor maatschappelijke projecten. Met deze stichting
willen de initiatiefnemers SC Telstar en Woningbedrijf Velsen meer inhoud geven aan het begrip
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
De stichting Telstar Thuis in de Wijk vormt een paraplu voor uiteenlopende projecten en initiatieven,
waarbij sport en jongeren de rode draad vormen. De drie aandachtsvelden van Telstar Thuis in de
Wijk zijn:
1. Sport, Gezondheid & Levensstijl (sport en spel, voorlichting, financial fairplay)
2. Jongeren, Scholing & Werkervaring (educatie, voorkomen achterstanden, vorming)
3. Samenleving, Leefbaarheid & Wijken (resocialisatie, participatie, zorg & welzijn) 10
SC Telstar kent al diverse maatschappelijke projecten, zoals het re-integratieproject Sportief voor
Werk door LEFF en het bieden van stageplaatsen aan taakgestraften en mensen met een beperking
(met de Meergroep en de Hartekamp groep). Telstar biedt hen de gelegenheid om mensen met een
(tijdelijke) achterstand en/of (geestelijk) gehandicapten werkervaring op te laten doen om zich zo
klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Zij passen prima onder de paraplu van Thuis in de Wijk.
Daarnaast past Telstar Thuis in de Wijk bij de doelstellingen van de landelijke stichting ‘´Meer dan
Voetbal´, die is opgericht door de KNVB en de Eredivisie en Eerste Divisie van het betaald voetbal.
Meer dan Voetbal is vooral een platform voor het delen van ervaringen en kennis, waarop alle
maatschappelijke voetbalactiviteiten uit het land verzameld zijn.

Conclusie H4 Situatie beschrijving:
Telstar is een warme, ambitieuze en bovenal een gezellige BVO, waarbij er een informele cultuur
heerst. De lijntjes tussen de verschillende afdelingen zijn zeer kort en Telstar’s bestaansrecht wordt
dan ook bepaald door de vele actieve vrijwilligers die betrokken zijn bij de club. Telstar is zeer
ambitieus ingesteld en legt de lat dan ook erg hoog op zowel sportief als commercieel gebied. Mede
vanwege het aflopende samenwerkingscontract met AZ Alkmaar, zijn de sportieve ambities moeilijk
te verwezenlijken. Op bedrijfsniveau zijn de ontwikkelingen positiever. Dankzij de sponsordeal met
TATA STEEL en het ingebruikname van de nieuwe hoofdtribune, straalt Telstar meer professionalisme
uit en trekt het meer sponsors aan. Daarnaast doet Telstar er alles aan om op maatschappelijk
gebied een rol van betekenis te kunnen spelen. Op deze manier wil het haar merknaam versterken in
de regio IJmond & Kennemerland en dient het bij te dragen aan een betere binding met de
omgeving.
10
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5 Interne Analyse
In dit hoofdstuk zal er een analyse plaatsvinden van de huidige interne situatie van Telstar. Om de
onderzoeksvraag; ‘Hoe ziet de huidige situatie van Telstar eruit’ verder te kunnen onderzoeken zullen
er verschillende analyses aan bod komen ter beantwoording van de afgeleide sub-deelvragen. Na
het onderzoek worden de sterke en zwakke punten van de organisatie in kaart gebracht.
Middels een afnemersanalyse zullen de verschillende soorten bezoekers van Telstar in kaart worden
gebracht. De marketingmix zal bijdragen aan het verwerven van een inzicht over de interne situatie
en de instrumenten waarmee de markt bespeeld zal kunnen worden. De belangrijkste bevindingen
vanuit de interne analyse worden samengevat in een conclusie en zal als input worden gebruikt voor
de SWOT-Analyse.

5.1 Afnemers Analyse
Aan de hand van de afnemers analyse zal er een goed beeld gecreëerd worden van de verschillende
soorten afnemers van Telstar en kan er antwoord worden gegeven op de volgende deelvraag: ‘Wie
zijn de huidige afnemers van Telstar?’. De verschillende soorten afnemers van Telstar zijn
gesegmenteerd onder de volgende bezoekers:
Fanatieke aanhang
Dit zijn veelal de seizoenkaarthouders die er, ondanks slechte resultaten, vaak zijn en trouw zijn aan
de club. Deze groep komt veelal op jonge leeftijd al bij de club en staat voornamelijk bij elkaar op de
zuid tribune. De gemiddelde leeftijd ligt onder de 20 jaar. Sfeer in het stadion vinden zij erg belangrijk
en proberen hier dan ook goed aan bij te dragen. Ze willen graag binding met de club en vinden het
belangrijk om zich te kunnen identificeren met de spelers en de club.
Voetballiefhebbers
Deze groep bestaat zowel uit seizoenkaarthouders en kopers van losse kaartjes. Voetballiefhebbers
zijn minder trouw dan de fanatieke aanhang en dreigen snel over te stappen naar substituten. Indien
de prestaties bevorderen van Telstar, zullen er meer kaarten worden verkocht, aangezien deze groep
bezoekers niet per definitie kan worden bestempeld als Telstar supporters.
Sponsoren
De sponsoren zitten vaak met een heel ander belang bij de club dan de meeste andere bezoekers.
Onderdeel van het bezoeken van de wedstrijden is het netwerken voor en na de wedstrijd.
Regelmatig worden er zogeheten match diners georganiseerd waarbij het doel is elkaar beter te
leren kennen. In twee grote skyboxen krijgen sponsoren de kans elkaar in een informele sfeer te
ontmoeten.
Bezoekers via vrijkaarten
Regelmatig worden er vrijkaarten weggeven aan regionale sportverenigingen en (basis)scholen. Deze
groep heeft nog geen grote binding met Telstar, maar hecht meer waarde aan een gezellig dagje uit.
Door gratis kaarten te verstrekken wordt de financiële drempel weggenomen. Telstar deelt gratis
kaarten uit aan jongeren om ze in aanraking te laten komen met Telstar, met de intentie dat ze een
positieve ervaring eraan over houden en hierdoor vaker zullen terugkeren.
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5.2 Marketingmix
Onderstaande marketingmix is opgesteld om Telstar te voorzien in de interne situatie van de
organisatie en biedt tevens een overzicht van de instrumenten waarmee het de markt zal kunnen
bespelen (deelvraag 1.5). Ter ondersteuning van de marketingmix is er gebruik gemaakt van
beschikbare interne en externe rapporten van Telstar. Overige vraagstukken zijn beantwoord a.d.h.v.
directe benadering met relevante personen binnen de organisatie. Onderstaande 5 p’s geven een
beeld van de beschikbare instrumenten.

5.2.1 Prijs
De supporter heeft de keuze om een seizoenkaart aan te schaffen of losse kaartjes te kopen voor een
wedstrijd. Een seizoenkaart verschilt per prijs van tribune, terug te vinden in bijlage 2.11 Met een
seizoenkaart krijgt de supporter toegang tot de 17 thuiswedstrijden in de competitie. In verhouding
is het voor een supporter die veel wedstrijden bezoekt verstandiger om een seizoenkaart te nemen
dan elke wedstrijd losse kaarten te kopen, aangezien de prijs van een seizoenkaart gelijk ligt aan 11 a
12 losse kaarten. Voordeel voor Telstar aan de verkoop van een seizoenkaart is dat een stoel voor
het gehele seizoen verkocht is, dus ook al komt de bezoeker niet, is het geld toch al binnen.
Losse kaarten hebben even als de seizoenkaarten verschil in prijs qua tribune en qua afnemer, welke
terug te vinden zijn in bijlage 3. Zo betaalt een jongere tot en met 16 jaar minder voor een kaartje
dan een volwassene. Achterliggende gedachte is hierachter om de jeugd voor een lagere prijs kennis
te kunnen laten maken met SC Telstar. Daarnaast heeft deze jeugd veel substituten waaraan zij haar
geld spendeert dus dient zij getriggerd te worden. Ook 65+ers en gehandicapten ontvangen korting
op de aanschaf van een kaartje, dit omdat deze doelgroep over het algemeen een minder hoog
besteedbaar inkomen heeft. Daarnaast zijn senioren vaak al langere tijd een bezoeker van de club en
is het een mooi gebaar naar deze doelgroep toe om hen de wedstrijd met korting te kunnen laten
bezoeken.
Bij het bepalen van de prijs, dient er rekening gehouden te worden met de afnemer. De afnemers
moeten ten slotte verleidt worden, waarbij ‘The Willingness to pay’ van belang is. De verbouwing van
het stadion geeft Telstar de optie om de prijs voor een kaartje te verhogen, daar de locatie
comfortabeler is geworden en meer mogelijkheden biedt voor de supporter. Hierdoor ontstaat er
een psychologische meerwaarde voor de supporter, die hierdoor bereid is een subjectief bedrag
extra te betalen voor een wedstrijdkaartje.

5.2.2 Product
Het belangrijkste product in de propositie van Telstar zijn de wedstrijden die zij aanbieden. De
thuiswedstrijd is voor Telstar het Unique Selling Point12 waarmee het alle lagen van de afnemers
dient te bespelen. Tijdens en rondom de wedstrijd worden er ook verschillende producten
aangeboden die het de afnemer comfortabel dienen te maken, zoals de horeca.
Er zijn verschillende redenen voor de afnemers om de thuiswedstrijden te bezoeken. In het eerder
vermelde voorbeeld zijn de verschillende afnemersgroepen gesegmenteerd. Zo komen sponsoren
voornamelijk om te netwerken, terwijl supporters meer naar een wedstrijd komen voor de
gezelligheid en de sfeer. De sportieve resultaten is een factor die niet kan worden beïnvloed door de
organisatie maar wel van essentieel belang voor het aantrekken van supporters. Grote obstakels voor
supporters om een wedstrijd niet te komen bezoeken zijn onder andere de reistijd en geen behoefte
om nog meer wedstrijden te bezoeken13.
11
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Telstar heeft 7 redenen opgesomd waarom de afnemer toch een wedstrijd zou moeten komen
bezoeken ondanks sportief tegenvallende resultaten14:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Geniet elke thuiswedstrijd van een geweldige avond uit, Thuis bij Telstar
Telstar voetbalt ondanks alles altijd om te winnen en de inzet is fenomenaal
Ontmoet vrienden en vriendinnen in een geweldige omgeving
Breid je zakelijke netwerk/kennissenkring uit
Erken de maatschappelijke functie van Telstar
Ervaar de verrassingen van doelpuntrijk Jupiler League voetbal van dichtbij
Telstar is van ons, blijft dat ook en daar draag je graag aan bij

Daarnaast is het TATA Steel stadion ook een product van Telstar waarmee het zich in de markt kan
positioneren. Het complex beschikt over verschillende zalen waarin feesten georganiseerd kunnen
worden of vergaderingen gehouden kunnen worden. Op aanvraag kunnen er lunches en diners
verzorgd worden door de horeca van Telstar. Op dit moment wordt er nog weinig van deze ruimtes
doordeweeks en in het weekend gebruik gemaakt, waardoor de ruimtes niet optimaal worden
benut.
Een ander product waaruit Telstar inkomsten genereert is de merchandising. Op het sportpark
Schoonenberg bevindt zich een fanshop waar artikelen vanuit de merchandise te koop zijn, denk
hierbij aan sjaals en shirts en dergelijke. Deze fanshop is geopend rondom wedstrijddagen en op
woensdagmiddag. Ook is er een webshop waarop de merchandise te koop is.

5.2.3 Promotie
Er zijn verschillende vormen van communicatie, waarmee Telstar haar producten promoot. Deze
vormen van communicatie zijn bedoeld om sponsoren aan te trekken en om potentiële bezoekers te
triggeren om naar het stadion te komen.
Televisie
Iedere week worden de samenvattingen van de Jupiler League uitgezonden op RTL 7. Het sportieve
succes is hier van doorslaggevend belang in de mate waarin Telstar in beeld zal komen. Bij goede
resultaten wordt er langer over Telstar gesproken en worden er wellicht langere samenvattingen van
de wedstrijden getoond. Daarnaast besteed Noord-Holland Sport wekelijks aandacht aan de
wedstrijden die SC Telstar gespeeld heeft. Telstar heeft weinig inbreng bij deze zenders, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld regionale zenders. Seaport TV zendt bijvoorbeeld het item ‘Telstar TV’
uit waarin wekelijks de week wordt besproken en vooruitgekeken wordt naar komende wedstrijden.
Daarnaast biedt de zender extra aandacht aan de maatschappelijke projecten die Telstar voert.
Kranten en tijdschriften
Telstar maakt weinig gebruik om te adverteren in regionale bladen. Wel wordt er regelmatig
aandacht besteed aan Telstar door bijvoorbeeld het Haarlems Dagblad en de IJmuider Courant. Door
het wegvallen van HFC Haarlem hebben deze kranten meer ruimte over om aandacht te besteden
aan SC Telstar.
Reclamezuilen en posters
De gemeente Velsen heeft een LED board waarvan SC Telstar gebruik kan maken. Op dit LED board is
te zien wanneer de eerstvolgende thuiswedstrijd gespeeld wordt. Daarnaast worden er door
vrijwilligers wekelijks posters opgehangen om de afnemer te informeren wanneer er weer een
wedstrijd plaats vindt. Bij deze vormen van promotie is er sprake van free publicity.
14
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Social media
Telstar is sinds kort zeer actief op het gebied van Social Media. Via Twitter worden followers
geïnformeerd over wedstrijden, wordt er live verslag gedaan tijdens wedstrijden en worden er
regelmatig leuke items gepost zoals bijvoorbeeld columns. Daarnaast is de Twitter ook gekoppeld
aan De Witte Leeuwen Facebook-pagina. Welke op dit moment al ruim 1.000 leden heeft.
Deze vormen van Social Media worden tevens gebruikt om de volger te informeren over acties met
betrekking tot kaartverkoop.

5.2.4 Personeel
In het organogram was te zien dat Telstar over een klein aantal vaste werknemers beschikt. Naast de
vaste werknemers zijn er doordeweeks veel vrijwilligers, taakstraffers en stagiaires aan het werk.
Slechts een enkeling die niet in het organogram is opgenomen werkt doordeweeks ook nog betaald
bij SC Telstar. Op wedstrijddagen zijn er veel meer betaalde krachten aan het werk. Denk hierbij aan
horecapersoneel, beveiliging, ticket verkopers en werknemers in de fanshop. Daarnaast zijn op deze
dagen ook de bestuursleden zeer actief om de sponsoren te ontvangen en te begeleiden tijdens de
wedstrijd.
Het is van belang dat al het personeel dat voor Telstar werkzaam is op een wedstrijddag, de bezoeker
vermaakt en ervoor zorgt dat de bezoeker een plezierige avond beleefd. Het personeel dient de
boodschap die de club wil uitstralen, Thuis bij Telstar, over te brengen op de bezoeker. Daarnaast is
het personeel ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoeker.
Het personeel is ook een instrument waarmee Telstar laat zien dat het maatschappelijk bezig is.
Sponsoren koppelen graag hun naam aan een bedrijf dat goed aangeschreven staat in de
maatschappij, Telstar werkt daar hard aan. Door gehandicapten, minder validen en moeilijk
opvoedbare kinderen de kans te geven om bij Telstar stage te lopen, helpt Telstar deze personen om
ze klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

5.2.5 Plaats
Sinds het seizoen 2009/2010 gaat het Sportpark Schoonenberg verder onder de naam Tata Steel
stadion, de hoofdsponsor van SC Telstar. Dit vernieuwde stadion heeft een nieuwe indeling gekregen
qua vakken, om de verschillende soorten bezoekers beter van elkaar te kunnen scheiden. Zo is de
nieuwe west tribune, gelegen aan de kant van het kantoor, nagenoeg volledig bezet door sponsoren.
Deze tribune beschikt over 1200 plaatsen en ligt boven de kleedkamers, fysioruimte, spelershome en
kantoorruimtes.
Ook de zuid tribune is onlangs vernieuwd. Dit is voornamelijk de plek waar de fanatieke aanhang
plaats neemt en is alleen voorzien van staanplaatsen. De oost tribune biedt plaats aan de overige
bezoekers, voornamelijk gezinnen. Deze tribune biedt tevens plek voor de uitsupporters, welke in 2
aparte vakken geplaatst worden. Deze vakken zijn afgeschermd met hekken om overloop van beide
supporters te voorkomen. In Bijlage 4 is een plattegrond van het stadion te vinden.

35

5.3 Positionering
Om inzicht te kunnen krijgen in de huidige positioneringstrategie van SC Telstar (DV 1.2), zullen in
deze paragraaf de verschillende betrokken partijen waarop Telstar zich positioneert in de markt,
worden behandeld.

5.3.1 T.o.v. sponsoren
Met het nieuwe stadion als belangrijkste instrument probeert SC Telstar zich professioneel op te
stellen in de zakelijke markt. De faciliteiten waarover het stadion beschikt zijn uitermate geschikt om
het bedrijfsleven in te verwelkomen. Zo kunnen er naast vergaderingen ook bedrijfsfeesten
georganiseerd worden.
Hiernaast wil SC Telstar als brugfunctie fungeren om zo sponsoren met elkaar in contact te kunnen
laten komen, waardoor er meer business met elkaar gedaan wordt. Dit doet SC Telstar door onder
andere een-op-een benadering maar ook met algemene sessies en activiteiten. Businessclub leden
moeten het interessant gaan vinden om ook op niet-wedstrijddagen naar het stadion te komen.

5.3.2 T.o.v. afnemer
Telstar ligt met haar bezettingsgraad iets hoger dan het gemiddelde van de Jupiler League15 (zie H.6.
– Omvang van de markt). Iedere voetbalkenner weet dat sportieve prestaties de meeste invloed
hebben op de afnemer of zij wel of niet naar het stadion komt. Onderstaand figuur wordt ook wel
het ‘Cirkel van succes’ genoemd voor een betaald voetbalorganisatie16.

Figuur 4: ‘De cirkel van succes’
De invloed vanuit de club op de supporters is dus gering, een positionering is hierdoor moeilijk in te
nemen. Met het merkplan ‘Thuis bij Telstar’ probeert Telstar zich te positioneren als gezelligste

15
16
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huiskamer van de regio IJmond en Kennemerland. Met verschillende sfeeracties en de actie ‘Club van
de week’ probeert Telstar de supporter tevreden te stellen en te triggeren voor een volgend bezoek.
Daarnaast positioneert Telstar zich in de regio aan de hand van maatschappelijke initiatieven (H4.
Situatie Analyse – Meer dan Voetbal). Op deze manier wil Telstar haar bijdrage leveren op lokaal &
regionaal gebied en zo meer betrokkenheid creëren met haar omgeving.
Telstar is niet op een dermate hoog niveau actief dat bezoekers vanuit het gehele land naar het
stadion komen. Daarnaast is de regio ook niet bepaald betrokken bij de club, waardoor onderstaande
positie is ingenomen:
Intiem

Regionaal

Landelijk

Massaal
Figuur 5: Positionering Telstar17
Betere sportieve prestaties zouden als gevolg hebben dat de positie van Telstar verschuift in
neerwaartse en rechtse richting.

5.4 Financiële gegevens
Volgens de licentiecommissie van de KNVB heeft Telstar zijn financiële huishouding voldoende op
orde. Na drie opeenvolgende seizoenen te zijn ingedeeld in de financieel gezondste categorie (ofwel
kwalificatie–goed-) is Telstar dit jaar ingedeeld in categorie twee (kwalificatie –voldoende-) 18. Telstar
doet er alles aan om financieel in de gezondste categorie te bivakkeren, en hierdoor was het een
behoorlijke tegenvaller dat ze deze licentie niet konden behouden.
De financiële kant van SC Telstar wordt in dit hoofdstuk weergeven aan de hand van de
sponsorinkomsten en de netto inkomsten verdeling.

17
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Marketingcommunicatie – Positionering
SC Telstar – Categorie indeling

37

5.4.1 Sponsorinkomsten
Net als bij elke andere betaald voetbalclub zijn de sponsorinkomsten van levensbelang voor SC
Telstar. De club haalt totaal €2.168.000 uit haar sponsorinkomsten. Een van de belangrijkste
inkomensbronnen hierbij is de verhuur van ruimtes gedurende de hele week. De club haalt het
grootste bedrag uit de overige sponsorinkomsten. In onderstaande tabel zijn de soorten
sponsorinkomsten vermeld.
Shirtreclame
Bordreclame
Overig

€ 150.000
€ 207.000
€1.004.000

Kledingsponsoring
Verhuur ruimtes
Wedstrijdsponsoring

€ 150.000
€ 492.000
€ 15.000

Sinds de verbouwing van het stadion heeft de sponsoring een enorme impuls gekregen. Daarnaast is
er sinds vorig jaar de LED boarding techniek actief binnen de eerste divisie, waardoor de sponsoring
hoger uitvalt. In Bijlage 6 kunt u de sponsorinkomsten van Telstar zien van de afgelopen seizoenen.

5.4.2 Netto inkomsten verdeling
In onderstaand figuur is goed te zien hoe grote invloed de sponsorinkomsten heeft op het
bestaansrecht van SC Telstar. Dit bepaalt ruim twee derde van de netto-inkomsten. Naast de
sponsoring behaalt Telstar veel van haar geld uit de mediabaten en wedstrijdbaten.

Netto inkomsten verdeling
9,0%
0,4%
7,5%

5,2% 9,5%
Wedstrijdbaten
Sponsorinkomsten
Media gerelateerde
baten

68,4%

Figuur 6: Netto inkomsten verdeling Telstar
Wedstrijdbaten
Sponsorinkomsten
Media gerelateerde baten

€ 260.000
€1.868.000
€ 204.000

Merchandising B to C
Food & Beverage
Overige baten

€ 11.000
€ 247.000
€ 142.000

Voor het vierde achtereenvolgende jaar kon Telstar een positieve balans opmaken aan het einde van
het seizoen. Na vorig jaar een positief bedrijfsresultaat van €150.000 te kunnen noteren, viel er op 30
juni 2012 een positief bedrijfsresultaat van €139.000 te noteren. Na aftrek van belasting en overige
lasten bleef hier €55.000 nettowinst van over19.

19
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Conclusie H5 Interne Analyse
De Interne Analyse heeft de huidige situatie van Telstar in kaart gebracht. Aan de hand van de
afnemersanalyse zijn er vier soorten bezoekers van Telstar onderzocht, die verschillende redenen
en/of belangen hebben om wedstrijden te komen bezoeken. Zo komt de fanatieke aanhang meer
voor de sfeer en gezelligheid, de voetballiefhebber voor de sportieve prestaties en sponsoren om te
netwerken. Telstar probeert zich dan ook verschillend te positioneren t.o.v. van de afnemers. Op
deze manier probeert Telstar zowel als sociaal- als zakelijk platform te dienen voor de verschillende
afnemers.
Telstar probeert zich te positioneren als de gezelligste huiskamer van haar regio en a.d.h.v.
maatschappelijke initiatieven wil het meer betrokkenheid met de omgeving creëren. De regio is
echter nog niet bepaald betrokken met de club, waardoor Telstar een intieme en lokale positie in
neemt. Het belangrijkste product in de propositie van Telstar zijn de wedstrijden die zij aanbieden
(Unique Selling Point). Aan de hand van randactiviteiten probeert Telstar meer elan te geven aan het
totale evenement en dient het alle lagen van de afnemers te bereiken.
De financiële analyse heeft aangetoond dat Telstar, ondanks een lagere kwalificatie, zijn financiële
huishouding voldoende op orde heeft. De analyse maakte verder duidelijk dat de sponsorinkomsten
van cruciaal belang zijn voor het voortbestaan van de club. Ruim tweederde van de netto-inkomsten
wordt namelijk behaald vanuit sponsorinkomsten.
In onderstaand overzicht staan de belangrijkste bevindingen vanuit de Interne- en Situatie Analyse
opgesomd. Deze sterkte en zwakke punten zullen later in het rapport worden toegepast in de SWOT
analyse.
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6 Externe analyse
In dit hoofdstuk wordt de externe omgeving waarin Telstar opereert onderzocht. Allereerst zal de
markt waarin Telstar zich bevindt worden geanalyseerd aan de hand van een marktanalyse (DV 2.1).
Vervolgens zal er middels het 5 krachtenmodel van Porter een beeld worden geschetst van de
bedrijfstak waarin Telstar zich bevindt (DV 2.2). Aan de hand van het uitgevoerde benchmark rapport
van de KNVB, zullen de concurrenten van Telstar uitgebreid onderzocht worden (OV 2).
Middels het KNVB fan onderzoek, zullen de meningen van de ondervraagden supporters op
verschillende relevante punten worden geanalyseerd. Deze analyses zullen inzicht geven in de mate
van verbondenheid met Telstar (OV 3) en de wensen & behoeften (OV 4) van deze verschillende
afnemers. De belangrijkste bevindingen worden samengevat en zullen dienen als kansen en
bedreigingen ten behoeve van de SWOT-analyse.

6.1 Marktanalyse
Voetbal is de meest beoefende sport in Nederland. In 1978 brak de KNVB als eerste sportbond door
de grens van 1.000.000 leden. Sindsdien is het aantal leden blijven groeien en volgens de laatste
cijfers bestaat de KNVB uit 1.205.808 leden20. Een toename van 1,42% ten opzichte van het
voorgaande seizoen. Het was het achtste opeenvolgende seizoen waarin een groei van het
ledenaantal te noteren viel.
De groei valt grotendeels te verklaren door de opmars van het vrouwenvoetbal, waarbij een stijging
van 3,2% in het afgelopen jaar viel te noteren. Inmiddels is 10,3% van alle leden bij de KNVB vrouw.
Voetbal is dan ook de snelst groeiende sport onder meisjes en vrouwen in Nederland. De goede
prestatie van het Nederlands vrouwen elftal op het EK in 2009 (bereikten halve finale) heeft het
damesvoetbal behoorlijke publiciteit gegeven. Hierdoor steeg de populariteit onder de meisjes en
dames voor het voetbal.
Waar het aantal sportende leden voor het achtste opeenvolgende seizoen een stijging kende, geld dit
niet voor de toename van het aantal verenigingen. Halverwege 2011 telde de KNVB 3.275
amateurverenigingen. Een daling van 1,2% ten opzichte van het seizoen ervoor. Het gemiddeld
aantal leden per vereniging stijgt hierdoor stevig. Dit valt te verklaren door de fuserende clubs, als
gevolg van een economisch moeilijke tijd.
Hiernaast zijn er gesprekken tussen de KNVB en de KBVB (Koninklijke Belgische Voetbal Bond) over
een eventuele BeNeliga, een samenvoeging van de Nederlandse en Belgische competitie21. Dit zal
moeten leiden tot een sterkere competitie met meer Internationale aandacht. Zodoende moet het
gat tussen de grote Europese clubs en die van Nederland en België slinken. Het vrouwenvoetbal nam
alvast het voortouw en startte met ingang van het seizoen 2012/2013 de Women’s BeNe League op.
Voor de mannen lijkt dit plan echter gedoemd te mislukken, omdat een ruime meerderheid van de
Eredivisieclubs niets ziet zitten in een fusie met de Belgische competitie22. Mocht de BeNeliga er toch
komen, dan heeft dit uiteraard consequenties voor Telstar. Dit kan bv. betekenen dat Telstar in een
competitie terecht komt met sterkere ploegen uit de Eredivisie die niet sterk genoeg zijn om in de
BeNeliga uit te mogen komen.

20

KNVB – Ledental
AD – Gesprekken met topclubs: BeNeliga moet er nu komen
22
VI – Invoering Beneliga
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6.1.1 Jupiler League
Telstar komt uit in de Jupiler League, de op een na hoogste divisie in Nederland. Deze is vernoemd
naar de naam van de hoofdsponsor, Jupiler. De kampioen promoveert automatisch naar de
eredivisie. Daarnaast kunnen de andere clubs op andere manieren promoveren via
promotie/degradatiewedstrijden. De Jupiler League bestaat uit 4 periodes, elke periodewinnaar mag
aan het eind van het seizoen deelnemen aan de promotiewedstrijden. Verder wordt deze lijst
aangevuld met de 4 besten van de ranglijst, welke vervolgens in de zogeheten ‘Play-offs’ gaan spelen.
De winnaars hiervan strijden in een later stadium tegen de nummer 16 en 17 van de Eredivisie voor
de promotie naar de hoogste divisie.
De wedstrijden in de Jupiler League worden vrijwel altijd gespeeld op vrijdagavond. Een nadeel
hiervan is dat op vrijdagavond de kinderen niet snel naar een wedstrijd toe zullen komen. Kinderen
die voetballen, moeten zelf op zaterdagmorgen vroeg opstaan waardoor ouders vaak beslissen om
kinderen op tijd naar bed te laten gaan op vrijdag. Hierdoor komt Telstar ook niet op vroege leeftijd
onder de aandacht, zoals dat wel bij Eredivisie clubs het geval is.
Met ingang van het seizoen 2010/2011 is de Topklasse in het leven geroepen. Dit is een competitie
met de beste amateurploegen van Nederland. Door het ontstaan van deze competitie is het ook
weer mogelijk om te degraderen vanuit de Jupiler League. Dit was sinds 1970 niet meer mogelijk
omdat de tweede divisie destijds werd opgeheven. Degraderen naar de Topklasse zal funest zijn voor
Telstar; De inkomsten zullen enorm dalen, aangezien deze competitie veel minder media aandacht
ontvangt dan de Jupiler League en dus minder aantrekkelijk is voor sponsors. Daarnaast is het
voetbal van een lager niveau, waardoor er minder bezoekers naar de wedstrijden zullen komen en
veel spelers zullen vertrekken.

6.1.2 Jupiler League gaat voor 20 teams
Vanwege de ondergang van BV Veendam en AGOVV, eindigde de Jupiler League dit jaar slechts met
zestien teams. Komend seizoen zal de Jupiler League waarschijnlijk weer bestaan uit twintig teams.
De verschillende geledingen in het betaalde voetbal en de Jupiler League hebben besloten om
komend seizoen de competitie aan te vullen met de twee kampioenen vanuit de Topklasse (Achilles
’69 + Katwijk) en de twee hoogst genoteerde beloftenteams (Jong Ajax + Jong Twente). De opzet
voor komend seizoen moet nu in samenwerking met alle betrokkenen nog nader worden uitgewerkt
om tot een formele besluitvorming te komen.

6.1.3 CED
De CED, Coöperatie Eerste Divisie, is de overkoepelende organisatie die de belangen van alle Jupiler
League clubs behartigt23. Deze organisatie is in 1993 opgezet en houdt zich in het bijzonder bezig met
de gemeenschappelijke commerciële belangen van de clubs. Tevens is de CED gesprekspartner naar
de overheid, Eredivisie, besturen en sponsoren.
De belangrijkste taken voor de CED
-

Het verkrijgen van media aandacht voor de Jupiler League en de clubs
Inkomsten verzorgen voor clubs en Jupiler League op gebied van commercie
Het verder professionaliseren van de Jupiler League

Hiernaast zorgt de CED ervoor dat gegevens van alle clubs uit de Jupiler League verzameld worden
waardoor er een benchmark opgesteld kan worden. Aan de hand van deze benchmark kunnen clubs
statistieken met elkaar vergelijken en terugzien op welke punten zij tekort schieten ten opzichte van
haar concurrenten.
23

KNVB Expertise extranet - CED

41

6.1.4 Omvang van de markt
Om de huidige situatie van Telstar in kaart te kunnen brengen, wordt de omvang van de markt
waarin Telstar actief is, vergeleken met elkaar op het gebied van de bezettingsgraad. Na een aantal
jaren flink tegenvallende bezoekerscijfers te hebben genoteerd is sinds vorig jaar het gemiddeld
aantal bezoekers weer op 3900 per wedstrijd gekomen. Deze cijfers werden voor het laatst behaald
in de jaren 70. Het seizoen 2012/2013 is dit aantal weer afgenomen, evenals de bezettingsgraad die
een lichte daling liet zien van gemiddeld 3,6%.
In onderstaand figuur is de bezettingsgraad per club uit de Jupiler League te zien van het seizoen
2011/2012 en het voorlopig gemiddelde van 2012/2013 tijdens de winterstop.
BVO

Capaciteit

Totale
gemiddelde
bezettingsgraad
2011/2012

Gemiddeld
aantal
toeschouwers
per wedstrijd
2011/2012

Totale
gemiddelde
bezettingsgraad
2012/2013

Gemiddeld
aantal
toeschouwers
per wedstrijd
2012/2013

Verschil
bezettingsgraad
2012/2013
t.o.v.
2011/2012

3.531
3.159

93,5
66,9

3.301
2.113

60,8
67,6

2.148
2.135

-32,7%
0,7%

4.200
6.700
3.063
10.592

66,8
72,4
67,5
66,9

2.805
4.849
2.067
7.089

74,2
74,6
55,5
64,6

3.118
4.995
1.699
6.843

7,4%
2,4%
-12%
-2,3%

56,4
5.636
59,3
5.930
97,7
12.308
60,5
7.629
54,1
5.411
57,3
5.728
47,8
4.063
44
3.742
43,7
1.201
50,3
1.376
53,9
2.212
67,3
2.761
48,1
3.124
51,2
3.378
45,6
3.285
39,1
2.818
65,9
2.966
60,1
2.704
27,6
2.348
27
2.296
37,9
4.747
30,9
3.860
45,9
2.155
43,1
2.027
58,91%
3.982
55,31%
3.702
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2,9%
-37,2%
3,2%
-3,8%
6,6%
13,4%
3,1%
-6,5%
-5,8%
-0,6%
-6,8%
-2,8%
-3.6%

Excelsior
AGOVV
Apeldoorn
Helmond Sport
Go Ahead Eagles
SC Telstar
Sparta
Rotterdam
SC Cambuur
De Graafschap
MVV Maastricht
FC Den Bosch
Almere City FC
FC Dordrecht
SC Veendam
FC Volendam
FC Eindhoven
FC Emmen
Fortuna Sittard
FC Oss
Gemiddeld

10.000
12.600
10.000
8.500
2.750
4.100
6.500
7.200
4.500
8.500
12.500
4.700

Gemiddeld is het aantal bezoekers in het seizoen 2012/2013 gedaald ten opzichte van het seizoen
ervoor. De meest opvallende dalers zijn De Graafschap (-37,2%) en Excelsior (-32,7%). Dit kan
verklaard worden doordat beide ploegen vorig seizoen degradeerde uit de Eredivisie. De
bezettingsgraad van Telstar nam in de eerste seizoenshelft met maarliefst 12%, ook behoorlijk af. Na
aanleiding van deze cijfers zijn er wekelijks veel gratis tickets verstrekt om het stadion voller te
krijgen en groepen kennis te laten maken met de club. In hoeverre dit heeft geleid tot hogere
bezoekersaantallen in de tweede seizoenshelft is nog niet bekend.

24
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6.1.5 Media aandacht
De wedstrijden die Telstar afwerkt in de Jupiler League worden wekelijks in een samenvatting
uitgezonden op RTL7. Dit betekent dus dat Telstar 34x per jaar in de samenvattingen voorkomt.
Hiernaast worden enkele hoogtepunten van deze wedstrijden ook nog besproken in het programma
Voetbal International, dat op maandagavond wordt uitgezonden. De kijkcijfers hier bedragen
gemiddeld 467.867 kijkers per aflevering25.
Ook de regionale televisie besteed wekelijks aandacht aan Telstar. Iedere week worden de
wedstrijden van Telstar geanalyseerd bij het programma Noord-Holland Sport met onder andere Ton
Ojers. Met een bereik van 820.000 kijkers in de week is RTV Noord-Holland bij uitstek dé regionale
omroep in Noord Holland26. De introductie van de digitale televisie heeft er mede voor gezorgd dat
de kijkcijfers zijn verhoogd, aangezien hierdoor de regionale zenders in het gehele land te ontvangen
zijn.
Daarnaast ontvangt Telstar aandacht via de regionale pers vanuit het Haarlems Dagblad, de IJmuider
Courant en het Kennemer Dagblad. Allen onderhouden goed contact met Telstar, waarover wekelijks
wedstrijdverslagen, interviews en commerciële acties worden geschreven. Zij hebben voor Telstar
een informatieve functie, terwijl bv. RTL7 slechts de functie heeft om het onder de aandacht van het
publiek te brengen.
Technologische ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat de rol van internet steeds belangrijker is
geworden. Samenvattingen kunnen worden herzien op uitzending gemist en het voetbalnieuws kan
op een van de vele websites worden gevolgd. Potentiële afnemers bevinden zich dagelijks op social
media netwerken als Hyves, Facebook en Twitter. Deze vorm van communicatie moet dan ook
meegenomen worden in de instrumenten die de clubs gebruiken.

6.1.6 Conjunctuur gevoeligheid
De markt waarin Telstar zich bevindt is uiterst gevoelig voor seizoenschommelingen. Zo zijn er
periodes waarin de club helemaal niet actief is, waardoor Telstar heel weinig onder de aandacht is.
De supporters vergeten Telstar in deze periodes en besteden hun aandacht aan andere substituten.
In de maanden december en januari is er winterstop en worden er geen wedstrijden gespeeld. De
reguliere competitie eindigt in mei, waarna er een periode van ongeveer 2,5 maand rust is tot dat de
nieuwe competitie weer begint.
Tijdens de zomerstop worden er ter voorbereiding van het nieuwe seizoen meerdere
oefenwedstrijden gespeeld. Tevens is er in deze tijd ruimte om te kijken op de transfermarkt voor het
aantrekken of verkopen van nieuwe spelers. Het aantrekken van nieuwe spelers kan een hoger
verwachtingspatroon scheppen bij de fans wat vervolgens de seizoenkaart aanschaf kan bevorderen.
Andere activiteiten zoals de open dag dienen ervoor te zorgen dat de supporter ook buiten het
reguliere seizoen geconfronteerd wordt met de club om haar zo weer het Telstar gevoel te geven.

25
26
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6.2 Verzorgingsgebied Telstar
Het verzorgingsgebied van Telstar wordt in dit hoofdstuk in kaart gebracht. Aan de hand van
statistische cijfers van het CBS zullen de meest recente gegevens besproken worden. Onderzocht zal
worden hoe groot het verzorgingsgebied van Telstar is na het faillissement van HFC Haarlem.
Daarnaast zullen de verwachte ontwikkelingen omtrent de bevolkingsgroei van Velsen in kaart
worden gebracht om te achterhalen welke mogelijke gevolgen dit heeft voor Telstar met betrekking
tot het aantal toeschouwers.
De regio waar Telstar zich voornamelijk op richt is IJmond. Echter, heeft Telstar sinds het
faillissement van HFC Haarlem, Zuid Kennemerland toegevoegd aan het verzorgingsgebied. In
onderstaand figuur worden de inwonersaantallen van de regio IJmond en Zuid Kennemerland
weergeven. 27
Regio IJmond
Regio Zuid Kennemerland

Figuur 8: Inwonersaantallen regio IJmond en Zuid Kennemerland per gemeente
De regio IJmond telt ruim 200.000 inwoners. Het stadion van Telstar ligt gelegen in de gemeente
Velsen, welke de grootste gemeente van de regio IJmond is. De regio IJmond is een stuk kleiner dan
de regio Zuid Kennemerland. Met ruim 365.000 inwoners beschikt de regio Zuid Kennemerland bijna
over twee maal zoveel inwoners dan de regio IJmond. Dit nieuwe verzorgingsgebied biedt dus veel
mogelijkheden voor Telstar, aangezien de potentiële doelgroep flink uitgebreid is.
De verwachtte bevolkingsgroei in de regio Velsen is als volgt opgesteld door het CBS. 28
Jaar
2010
2020
2030
2040

Aantal inwoners
67.855
66.827
67.212
68.317

% toe/afname
-1,5%
+ 0,6%
+ 0,7%

Het aantal inwoners zal na schatting in de aankomende 30 jaar vrij stabiel blijven. SC Telstar kan er
rekening mee houden, dat de verwachte inwonersaantallen van de regio Velsen, geen consequenties
zal hebben met betrekking tot de stijging of daling van de kaartverkoop. Het uitgebreide
verzorgingsgebied biedt daarentegen wel kansen voor Telstar om een groter bereik te behalen.
27
28
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6.3 Vijf krachten model Telstar
Door middel van het 5 krachtenmodel van Porter wordt er een beeld geschetst van de bedrijfstak
waarin Telstar zich bevindt (DV 2.2). Hierin worden de potentiële toetreders, afnemers, substituten,
leveranciers en concurrenten besproken en geanalyseerd om zodoende de externe omgeving van
Telstar in kaart te kunnen brengen.

6.3.1 Dreiging van potentiële toetreders
In het seizoen 2010/2011, is zoals eerder in paragraaf 6.1.1 uitgelegd de Topklasse ontstaan.
Hierdoor is de dreiging voor nieuwe toetreders toegenomen. Waar het voorheen niet mogelijk was
voor een Jupiler League club om te degraderen, is dat nu wel mogelijk. Er zijn nu vier vormen van
nieuwe toetreders voor Telstar:
-

Degradanten vanuit de Eredivisie naar de Jupiler League
Promovendus vanuit de Topklasse naar de Jupiler League
Zelf degraderen naar de Topklasse
Zelf promoveren naar de Eredivisie

Qua invloed verschillen de bepaalde punten flink van elkaar. Voor de eerste 2 punten geldt, dat
wanneer er 1 nieuwe toetreder komt, de impact beperkt blijft. Behalve wanneer het een club betreft
die uit dezelfde regio komt. Hierdoor stijgt de media-aandacht voor deze club waardoor het een
concurrent wordt.
Mocht een van de 2 laatste punten voorkomen, is de impact een stuk groter. In het seizoen
2009/2010 eindigde Telstar als 17e, 1 plaats boven de degradatiestreep. Een degradatie zou grote
invloed hebben op het voortbestaan van de club. De Topklasse is minder aantrekkelijk voor
bezoekers en dus ook minder aantrekkelijk op commercieel gebied. Anderzijds is het voor Topklasse
teams ook niet aantrekkelijker om in de Jupiler League uit te komen, vanwege de vele eisen die de
KNVB hieraan stelt. De algehele kampioen van de Topklasse kan zelf kiezen of zij toetreedt tot de
Jupiler League of niet. In het seizoen 2010/2011 koos IJsselmeervogels ervoor om dit niet te doen,
wegens financiële en culturele belemmeringen29.

6.3.2 Macht van afnemers
De afnemers van Telstar kunnen in 4 groepen worden verdeeld:





Fanatieke supporters
Voetballiefhebbers
Bezoekers via vrijkaarten
Sponsoren

De macht van de fanatieke supporters is vrij groot. Zij hebben grote invloed op de sfeer in het
stadion. Met gezang en sfeeracties zijn zij een stimulans voor de spelers om nog beter hun best te
doen. Ook is de fanatieke aanhang van belang met betrekking tot de kaartverkoop en merchandise.
Wanneer de fanatieke aanhang het laat afweten, worden er minder seizoenkaarten verkocht, minder
losse kaarten verkocht en wordt er minder gekocht in de fanshop. In de praktijk blijkt echter dat de
prestaties niet van belang zijn of de supporters wel of niet naar het stadion komen, omdat zij zich
nauw verbonden voelen met de club.
De macht van voetballiefhebbers is ook redelijk groot, echter alleen op commercieel gebied. De
voetballiefhebber laat zich sneller leiden door sportief succes en kan andere substituten verkiezen
boven het voetbal.
29
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Zo komen voetballiefhebbers vaak op vrijdag wel naar de wedstrijd, maar zorgen de wedstrijden op
maandagavond voor een stuk minder bezoekers. Commercieel gezien is het voor de club dan ook
beter om op vrijdag avond te spelen in plaats van de maandag avond.
De bezoekers via vrijkaarten hebben geen invloed. Wel is het van belang dat ook deze supporter zich
op haar gemak voelt en plezier heeft tijdens een wedstrijd van Telstar. Dit omdat bezoekers via
vrijkaarten vaak via sponsoren en relaties komen en zo een positieve mond op mond reclame
achterlaten. Ook worden er vaak vrijkaarten weggegeven aan kinderen van scholen of
amateurverenigingen, met als doel dat de kinderen de volgende keer met hun ouders de wedstrijd
betalend bezoeken.
De macht van de sponsoren is ontzettend groot. De sponsoren zorgen namelijk voor het grootste
deel van het inkomen van Telstar30. Telstar is dus afhankelijk van haar sponsoren en dient deze dan
ook zo te behandelen. De sponsoren zijn ook de doelgroep van de zalen die Telstar probeert te
verhuren. Hieruit haalt Telstar veel omzet dat nodig is om af te lossen op het nieuwe stadion. Ofwel,
de sponsoren zijn van essentieel belang.

6.3.3 Bedreiging van substituten
Op sportief gebied heeft Telstar na het faillissement van HFC Haarlem geen concurrenten meer. Wel
wonen er in het verzorgingsgebied van Telstar veel supporters van Ajax en AZ. Zij spelen haar
thuiswedstrijden echter vrijwel nooit op vrijdagavond. De lokale theaters en bioscopen zijn hierdoor
op het gebied van substituten de grootste concurrenten geworden. Jongeren zijn snel geneigd om
naar overige amusementsvormen te gaan omdat de prijs daar lager is.

6.3.4 Macht van leveranciers
De belangrijkste leverancier van Telstar is de KNVB. De KNVB beheert de Jupiler League en heeft de
macht om clubs uit de competitie te nemen in verband met het licentiesysteem31. Wanneer clubs
niet voldoen aan bepaalde eisen die zijn gesteld aan een BVO, heeft de KNVB het recht om deze clubs
strafpunten te geven. Zo kan het gebeuren dat wanneer de begroting niet tijdelijk op orde is, dat een
club met een aantal minpunten begint aan het seizoen. Dit seizoen kreeg FC Emmen tijdens de
tweede helft van het seizoen 6 punten in mindering omdat zij voor de tweede en derde maal niet aan
de verplichtingen hadden voldaan die in het plan van aanpak opgesteld stonden.

6.3.5 Interne concurrentie
Zoals eerder vermeld heeft Telstar door het faillissement van HFC Haarlem geen directe concurrent
meer die op hetzelfde niveau actief is. Almere City is niet een directe concurrent qua supporters, de
club is zich echter wel aan het ontwikkelen om de rivaal van Telstar te worden. Dit komt
voornamelijk doordat veel supporters van HFC Haarlem nu bij Almere City op de tribune zitten.
Daarnaast heeft Telstar wel concurrentie van clubs als Ajax en AZ die veel supporters hebben in het
gebied van Telstar. Deze clubs zijn echter niet op hetzelfde niveau actief. Andere clubs in de Jupiler
League hebben hier wel last van. Zo zijn er in Noord-Brabant 5 Jupiler League clubs actief en is er dus
veel concurrentie om de voetballiefhebbers aan te trekken.

30
31
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6.4 Concurrentie analyse
In dit hoofdstuk zal Telstar en haar (in)directe concurrentie, aan de hand van o.a. het uitgevoerde
benchmark rapport van de KNVB, op verschillende vlakken met elkaar worden vergeleken (OV 2).
Onderzocht wordt hoe Telstar er financieel voor staat ten opzichte van haar concurrentie en hoe dit
in verband staat met de sportieve verwachtingen van de clubs (DV 2.3).
Daarnaast wordt er onderzocht hoe andere BVO’s zijn betrokken met scholen en
amateurverenigingen (DV 2.4) om hieruit lering te trekken. Ook de overige concurrentie (substituten)
uit de regio zal in kaart worden gebracht (DV 2.5) en vergeleken worden met Telstar op het gebied
van prijs en aanbod. Voor de concurrentie analyse is er gebruik gemaakt van de beschikbare
benchmark gegevens van de KNVB over het seizoen 2011/201232.

6.4.1 Financiën
In onderstaand figuur is de netto omzet van de Jupiler League clubs weergeven over het jaar 2011.
Duidelijk te zien is dat alle clubs de meeste inkomsten genereren uit sponsorinkomsten.
Telstar bevindt zich met haar netto omzet van €2.732.000 net iets onder het gemiddelde van de
Jupiler League. Dit gemiddelde steeg met 1,7% ten opzichte van vorig seizoen naar €3.003.000.
Verder is opvallend dat Telstar in verhouding veel omzet behaald vanuit food & beverage, alleen FC
Dordrecht behaalde meer omzet in verhouding vanuit food & beverage.

Figuur 11: Netto omzet Jupiler League
Qua netto omzet bevindt Telstar zich op de achtste plaats in de Jupiler League. Het afgelopen seizoen
heeft echter laten zien dat Telstar deze financiële situatie niet kon koppelen aan de eindstand van de
competitie.
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Dit valt ook terug te zien in onderstaand figuur, waarin de netto omzet versus ECI Jupiler League
wordt weergeven. De ECI staat voor Euro Club Index33, waarin de verwachting van het sportieve
succes weergeven wordt.

Figuur 12: Netto omzet versus ECI Jupiler League
De rode streep is een indicatie van het te verwachten aantal punten dat behaald wordt bij een
bepaalde netto omzet. De clubs die zich boven de rode streep bevinden hebben beter gepresteerd
dan verwacht. Slechtst presterende ploegen waren hierbij Fortuna Sittard en Telstar.

6.4.2 Sponsoring
Er bestaan grote verschillen tussen de clubs waar zij de sponsorinkomsten vandaan halen. Telstar
bevindt zich op de 6e plaats in de Jupiler League qua sponsorinkomsten. Deze inkomsten zijn
ongeveer gelijk verdeeld over de verhuur van ruimtes en overige sponsoren en adverteerders.

Figuur 13: Opbouw sponsorinkomsten Jupiler League
33
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Wanneer de inkomsten vanuit sponsoring vergeleken worden met de sportieve prestaties valt te zien
dat Helmond Sport en Veendam in verhouding lage sponsorinkomsten hebben gegenereerd.
Helmond Sport eindigde het seizoen op een 3e plaats en Veendam werd 4e, qua sponsorinkomsten
bezitten zij echter de 12e en de 15e plaats. Voor Telstar en AGOVV geldt het tegenovergestelde. Zij
eindigden op de 14e en 15e plaats in de competitie maar bezetten qua sponsorinkomsten de 6e en 7e
plaats.

Figuur 14: Gemiddelde salariskosten contractspelers per fte
9 clubs bevinden zich onder het gemiddelde van €53.000 aan salariskosten per contractspeler.
Helmond Sport en Veendam waren sportief het meest succesvol met een laag gemiddelde
salariskosten per contractspeler. Beiden bevonden zich onder het gemiddelde van de Jupiler League
en bezetten aan het eind van de competitie plek 3 en 4.
In verhouding presteerden Telstar en Go Ahead Eagles slecht. Go Ahead Eagles had de hoogste
gemiddelde salariskosten per contractspeler met €81.000 maar eindigde slechts op de 7e plaats. Ook
Telstar zag de hoge salariskosten niet terug betaald worden door goede prestaties, Telstar eindigde
op een teleurstellende 14e plaats terwijl de club qua salariskosten op de 5e plek bivakkeerde.

6.4.3 Ticketing
Telstar behaalde €148.000 uit ticketverkoop en bezet daarmee de op 2 na laatste plaats in de Jupiler
League, enkel AGOVV en Almere City wisten minder omzet te draaien vanuit ticketing. De
gemiddelde omzet vanuit ticketing ligt op €382.000, Telstar wist hier slechts 39% van te behalen.
In bijlage 20 is de volledige ticketverkoop van de Jupiler League weergeven.
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Qua begroting ligt Telstar bovenaan de middenmoot in de Jupiler League. Met een begroting van
€2.650.000 ligt Telstar nagenoeg gelijk met clubs als MVV en Helmond Sport. Wanneer er gekeken
wordt naar de stand in de Jupiler League en de resultaten over de afgelopen jaren valt echter te zien
dat deze positie niet behaald wordt in de competitie. De afgelopen 4 seizoenen wist Telstar niet
hoger te eindigen dan de 14e positie en op het moment van schrijven staat Telstar opnieuw slechts
enkele punten boven de degradatiezone. In bijlage 21 is een overzicht te zien van de begrotingen per
club in de Jupiler League.

6.4.4 Betrokkenheid scholen en amateurverenigingen
Om te achterhalen hoe de concurrentie van Telstar met regionale amateurclubs en scholen is
betrokken (DV 2.4) is er onderzocht welke acties andere BVO’s organiseren. Dit met de bedoeling om
wellicht ideeën over te kunnen nemen, deze vervolgens toe te kunnen passen en zodoende een
betere binding te kunnen creëren met de jongere doelgroep. Aangezien Telstar niet over een eigen
jeugdopleiding beschikt, mist het al een belangrijke doelgroep die samen met vrienden/familie
wedstrijden komt bezoeken. Een samenwerking met omliggende amateurclubs kan inspelen op deze
tekortkoming en voor beide partijen profijt opleveren.
FC Volendam
Allereerst is er onderzocht op welke wijze FC Volendam omgaat met amateurclubs en scholen uit de
regio. FC Volendam vindt de jeugd erg belangrijk en werkt dan ook samen met meerdere
amateurverenigingen en scholen. Evenals Telstar, probeert FC Volendam aan de hand van het etiket
‘’Meer dan Voetbal’’ op maatschappelijk gebied een rol van betekenis te kunnen spelen.
Selectiespelers worden als communicatie instrument ingezet op scholen, ziekenhuizen en
amateurverenigingen met de insteek om de sport te stimuleren en jongeren respectvol met elkaar
om te laten gaan.
Volendam werkt zoals gezegd met meerdere amateurverenigingen (voetbal) samen. Een van de
hoofddoelstellingen hiervan is het versterken van de jeugdopleiding. Volendam krijgt alle ruimte om
bij de verenigingen te scouten en de getalenteerde spelers aan zich te binden. Daarnaast worden er
door de selectie van FC Volendam clinics aangeboden bij amateurverenigingen om jongeren te
stimuleren in hun ontwikkeling en in aanraking te laten komen met Volendam. Evenals de jongeren
krijgen de trainers van de amateurverenigingen twee maal jaars een clinic aangeboden door de
technische staff van Volendam om nieuwe oefenstof onder de knie te krijgen.
Tot slot organiseert Volendam jaarlijks een voetbalschool waar leden van aangesloten
amateurverenigingen gestimuleerd worden om zich in te schrijven. Ze ontvangen hiervoor 10
trainingen in het stadion van de officiële selectie en een volledig tenue van Volendam. De besproken
activiteiten hebben alle meegedragen aan de opmars van de kidsclub, welke inmiddels uit ruim 1000
leden bestaat. 34 In vergelijking: Telstar beschikt met zo’n 100 leden over slechts 1/10 deel.
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Cambuur Leeuwarden
SC Cambuur is net als Telstar een club die midden in de samenleving wil staan en haar
(voorbeeld)functie als betaald voetbal organisatie zeer serieus neemt. Om hier gestalte aan te geven
en het voetbal in de regio te versterken is SC Cambuur een samenwerkingsverband aangegaan met
meerdere amateurverenigingen uit de regio. Binnen dit amateurconvenant wordt samengewerkt op
commercieel, technisch en organisatorisch gebied. Door de jaren heen is het aantal aangesloten
amateurverenigingen gestaag gegroeid tot een aantal van dertien verenigingen.
De belangrijkste doelstelling van het amateurconvenant is: Een goede verstandhouding en
communicatie met amateurclubs in de regio 35. De verbeterde samenwerking tussen SC Cambuur en
amateurclubs moet ervoor zorgen dat beide partijen een goed gevoel bij elkaar hebben en wat aan
elkaar hebben. SC Cambuur streeft naar een zo’n dicht mogelijke relatie met de amateurpartners.
Om dit te bereiken wordt er een afwisselend en aantrekkelijk programma aan activiteiten
georganiseerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn themabijeenkomsten, jeugdclinics, nieuwsbrieven,
regionale talentendagen en aantrekkelijke voordeelacties. Daarnaast hebben de clubs voorrang op
de aanvraag van een jeugdclinic en interessante acties die de club uitschrijft.

6.5 Overige concurrentie
Behalve concurrentie op voetbalgebied heeft Telstar ook te maken met concurrentie vanuit de regio
waarvoor de consument zou kunnen kiezen in plaats van naar een wedstrijd van Telstar te gaan. Bij
deze substituten wordt gedacht aan bijvoorbeeld theaters en bioscopen. Om de deelvraag ‘Hoe ziet
de overige concurrentie (substituten) eruit in de regio?’ te kunnen beantwoorden, zullen in deze
paragraaf de belangrijkste vrijetijdsbestedingen, die als concurrent kunnen worden beschouwd,
worden behandeld.
Stadsschouwburg Velsen36
De Stadsschouwburg van Velsen ligt binnen een kilometer van het stadion van Telstar af. Omdat er in
de stadsschouwburg nagenoeg elke vrijdag voorstellingen gegeven worden en Telstar bijna alle
thuiswedstrijden op vrijdagavond speelt kan dit als een concurrent gezien worden van Telstar. De
stadsschouwburg heeft een capaciteit van 700 en heeft voorstellingen voor alle leeftijdscategorieën.
Zo maken ze ook vaak gebruik van de last-minute jongerenprijs, waardoor ze proberen om ook
jongeren te triggeren om naar de schouwburg te komen.
Daarnaast biedt de stadsschouwburg ook de mogelijkheid om uitgebreid te dineren. Door middel van
‘Het Theatermenu’, een 3 gangen menu voor €29,50 per persoon, wil de schouwburg de mensen een
leuke avond uit bieden waarbij er niet alleen van de voorstelling genoten wordt, maar er ook lekker
gedineerd kan worden.
Het witte theater37
Het Witte Theater ligt op 3 kilometer van het stadion van Telstar en is dus tevens actief in hetzelfde
verzorgingsgebied. Ook het Witte Theater biedt voorstellingen op de vrijdagavond maar heeft het
een breder assortiment dan de stadsschouwburg. Zo worden er voorstellingen gegeven in de
categorieën theater, cabaret, film, dans en muziek.
Het theater beschikt over verschillende zalen en heeft een capaciteit van 250 tot 499 plaatsen. Qua
prijs is het theater zeer concurrerend voor Telstar, aangezien het duurste kaartje slechts €12,50 kost.
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Cineworld Beverwijk38
Het Cineworld in Beverwijk is een zeer modern en druk bezochte bioscoop. De bioscoop ligt op zo’n 7
kilometer van het stadion van Telstar en is actief in hetzelfde verzorgingsgebied. De bioscoop
beschikt over 6 zalen met een totale capaciteit van 1056 stoelen. 3 van de 6 zalen beschikken over
een scherm waarop 3D projectie mogelijk is. De nieuwe zaal 6 biedt de mogelijkheid om voor, in de
pauze en na de film te genieten van een hapje en een drankje in de luxe lounge stoelen die in het
eetcafé beschikbaar zijn. Hiermee spelen zij in op de trend die momenteel gaande is in de
maatschappij.
De bioscoop beschikt ook over een eetcafé en biedt daarom verschillende arrangementen aan om
het filmbezoek te combineren met een avond uit eten. Ook biedt de bioscoop meerdere
evenementen aan om verschillende doelgroepen te bereiken zoals de ladies night, het 50+
arrangement en de scholenvoorstellingen. Qua prijs zit Cineworld ongeveer even hoog als tegen
welke prijs Telstar haar kaarten verkoopt voor een wedstrijd.
Overige voetbalverenigingen
In de regio IJmond bevinden zich veel amateurverenigingen. Het complex van VV IJmuiden grenst aan
het stadion van Telstar en het trainingsveld van Telstar ligt zelfs op hetzelfde terrein als de velden
van VV IJmuiden. Daarnaast is Telstar zoals eerder vermeld gefuseerd geweest met Stormvogels.
Deze vereniging is ook gelegen in IJmuiden, net als SVIJ.
In de omringende dorpen rond IJmuiden bevinden zich ook nog veel amateurverenigingen. Al deze
amateurverenigingen zijn qua wedstrijdbezoek geen concurrent van Telstar, omdat deze clubs alleen
op zaterdagmiddag en zondagmiddag actief zijn. Deze clubs bieden wel een mogelijkheid om Telstar
onder de aandacht te brengen, omdat de doelgroep zich bij deze clubs bevindt. Het zijn mensen uit
de regio die geïnteresseerd zijn in voetbal. Daarnaast hebben de clubs vele jeugdelftallen. De jeugd is
zeer geïnteresseerd in voetbal en is makkelijker te beïnvloeden.
Conclusie Concurrentie analyse
Vanuit de benchmark analyse is gebleken dat Telstar, met een begroting van €2.650.000, behoord tot
de middenmoot van de Jupiler League. In vergelijking met andere BVO’s, ontvangt Telstar veel
inkomsten vanuit de sponsoring. Met een begroting van €2.650.000 ligt Telstar nagenoeg gelijk met
clubs als MVV en Helmond Sport. Wanneer er gekeken wordt naar de stand in de Jupiler League en
de resultaten over de afgelopen jaren valt echter te zien dat deze financiële situatie niet kon worden
gekoppeld aan de sportieve resultaten.
De grootste concurrent qua locatie is onlangs weggevallen, HFC Haarlem. Daarnaast heeft Telstar
niet echt een concurrent in de regio, wellicht kan Almere City als concurrent beschouwd worden.
Ajax en AZ zijn twee omliggende clubs die op eredivisie niveau actief zijn. AZ heeft veel supporters
vanuit de regio, terwijl Ajax zowel supporters uit de regio heeft als landelijk. Als je Telstar vergelijkt
met andere BVO’s kan geconcludeerd worden dat de betrokkenheid vrij laag is met omliggende
amateurclubs en scholen. Hierin liggen nog zeker kansen voor Telstar om hun maatschappelijke
aspect te verbreden en potentiële supporters aan zich te kunnen binden.
Behalve concurrentie op voetbalgebied, heeft Telstar ook te maken met concurrentie vanuit de regio
waarvoor de consument zou kunnen kiezen in plaats van naar een wedstrijd van Telstar te gaan. De
onderzochte substituten worden vrijwel altijd tegelijkertijd met de thuiswedstrijden van Telstar
aangeboden. Daarnaast bieden ze vaak kortingsacties aan en organiseren ze verschillende
evenementen die zijn afgestemd op het bereiken van verschillende doelgroepen. Tevens kunnen wat
betreft de toegangsprijzen, de substituten ook als zeer concurrerend worden bestempeld.
38
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6.6 KNVB fan onderzoek39
Jaarlijks wordt er door de KNVB in samenwerking met de CED en marktonderzoekbureau Blauw
Research een fan onderzoek gedaan onder zowel de Jupiler League als de Eredivisie. Het onderzoek
biedt supporters de gelegenheid om aan te geven wat er goed gaat bij de club en wat
verbeterpunten zouden kunnen zijn. De tekortkomingen vanuit het oogpunt van de bezoekers zullen
inzicht bieden in de wensen en behoeften van hen (OV 5), evenals de beweegredenen van de
(potentiële) supporters voor het niet bezoeken van de wedstrijden (OV 4).
De resultaten worden geanalyseerd en gebruikt om bepaalde vraagstukken ten behoeve van dit
onderzoek te kunnen beantwoorden. Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit het KNVB Fan
onderzoek 2012/2013. Aan dit onderzoek hebben 200 supporters van Telstar meegedaan. Hiervan
was 17% in het bezit van een seizoenkaart. De overige 83% bezocht de wedstrijden van Telstar via de
losse kaartverkoop.
Alle fans is gevraagd naar hun mening en ervaringen op het gebied van wedstrijdbezoek, sfeer en
beleving, fanuitgaven en media en informatie. De meest relevante punten ten behoeve van dit
onderzoek worden onderstaand behandeld.

6.6.1 Media
‘Via welke media bronnen wordt er informatie over Telstar vernomen?’
De officiële website wordt als voornaamste informatiebron gebruikt door de afnemers. Daarnaast
wordt er ook veel gebruik gemaakt van regionale kranten en regionale tv zenders om meer te weten
te komen over de club. Vooral de hoge score vanuit de informatie winning via de regionale tv zender
(50%) is opmerkelijk. Dit is 20% hoger dan het gemiddelde van de Jupiler League.

6.6.2 Maatschappelijke activiteiten
Het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten leeft niet alleen bij de club zelf maar ook zeker
onder de supporters. Bijna 79% van de ondervraagden gaf aan dat zij het (zeer) belangrijk vinden dat
de club maatschappelijk betrokken is. De informatievoorziening vanuit Telstar hierover neemt
stijgende vormen aan maar is nog niet voldoende. Zo weet ruim 34% niet (precies) welke
maatschappelijke activiteiten de club onderneemt. Dit ligt lager dan het gemiddelde van het
vergelijkbare cluster en de Jupiler League, maar is nog niet voldoende. Daarnaast geeft 46,1% aan dat
de club (veel) te weinig informatie geeft over de maatschappelijke activiteiten, dit ligt bijna 10%
hoger dan het gemiddelde van de Jupiler League.

6.6.3 Waardering Sfeer
‘Hoe wordt de huidige sfeer beoordeeld door de supporters’
Supporters van Telstar geven aan dat de sfeer in het stadion bepalend is voor het wel/niet bezoeken
van de wedstrijden. Maar liefst 87,9% van de ondervraagden geeft aan ze het zeer belangrijk vinden
dat er een goede sfeer hangt in het stadion. De waardering van de sfeer is echter wel afgenomen in
de afgelopen twee jaar. In 2010/2011 werd door 80,6% van de supporters de sfeer beoordeeld met
zeer goed. Afgelopen seizoen is dit beoordeeld door 73,4% en dit seizoen nog maar door 60,1% van
de supporters. De afname van de bezoekersaantallen zou dus goed in verband kunnen staan met de
verslechtering van de sfeer in het stadion.

6.6.4 Aandachtspunten vanuit supporters
‘Wat zijn de Hap’s vanuit het oogpunt van de (potentiële) supporters?
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Aan het eind van de enquête is de respondent de mogelijkheid geboden om een aantal suggesties te
doen waar de club actie op dient te ondernemen volgens hen. De punten die het meest naar voren
kwamen zijn hieronder opgesomd:
-

Meer sfeeracties voor en tijdens de wedstrijden
Meer betrokkenheid van de spelersgroep met de supporters
Focus niet alleen op sponsoren, ook op de supporter
Telstar dient zich meer te profileren in het dagelijks leven in de regio
Gebruik maken van de sympathie die leeft onder de bevolking in de regio
Profileren als cultclub
Binding zoeken met de lokale amateurverenigingen
Lokale promotie uitbreiden, meer in lokale kranten adverteren en posters ophangen
Betere afstemming met verstrekking kortingen en gratis kaarten t.o.v. seizoenkaarthouders
Promotie via social media uitbreiden
Website actueel houden

Los van deze aandachtspunten wordt er ook veelvuldig aangegeven dat het gewaardeerd zou worden
wanneer er weer een noord tribune tot stand komt. Dit is op de lange termijn wel een doelstelling
van de club. Daarnaast geven supporters veelvuldig aan dat de club beter moet gaan presteren om
aantrekkelijk te blijven, deze factor is echter niet te beïnvloeden. Tevens vindt de (potentiële)
supporter dat Telstar zich meer zal kunnen binden met de regio door middel van het inzetten van
verschillende instrumenten zoals bovenstaand vernoemd.

Conclusie H6.6 KNVB Fan onderzoek
De resultaten vanuit het KNVB fan onderzoek hebben aangetoond dat het gros van de huidige
supporters van Telstar niet tevreden is over de huidige gang van zaken. Dit houdt in dat er vanuit het
oogpunt van de supporters nog tekortkomingen zijn waarop ingespeeld dient te worden door Telstar
om in hun behoeften en wensen te kunnen voorzien. De maatschappelijke activiteiten die Telstar
organiseert worden sterk gewaardeerd onder de supporters, echter zal de communicatie naar de
supporter verbeterd dienen te worden, daar een groot gedeelte niet exact weet op welke manier
Telstar op maatschappelijk gebied betrokken is.
Daarnaast zijn de bezoekers op zoek naar sociaal contact met elkaar en willen er een gezellig
uitstapje van maken, waarbij de sfeer in het stadion grote invloed heeft op de beleving van de avond.
De sfeer is volgens de supporters echter flink afgenomen door de jaren heen. De afname van de
bezoekersaantallen zou dus goed in verband kunnen staan met de verslechtering van de sfeer in het
stadion.
In onderstaand overzicht staan de belangrijkste bevindingen vanuit de Externe Analyse opgesomd.
Deze externe factoren vallen onder de kansen en bedreigingen en zullen later in het rapport worden
verwerkt in de SWOT analyse.
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7 Enquête onderzoek
Middels het uitgevoerde enquête onderzoek, zullen de meningen van de ondervraagden supporters
op verschillende relevante punten worden geanalyseerd. Om er achter te komen hoe Telstar leeft
onder de inwoners van de regio IJmond en Kennemerland, zijn er in het kader van het onderzoek 100
enquêtes afgenomen onder de (potentiële) supporters. Doelstelling van dit onderzoek is om de
bekendheid en de mate van verbondenheid (OV 3) met Telstar te meten onder de jongeren en
volwassenen in de regio IJmond en met name de regio Kennemerland.
Daarnaast dient dit onderzoek te achterhalen welke voorwaarden, wensen en behoeften potentiële
bezoekers hebben om een wedstrijd van Telstar te komen bezoeken (OV 5). Tevens dient het
antwoord te geven op de manier waarop er aan informatie over Telstar wordt vernomen en met
welke activiteiten zij zich bezig houden op de wedstrijdavonden van Telstar. De belangrijkste
resultaten worden samengevat en geanalyseerd aan de hand van een reflectie. In Bijlage 7 is de
volledige enquête terug te vinden.

Resultaten
Algemene informatie
Aan het onderzoek hebben 46 respondenten deelgenomen in de leeftijd tussen 12 tm 18 jaar, 37
respondenten in de leeftijd van 19 t/m 25 jaar en 17 respondenten in de leeftijd 27+ jaar. De
gemiddelde leeftijd lag hierbij op 22 jaar. Van de geënquêteerden waren er 87 man en 13 vrouw. Er
hebben respondenten deelgenomen uit IJmuiden (12), Velsen (8), Beverwijk (6) en Haarlem (74).
In bijlage 8 is een overzicht te zien van de leeftijdsopbouw van de respondenten. Bijlage 9 geeft de
woonplaats en het geslacht weer.
Wedstrijdbezoek
Ruim 21% van de respondenten heeft wel eens een voetbalwedstrijd van Telstar in het stadion
bezocht. 39% van de respondenten geeft aan nog geen wedstrijd te hebben bezocht van Telstar,
maar dit wel een keer te willen doen in de toekomst (bijlage 10). De overige 39% van de
respondenten heeft geen interesse in Telstar en geeft aan geen behoefte te hebben om een
wedstrijd van Telstar te bezoeken.
Kijkend naar de respons op de vraag waarom ze geen wedstrijden van Telstar bezoeken, gaven de
meeste respondenten aan niet verbonden te zijn met Telstar (35%). Daarnaast gaf 28% van de
ondervraagden aan de voorkeur te hebben om wedstrijden van Ajax, AZ of andere voetbalclubs te
bezoeken. Deze clubs spelen echter zelden hun thuiswedstrijden op vrijdagavond. Daarnaast geeft
22% van de ondervraagden aan geen tijd te hebben voor het bezoeken van wedstrijden.
Informatievoorziening
De respondent haalt voornamelijk haar informatie over Telstar uit regionale kranten of via RTL 7:

Informatie Telstar
Website Telstar

Regionale kranten, televisie

RTL7 (samenvattingen)

Flyers, posters in de omgeving

8%
18%

7%
36%

31%

Figuur 9: Verdeling afname Informatievoorziening Telstar
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Regionale televisiezenders worden ook veel gebruikt voor informatievoorziening. De website en
Twitter worden weinig gebruikt om aan informatie over de club te komen. Facebook wordt het minst
als informatiekanaal gebruikt. Een verklaring hiervoor kan zijn dat Telstar niet zijn clubnaam
gebruikt, maar gebruikt maakt van hun bijnaam; ‘Witte Leeuwen’.
Bijna 28% van de ondervraagden ziet wekelijks reclame over Telstar in de krant, op reclameborden of
op de televisie. 42% komt iedere maand Telstar tegen in het nieuws (wekelijks niet mee berekend) en
30% van de ondervraagden ziet niet iedere maand reclame over Telstar. Verder weet 32% tegen wie
Telstar elke twee weken haar thuiswedstrijden speelt.
Social media gebruik
Social media is zeer populair. 96% van de respondenten maakt gebruik van een vorm van social
media. Het populairste platform is hierbij Facebook. Ruim 64% van de respondenten beschikt over
een Facebook-account (Bijlage 14). Er wordt een stuk minder gebruik gemaakt van Hyves (25%) en
Twitter (7%). Telstar beschikt niet over een officieel Hyves account waar de supporter zich aan kan
binden. Facebook en Twitter worden wel effectief gebruikt om de supporter te informeren.
Gevoeligheid voor prijsacties
De antwoorden op de stelling of er gebruik zal worden gemaakt van prijsacties of kortingen verschilt
nogal. Bijna een derde van de ondervraagden (32%) geeft aan gebruik te maken van een dergelijke
actie, terwijl 55% aangeeft dat dit geen invloed heeft op het bezoeken van de wedstrijden. In
onderstaande tabel wordt weergeven wat de geënquêteerden een redelijke prijs vinden voor een
toegangskaart van Telstar. De grote meerderheid (70%) vindt een prijs tussen de €5,00 - €10,00 het
meest geschikt. 14% geeft aan meer dan €10,00 over te hebben voor een kaartje van Telstar.
Geschikte prijs toeganskaart Telstar volgens de
ondervraagden
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Figuur 10: Geschikte prijs toegangskaart Telstar
Wensen en behoeften
Uit het onderzoek blijkt dat de sfeer een grote rol speelt in het wel/niet bezoeken van wedstrijden.
Een kleine meerderheid 56% geeft aan eerder en/of vaker wedstrijden te bezoeken indien de sfeer
verbeterd. Opvallend is dat 52% aangeeft vaker wedstrijden te zullen bezoeken van Telstar indien de
prestaties zullen bevorderen. Met name de geënquêteerden uit IJmuiden (85%) vinden dat de
prestaties een grote rol spelen in het wel/niet bezoeken van wedstrijden. Mensen uit de regio
Kennemerland geven minder om de prestaties: 38% geeft aan eerder wedstrijden te bezoeken indien
de prestaties bevorderen.
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Alternatieven
Het grootste gedeelte van de ondervraagden maakt gebruik van alternatieven die afkomstig zijn uit
het verzorgingsgebied van Telstar. De cafés en de bioscoop vormen de grootste bedreiging met
respectievelijk 33% en 27% van de antwoorden. 23% geeft aan geen alternatieven te verkiezen
tegenover Telstar.
Meerwaarde voor de regio
61% van de respondenten geeft aan Telstar als meerwaarde te zien voor de regio Kennemerland. Het
grootste aandeel van deze respondenten is afkomstig uit Haarlem (66%). (Bijlage 16). Daarnaast ziet
75% Telstar als prima alternatief voor het bezoeken van een voetbalwedstrijd na het faillissement
van HFC Haarlem. Op de stelling of Telstar, na het faillissement van HFC Haarlem, nog wordt
beschouwd als de grote rivaal, geeft 80% van de ondervraagden uit de regio Kennemerland aan het
hiermee oneens of neutraal te zijn. Hieruit blijkt dat de mate van rivaliteit tussen Telstar en het
nieuwe verzorgingsgebied Haarlem erg meevalt.

Reflectie/Conclusie H7 Enquête onderzoek
Met zekerheid kan worden vastgesteld dat de afname van dit kwantitatieve onderzoek nieuwe
inzichten in kaart heeft gebracht en interessante vraagstellingen heeft kunnen beantwoorden ten
behoeve van dit onderzoek. De doelstelling van dit onderzoek is dan ook bereikt, aangezien in kaart
is gebracht hoe de omgeving verbonden is met Telstar, waar de potentiële supporter zich bevindt en
op welke punten Telstar te kort schiet om meer supporters aan zich te kunnen binden. De
belangrijkste bevindingen zullen hieronder worden samengevat en aan de hand van de opgestelde
sub-deelvragen worden beantwoord.
-

Wordt het (uitgebreide) verzorgingsgebied genoeg geconfronteerd met Telstar?’

Binding omgeving
Naar aanleiding van het onderzoek is allereerst duidelijk geworden dat Telstar niet bepaald leeft in
de omgeving. Door de concurrentie van AZ en Ajax heeft de club moeite om supporters aan zich te
binden. Het onderzoek heeft aangetoond dat de potentiële supporter uit de regio weinig
geïnteresseerd is in Telstar en tevens weinig in aanraking komt met de club.
Dit valt af te leiden aan het feit dat een grote meerderheid niet weet tegen wie Telstar, om de week,
haar thuiswedstrijden speelt. Daarnaast maakt maarliefst 96% van de respondenten gebruik van een
vorm van social media, terwijl de minste informatie over Telstar wordt opgedaan over dezelfde social
media kanalen. Hieruit kan worden afgeleid dat diverse communicatiemiddelen nog niet optimaal
worden benut door Telstar.
-

‘Wordt Telstar als meerwaarde beschouwd door de regio?’

Nieuw verzorgingsgebied
Opvallend is dat een ruime meerderheid uit de regio Kennemerland (het nieuwe verzorgingsgebied
na het faillissement van HFC Haarlem), Telstar beschouwt als toegevoegde waarde voor hun regio.
Er is weinig tot geen sprake van rivaliteit tussen de regio Kennemerland en SC Telstar. Hieruit kan
worden afgeleid dat de regio Kennemerland zeker potentiële supporters biedt die verbonden kunnen
worden aan Telstar, mits er ingespeeld wordt op de wensen en behoeften van deze supporters.
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-

‘Wat zijn de aandachtspunten vanuit het oogpunt van de (potentiële) supporters?’

Wensen en behoeften
Het onderzoek heeft aangetoond dat de grootste wens van de (potentiële) supporters betere
resultaten zijn. Deze factor is echter moeilijk te beïnvloeden. Uit het onderzoek blijkt ook dat de sfeer
een grote rol speelt in het wel/niet bezoeken van wedstrijden. Tevens zullen de ticketprijzen iets
goedkoper moeten worden aangeboden om in de wensen en behoeften van de potentiële
supporters te kunnen voorzien.
-

‘Welke doelgroepen kunnen bestempeld worden als potentiële bezoekers?’

Doelgroepen
Geconcludeerd kan worden dat zowel de voetballiefhebber uit de regio IJmond als de regio
Kennemerland als een belangrijke doelgroep kan worden bestempeld. Zoals bovenstaand vermeld is
er weinig sprake van rivaliteit tussen Telstar en inwoners vanuit het nieuwe verzorgingsgebied,
waardoor de voetballiefhebber uit de regio Kennemerland gezien kan worden als potentiële
supporter voor Telstar.
Daarnaast zijn de jongeren uit de regio IJmond en Kennemerland een belangrijke doelgroep waarop
Telstar zich zal kunnen richten. De regio beschikt over vele amateurverenigingen, waar veel jonge
voetballiefhebbers actief zijn. Indien deze doelgroep in een vroeg stadium wordt aangesproken kan
er een langdurige relatie met hun worden gecreëerd. Deze doelgroep kan tenslotte uitgroeien tot
supporters van zowel de korte als lange termijn.
Belangrijkste bevindingen onderzoek:
-

(Potentiële) supporters halen de meeste informatie uit regionale kranten en RTL 7.
Facebook word het minst als informatiekanaal gebruikt.
Ruim 64% beschikt over een Facebook-account.
Ruim tweederde (68%) weet niet tegen wie Telstar haar wedstrijden speelt iedere twee
weken, terwijl wel 70% maandelijks reclame ziet van Telstar.
35% van de ondervraagden geeft aan niet verbonden te zijn met Telstar, als hoofdrede om
geen wedstrijd te bezoeken.
Meer geïnteresseerd in Ajax en AZ.
De cafés en bioscoop vormen de grootste bedreiging als alternatief.
Een derde geeft aan gebruik te maken van prijsacties of kortingen.
Kleine meerderheid geeft aan vaker wedstrijden te bezoeken, indien de prestaties
bevorderen (Regio Kennemerland geeft beduidend minder om prestaties).
Sfeer speelt een grote rol voor de beleving van de supporter.
Kaartjes in de prijsklasse van €7,50 – 10,00 meest geschikt.
Een ruime meerderheid van de respondenten uit het verzorgingsgebied Kennemerland, ziet
Telstar als toegevoegde waarde voor hun regio (66%).
Er is geen sprake van rivaliteit tussen Telstar en het nieuwe verzorgingsgebied
Kennemerland.
Telstar wordt gezien als een prima alternatief om een voetbalwedstrijd te bezoeken, na het
faillissement van HFC Haarlem.
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8 SWOT - Analyse
Uit de interne en externe analyse zijn een aantal sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen naar
voren gekomen. Per factor wordt middels een wegingsfactor (1-3) aangeduid hoe belangrijk deze
kracht is in verhouding met de probleemstelling. Vervolgens zullen de verschillende krachten in de
confrontatiemix met elkaar verbonden worden om te achterhalen welke krachten invloed kunnen
hebben op elkaar. De belangrijkste punten bij elke variabele worden in de confrontatiemix met
elkaar geconfronteerd en in hoofdstuk 8.1.1 worden uitgewerkt.
Wegings
factor
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Nieuwe tribune
LED Boarding
Maatschappelijk Verantwoord
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Figuur 15 : Swot analyse 40
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8.1 Confrontatiematrix
In onderstaande confrontatiematrix41 worden verbanden gelegd tussen de sterktes, zwaktes,
bedreigingen en kansen voor Telstar. De belangrijkste sterkten en zwakten en de meest relevante
kansen en bedreigingen worden vervolgens hieruit afgeleid en met elkaar verbonden en gekoppeld
aan verschillende strategieën; aanvallen, verdedigen, versterken en terugtrekken. De strategische
opties die hieruit rollen, zullen nader worden toegelicht en tegen elkaar worden afgewogen om
vervolgens een keuze te maken van de strategie die het best kan worden toegepast bij Telstar.
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-
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Figuur 16: Confrontatiematrix

8.1.1 Strategieën
Bij het maken van de hoofdpunten is rekening gehouden met de volgende strategieën: aanvallen,
verdedigen, versterken en terugtrekken.
Aanvallen
Hierbij gaat het er om of een sterk punt kan inspelen op een kans die er ligt.
Nieuwe tribune – Relatief hoog aantal bezoekers Jupiler League
Het bezoekersaantal van de Jupiler League is al een aantal jaren stijgende en bereikte dit seizoen
weer het aantal dat het 4 jaar geleden ook was. Met de nieuwe west tribune voor sponsoren en de
nieuwe zuid tribune voor de harde kern zijn de faciliteiten voor de bezoeker sterk verbeterd. De oude
tribunes waren niet uitnodigend voor een supporter om naar het stadion te komen.
Goedkope tickets – Relatief hoog aantal bezoekers Jupiler League
Telstar heeft in vergelijking met andere clubs uit de Jupiler League relatief goedkope
wedstrijdkaarten. Als de prijs laag wordt gehouden, zal er op korte termijn wellicht minder geld
gegenereerd worden vanuit ticketverkoop, maar is de kans groot dat Telstar op de langere termijn
voordeel hieruit haalt. Zo wordt het commercieel gezien aantrekkelijker voor sponsors om Telstar te
sponsoren, wanneer ze over een vol(ler) stadion beschikken. Tevens zal een hoger aantal bezoekers
kunnen resulteren in een hogere omzet vanuit de horeca.

41
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Verdedigen
Hierbij gaat het erom om met een sterk punt in te spelen op een bedreiging die er is.
Goedkope seizoenkaarten en losse kaarten – Substituten op wedstrijddagen
Kaarten voor een wedstrijd van Telstar zijn relatief goedkoop. Voor substituten zoals een
theatervoorstelling of een andere recreatieve gelegenheid wordt vaak minstens evenveel betaald.
Telstar zal zich moeten proberen te onderscheiden van deze substituten, door de prijs laag te houden
en een meerwaarde voor de supporter te creëren. De totstandkoming van de nieuwe hoofdtribune
speelt hier al op in, daar het de supporter ook de mogelijkheid biedt om te kunnen dineren en na
afloop een drankje te nuttigen.
Regionale aandacht media – Weinig aandacht omgeving voor Telstar
Telstar krijgt veel aandacht van regionale media. De band met deze reporters en fotografen is erg
goed. Activiteiten zoals de kids clinic krijgen veel media aandacht en worden uitgebreid besproken in
de krant. Uit het kwalitatieve onderzoek is ook gebleken dat men voornamelijk haar informatie over
Telstar uit regionale kranten en televisie haalt. Deze vorm van informatievoorziening zal dus, naast
het gebruik van social media, bewaakt kunnen worden.
Versterken
Hierbij gaat het erop om een zwak punt zo te verbeteren dat je hierna kan inspelen op een kans.
Geen optimale benutting communicatiemiddelen – Stijgende deelname social media
Telstar maakt gebruik van Facebook en Twitter. De informatievoorziening vanuit Telstar is stijgende,
waardoor de afnemers beter worden geïnformeerd over de activiteiten rondom de club. De
bereikbaarheid via deze kanalen zal echter nog verbeterd kunnen worden. Zo bleek uit het enquête
onderzoek, dat bij de spontane meting naar de vraag wat de bijnaam bedroeg van Telstar (Witte
Leeuwen – Social media profielnaam), zeer ondermaats is.
Lage bezettingsgraad – Uitbreiding verzorgingsgebied
Telstar heeft een lage bezettingsgraad. Er bevinden zich nog redelijk veel seizoenkaarthouders in
IJmuiden, maar in de overige dorpen in de regio IJmond niet. Daarbij is Kennemerland door het
faillissement van HFC Haarlem deel uit gaan maken van het verzorgingsgebied van de club. Het
kwantitatieve onderzoek heeft aangetoond dat er weinig tot geen sprake is van rivaliteit tussen de
regio Kennemerland en SC Telstar en dus kansen biedt wat betreft het binden van nieuwe
supporters.
Terugtrekken
Hierbij gaat het erom om een zwak punt zo erg te verbeteren, dat het ook een bedreiging tegen kan
werken.
Slechte sportieve prestaties – Weinig aandacht omgeving voor Telstar
Voetballiefhebbers zijn over het algemeen geïnteresseerd in goede spelers. Zij hebben allemaal
idolen die spelen bij grote voetbalclubs. Doordat Telstar op sportief gebied slecht presteert besteden
voetballiefhebbers minder snel aandacht aan de club. Het hart van de supporter zal dus op een
andere manier veroverd moeten worden.
Weinig seizoenkaarthouders – Concurrentie AZ en Ajax qua supporters
Telstar heeft weinig seizoenkaarthouders. In het verzorgingsgebied van Telstar wonen veel
supporters van AZ en Ajax. Deze clubs spelen echter hun wedstrijden bijna altijd op andere dagen
dan Telstar. Telstar zal zich moeten proberen te onderscheiden door ‘anders’ te zijn in het geval ze
niet de ‘eerste’ kunnen zijn.
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8.2 Strategische opties
Het onderzoek heeft aangetoond dat Telstar op meerdere punten tekort schiet. Telstar leeft niet
genoeg in de regio en het fieldresearch en de bevindingen uit het deskresearch hebben aangetoond
dat de club moeite heeft om nieuwe supporters uit het verzorgingsgebied aan zich te kunnen binden.
Deze tekortkomingen kunnen positief worden beïnvloed wanneer er voor een nieuwe strategie
gekozen wordt.
Het is belangrijk dat er een strategie wordt gekozen die op het centrale probleem inspeelt. In deze
paragraaf worden verschillende strategische opties toegelicht en tegen elkaar afgewogen. Er wordt
gekeken naar de algemene eigenschappen van de opties en wat de invloed is bij een toepassing op
Telstar. Tot slot zal er een keuze worden gemaakt van de strategie die het best inspeelt op het
centrale probleem.
Nuloptie42
Met de nuloptie zal Telstar door gaan met de huidige strategie. De potentiële supporters worden
enkel geconfronteerd met de club door de verschillende communicatie instrumenten en incidentele
vrijkaarten voor een wedstrijd en eenmalige activiteiten. Enkel gratis kaarten uitdelen leidt echter
niet direct tot een positieve ervaring. Deze klantengroep bindt zich hierdoor dus niet aan Telstar en
zal moeilijker beïnvloedbaar worden op de langere termijn. De seizoenkaartverkoop zal stagneren en
wellicht in de toekomst zelfs dalen.
Voordelen:
+ Financieel haalbaar
+ Vergt weinig veranderingen

Nadelen:
- Gaat niet in op strategisch probleem
- Speelt niet in op kansen en sterktes
- Speelt niet in op bedreigingen en zwaktes
- Acceptatieniveau erg laag

Customer intimacy (Treacy & Wiersema) 43
Telstar gaat zich richten op het binden van de inwoners uit de regio IJmond en de regio
Kennemerland aan de club. Hiermee wordt bedoeld dat Telstar niet transactiegericht maar
relatiegericht te werk gaat. De club zal de wensen en behoeften van de ‘high potential customer’ op
de voet volgen en blijven onderzoeken hoe ze met name de potentiële supporter uit de regio
Kennemerland beter kan verzorgen. Hierbij worden gerichte marketingacties uitgevoerd, meer
moderne communicatiemiddelen geïntegreerd en spelers ingezet als kanaal tussen Telstar en de
jeugd. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen vervult hierbij tevens een belangrijke rol.
Voordelen:
+ Gaat in op strategisch probleem
+ Speelt in op kansen en sterktes
+ Speelt in op bedreigingen en zwaktes
+ Acceptatieniveau hoog
+ Financieel haalbaar
+ Klantvriendelijke strategie

42
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Nadelen:
- Vergt organisatorische aanpassingen
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Differentiatiefocus (Porter) 44
Telstar gaat zich richten op het onderscheiden van haar concurrenten. Op voetbalgebied gaat de club
de concurrentie aan met Ajax en AZ. Daarnaast moet Telstar zich onderscheiden van substituten als
theaters en bioscopen. De club moet inspelen op specifiekere eisen van de afnemer. Dit heeft wel tot
gevolg dat productiekosten stijgen en er dus meer geld betaald moet worden voor een wedstrijd- of
seizoenkaart. De aangeboden meerwaarde zal in verhouding moeten staan met de hogere vraagprijs.
Telstar legt de focus op het karakter van de club en het feit dat het de enige betaald
voetbalvereniging in de regio is.
Voordelen:
+ Goede acceptatiegraad
+ Speelt in op bedreigingen en zwaktes
+ Speelt deels in op strategisch probleem
+ Organisatorisch haalbaar

Nadelen:
- Vergt veel investeringen

8.2.1 Beste optie
Naar aanleiding van bovenstaande bevindingen is de keuze gevallen op Customer intimacy. Deze
strategie komt absoluut als beste optie naar voren, aangezien het goed inspeelt op het centrale
probleem en op de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. De wensen en behoeften van de
afnemer staan centraal bij deze strategie. Telstar zal relatiegericht te werk gaan en dit ook in haar
communicatie laten merken. Met gerichte marketingacties wordt de klantengroep aan de club
verbonden. De ontwikkelingen van wensen en behoeften worden voortdurend in de gaten
gehouden. Op deze manier wordt de visie van Telstar werkelijkheid.
Customer intimacy vergt geen grote investeringen en is hierdoor financieel goed haalbaar.
Technologisch en sociaal kan de strategie ook eenvoudig geïmplementeerd worden. Op
organisatorisch vlak zullen een aantal aanpassingen plaats moeten vinden. Deze veranderingen
kunnen goed worden opgevangen door het huidige personeel, mits er een goede verdeling wordt
gemaakt van de nieuwe werkzaamheden. Wanneer dit binnen de organisatie duidelijk
gecommuniceerd wordt, levert dit geen problemen op. Dankzij het klantvriendelijke concept en de
lage investering ligt het acceptatievermogen hoog.

44
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8.3 Doelstellingen
Op basis van het verrichte onderzoek zijn onderstaande doelstellingen en strategieën opgesteld. De
aanbevelingen zullen op basis van deze uitgangspunten in hoofdstuk 9 worden uitgewerkt. De
doelstellingen zijn opgesteld voor een maximale looptijd van 3 jaar en zullen na deze periode
geëvalueerd en waar nodig aangepast moeten worden.

Visie
Telstar is een betaald voetbal organisatie die tussen de mensen staat en garant staat voor een avond
vermaak.

Missie
‘Als succesvolle organisatie de harten veroveren van voetballiefhebbers, ondernemers en inwoners
van de regio IJmond/Kennemerland’

Doelstellingen
Jaarlijkse stijging van de bezettingsgraad met 5%
Stijging van het aantal seizoenkaarthouders met 30%
Stijging van het aantal seizoenkaarthouders uit de regio Kennemerland met 20%
Jaarlijkse samenwerking met minimaal 10 scholen en/of verenigingen
Jaarlijks minimaal drie activiteiten opzetten voor kinderen

Marketingstrategie
Telstar probeert de voetballiefhebber van de regio IJmond en Kennemerland aan zich binden. Een
avond Telstar moet garant staan voor een leuke avond uit, waarbij de wensen en behoeften van de
afnemer centraal staan in het beleid dat Telstar voert.

Groeistrategie
Telstar maakt gebruik van verschillende groeistrategieën. De nieuwe tribune en LED-boarding
hebben voor productontwikkeling gezorgd. Het nieuwe verzorgingsgebied zorgt daarnaast voor
marktontwikkeling. Effectieve promotie zal ertoe kunnen leiden dat voetballiefhebbers zich zullen
binden aan Telstar.

Concurrentiestrategie
Concurrentievoordeel voor Telstar zal ontstaan door middel van Customer intimacy. Bij hantering
van deze strategie zal er duurzaam concurrentievoordeel opgedaan worden wat moet leiden tot een
betere binding tussen de voetballiefhebber en de club.
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9 Conclusies & aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de conclusie en aanbevelingen gepresenteerd. De conclusie zal bestaan uit
het beantwoorden van de deelvragen om uiteindelijk antwoord te kunnen geven op de centrale
vraag. De conclusies sluiten aan op de resultaten uit het onderzoek en bieden een richtlijn voor de
aanbevelingen die vervolgens in dit hoofdstuk aan de orde komen.

9.1 Algemene conclusie
Uit de analyses kan geconcludeerd worden dat Telstar niet genoeg leeft binnen de regio. Het is dus
zaak voor Telstar om supporters meer aan zich te gaan binden. Door middel van het inzetten van de
Customer intimacy strategie kan het kernprobleem worden aangepast. De aanbevelingen en de
hierop aansluitende implementatie zullen ertoe leiden dat de club meer gaat leven in de regio en de
eerder genoemde doelstellingen behaald worden. Allereerst worden de deelvragen beantwoord,
waarop vervolgens de centrale vraag zal worden beantwoord:
Deelvragen:
 ‘Hoe ziet de huidige situatie van Telstar eruit?’
Telstar is de laatste voetbalclub in Noord-Holland die uitkomt in de Jupiler League. De
bezettingsgraad van het stadion bedraagt tijdens wedstrijddagen zo’n 55%. Aangezien Telstar over
een groot verzorgingsgebied beschikt (mede dankzij het faillissement van HFC Haarlem), zijn er volop
kansen om meer supporters en businesses aan zich te binden. Om door te kunnen professionaliseren
als vereniging en om de investeringen in het stadion van de afgelopen jaren terug te kunnen
verdienen is een hogere bezettingsgraad noodzakelijk.
Op bedrijfsniveau zijn de ontwikkelingen positiever. Dankzij de sponsordeal met TATA STEEL en het
ingebruikname van de nieuwe hoofdtribune, straalt Telstar meer professionalisme uit en trekt het
meer sponsors aan. De financiële analyse heeft aangetoond dat Telstar, ondanks een lagere
kwalificatie, zijn financiële huishouding voldoende op orde heeft. Daarnaast doet Telstar er alles aan
om op maatschappelijk gebied een rol van betekenis te kunnen spelen. Op deze manier wil het haar
merknaam versterken in de regio en dient het bij te dragen aan een betere binding met de omgeving.
 ’Hoe is de mate van verbondenheid tussen SC Telstar en haar verzorgingsgebied op dit
moment?’
Uit de analyses kan geconcludeerd worden dat Telstar niet genoeg leeft binnen de regio. Door de
concurrentie van AZ en Ajax heeft de club moeite om supporters aan zich te binden. Het onderzoek
heeft aangetoond dat de potentiële supporter uit de regio weinig geïnteresseerd is in Telstar en
tevens weinig in aanraking komt met de club. Opvallend is dat ze Telstar wel beschouwen als
toegevoegde waarde voor hun regio. Hieruit kan worden afgeleid dat diverse communicatiemiddelen
nog niet optimaal worden benut waardoor er voor Telstar nog progressie te boeken is.
 ’Wat zijn de beweegredenen van de mensen uit het verzorgingsgebied van Telstar, voor het
niet bezoeken van de wedstrijden?’
De mensen uit het verzorgingsgebied worden allereerst weinig geconfronteerd met Telstar. Slechte
sportieve prestaties, geen optimale benutting van de communicatiemiddelen en de slechte binding
met de regio zorgen ervoor dat mensen uit het verzorgingsgebied van Telstar niet geïnteresseerd zijn
in het bezoeken van de wedstrijden. Telstar zal de factoren die kunnen worden beïnvloed moeten
aanpakken om de regio aan zich te kunnen binden.

65

 ‘Wat zijn de wensen/behoeften van de (potentiële) bezoekers om wedstrijden te
bezoeken?’
Het tevredenheidsonderzoek en de afgenomen enquêtes toonden aan dat de supporters gevoelig
zijn voor aanbiedingen op maat (prijsacties). Daarnaast zijn de bezoekers op zoek naar sociaal
contact met elkaar en willen er een gezellig uitstapje van maken, waarbij de sfeer in het stadion
grote invloed heeft op de beleving van de avond. Het organiseren van activiteiten rondom de
wedstrijd zal de sfeer doen bevorderen. De grootste wens van de supporters zijn betere resultaten,
deze factor is echter moeilijk te beïnvloeden.


‘Wie zijn de (in)directe concurrenten van Telstar?’

De grootste concurrenten van Telstar op het gebied van betaald voetbal zijn Ajax en AZ. Echter zijn
dat geen aanbieders op hetzelfde niveau en spelen deze teams bovendien zelden op dezelfde dag.
Op het gebied van vrijetijdsbesteding zijn de theaters, bioscopen en uitgaansgelegenheden in de
omgeving de grootste concurrenten. Zij handhaven vrijwel dezelfde prijscategorie als dat van Telstar
en bieden op de avonden wanneer Telstar haar thuiswedstrijden afwerkt ook hun eigen programma
aan.
Centrale onderzoeksvraag:
 ’Hoe kan Telstar een betere binding met haar omgeving creëren en zo hogere
bezoekersaantallen realiseren met ingang van Augustus 2013’
Telstar zal zich moeten richten op het binden van de afnemers aan de club om hogere
bezoekersaantallen te kunnen realiseren. Door het gebruik van Customer intimacy zal het imago
positief kunnen worden beïnvloed. De club zal de wensen en behoeften van de potentiële doelgroep
op de voet moeten volgen en blijven onderzoeken hoe ze met name de potentiële supporter uit de
regio Kennemerland beter kan verzorgen. Hierbij zullen meer moderne communicatiemiddelen
geïntegreerd kunnen worden, waarbij spelers zullen dienen als kanaal tussen Telstar en de jeugd.
Met gerichte marketingacties verovert de club ook in het uitgebreide verzorgingsgebied het hart van
deze doelgroep. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen vervult hierbij een belangrijke rol.
Door meer onder de aandacht te komen bij de inwoners van de regio zal de binding tussen Telstar en
de inwoners versterkt kunnen worden. Op deze manier zal de sympathie voor de club worden
omgezet in liefde voor Telstar, waardoor meer bezoekers naar het stadion zullen komen.
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9.2 Aanbevelingen
Nu de onderzoeksvragen zijn beantwoord en de conclusies uit het onderzoek zijn getrokken zullen in
dit hoofdstuk de aanbevelingen voor Telstar aan bod komen. De aanbevelingen zullen worden
toegelicht aan de hand van de herziende marketingmix. De aanbevelingen zullen per P worden
behandeld, waarop vervolgens de onderlinge verbanden tussen de kernbegrippen aan bod komen.

Prijs
Het advies voor Telstar is om de toegangsprijzen op korte termijn te verlagen, zodat deze factor geen
belemmering kan zijn voor de (potentiële) supporter om naar het Tata Steel stadion te komen. De
keuze voor deze prijsverlaging is gebaseerd op de totstandkoming van de financiële binding met de
supporter (niveaus van klantenbinding - Adriaan Payne). De procentuele verandering van de vraag
(prijselasticiteit) speelt hierbij een belangrijke rol. Op deze manier zal namelijk onderzocht worden in
hoeverre de prijsverlaging (oorzaak) zal leiden tot hogere bezoekersaantallen (gevolg).
De realisatie van hogere bezoekersaantallen door middel van een prijsverlaging van de
toegangsbewijzen, zal (deels) worden goedgemaakt door de extra ticketverkoop. Bijkomend voordeel
hiervan is dat het commercieel gezien ook interessanter wordt voor sponsoren om zich te binden aan
Telstar in verband met de hogere exposure die zij zullen ondervinden. Tevens zullen de hogere
bezoekersaantallen kunnen leiden tot extra inkomsten vanuit de horecagelegenheden,
merchandising etc. Hogere inkomsten vanuit de sponsordeals en food & beverage dienen er voor te
zorgen dat de indeling in de financieel gezondste categorie weer kan worden heroverd.
Daarnaast raad ik Telstar aan om scholen en verenigingen waarmee Telstar samenwerkt, korting te
geven op kaarten voor de wedstrijd. Goedkope kaarten zorgen voor een lagere drempel en
motiveren een herhalingsbezoek. Zij zullen ook kortingtarieven krijgen voor vrienden of familie die
ze meenemen naar de wedstrijd. Hierdoor wordt niet alleen de jongere beloond met een korting,
maar spoort deze supporter ook anderen aan om naar een wedstrijd te komen.
De afnemers analyse heeft aangetoond dat de fanatieke aanhang en de 65+ers bestempeld kunnen
worden als trouwe afnemers, aangezien mindere sportieve prestaties, weinig invloed hebben op hun
aanwezigheid. Geadviseerd wordt dan ook om deze doelgroepen te koesteren en te belonen voor
hun trouwe aanwezigheid. Door korting te geven op een seizoenskaart of een los wedstrijdticket, laat
Telstar blijken dat hun steun wordt gewaardeerd en kan het begrip ‘loyaliteit’ verder worden
uitgebouwd. Deze doelgroepen hebben een lager besteedbaar inkomen en worden zo getriggerd om
Telstar toch trouw te blijven.
Aanbevelingen
Korte termijn:
 Verlagen toegangsprijzen
 Kortingen jongeren en scholieren
 Kortingen ouderen en loyale supporters
Causale verbanden:
Door de toegangsprijzen laag te houden en kortingen te geven aan specifieke doelgroepen die Telstar
wil bedanken voor hun steun en loyaliteit (klant-service gericht), zorgt dit voor een betere binding en
motiveert het deze afnemers tot herhalingsbezoek. Positief gevolg hiervan is dat vrienden en familie
op deze manier ook worden aangespoord tot wedstrijdbezoek, wat tot hogere bezoekersaantallen
zal leiden.
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Product
Het is van belang voor Telstar om de supporter een plezierige avond uit te kunnen bieden om in hun
verwachtingen te kunnen voorzien. Het onderzoek heeft aangetoond dat de sfeer in het stadion
grote invloed heeft op de beleving (meerwaarde creatie) van de avond. Het advies is dan ook om op
de korte termijn in te spelen op deze behoefte en zodoende een sfeer te creëren waarvoor de
bezoeker naar het stadion komt. Een mogelijkheid is om samen te werken met de
supportersvereniging om sfeeracties mogelijk te maken. Denk hierbij aan de financiering van doeken,
vlaggen en eventueel vuurwerk.
Om een langdurige klantrelatie met de afnemers te kunnen opbouwen en te kunnen behouden is het
van belang veel aandacht te besteden aan de wensen en behoeften van de afnemers (H2.4 Klant-en
servicegerichtheid: Treacy & Wiersema). Geadviseerd wordt dan ook om zowel op de korte als lange
termijn regelmatig klant tevredenheids onderzoeken af te nemen om zodoende constant de wensen
en behoeften in kaart te kunnen brengen. Hier zal Telstar haar aanbod op kunnen afstemmen en
haar propositie eventueel in positieve zin op kunnen aanpassen. De resultaten uit deze onderzoeken
zullen worden besproken met de commerciële afdeling en de directie. Op deze manier ontvangt
Telstar een goed beeld van de supporters en kan het aanbiedingen op maat creëren.
Om verder in te spelen op de totstandkoming van meerwaarde voor de supporter, adviseer ik Telstar
om het voetbal (core product) centraal te stellen en hieromheen leuke activiteiten te organiseren. De
recente KNVB fanonderzoeken onder Telstar supporters hebben aangetoond dat optredens in de rust
zeer gewaardeerd zouden worden. Door lokale artiesten uit te nodigen om op te komen treden kan
Telstar zorgen voor een extra waardetoevoeging aan de positionering van Telstar als ‘De gezelligste
huiskamer van de regio’. Daarnaast zijn dergelijke artiesten betaalbaar en kweekt Telstar goodwill
omdat zij hen de kans biedt op te treden voor groot publiek.
Aanbevelingen
Korte Termijn:
 Meer sfeeracties mogelijk maken
 Lokale artiesten laten optreden in de rust
Midden-lange termijn:
 Twee maal per jaar tevredenheidsonderzoeken afnemen

Causale verbanden:
De positionering van Telstar als gezelligste huiskamer van de regio IJmond en Kennemerland speelt in
op de beleving (meerwaarde-creatie) van de supporter. Indien de beleving dusdanig sterk is dat de
verwachtingen worden overtroffen, is het gevolg hiervan dat supporters worden voorzien in hun
wensen en behoeften. De communicatie afdeling zal de supportersvereniging moeten benaderen
voor extra sfeeracties en zal meer tijd moeten investeren in de communicatie met artiesten. Er zijn
echter geen radicale innovaties nodig om meerwaarde te creëren voor de supporters. Door constant
klant- en service gericht te werk te gaan en kleine innovaties toe te passen, blijft Telstar boeiend voor
de regio en zal de binding tussen Telstar en de omgeving versterkt worden.
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Promotie
Om de betrokkenheid met (potentiële) bezoekers te kunnen versterken, raad ik Telstar aan om op
korte termijn, actiever en creatiever gebruik te maken van de mediakanalen Twitter en Facebook.
Door middel van het organiseren van interactieve activiteiten, kan de afnemer voortdurend bezig
worden gehouden op een vermakelijke manier, waardoor deze mogelijk sneller geprikkeld wordt tot
het bezoeken van een wedstrijd. Mogelijke opties zijn; Het opzetten van een ideeënbus, waarin
supporters suggesties, plannen en voorstellen kunnen deponeren of het hanteren van prijsvragen
waarvoor supporters vrijkaarten of prijzen kunnen winnen.
Daarnaast is het raadzaam voor Telstar om de pro actieve houding op maatschappelijk gebied door
te zetten om zodoende haar merknaam in de regio te kunnen versterken en een betere binding met
de omgeving te kunnen creëren. Door betrokken te blijven zijn met projecten als ‘Telstar thuis in de
wijk’, toont de club aan het belangrijk te vinden om een maatschappelijke functie te vervullen en
wordt tegelijkertijd ingespeeld op ‘het bewust manipuleren van de percepties van afnemers over de
organisatie’ (H2.5 Positionering – H.Westerbeek). Door de positie in te nemen als ‘warme club die
zich bekommert om de regio’ kan de wijze waarop klantengroepen denken over Telstar, in positieve
zin worden beïnvloed.
Op deze wijze wordt er een meerwaarde toegevoegd aan de positionering van Telstar als gezelligste
huiskamer van de regio en zal het imago in positieve zin kunnen worden beïnvloed. Gekozen is voor
deze positioneringstrategie om een grote verbondenheid te kunnen creëren met verschillende
doelgroepen, zonder dat dit enkel afhangt van de prestaties van de club (onbeïnvloedbare factor). Op
de korte termijn zal er niet direct worden ingespeeld op het kernprobleem, aangezien er een langere
periode voor nodig is om de percepties van afnemers daadwerkelijk te kunnen veranderen. Echter,
zal er op de langere termijn veel voordeel uit deze strategische beslissing kunnen worden behaald.
Om het maatschappelijke aspect ook daadwerkelijk te kunnen verbreden, adviseer ik Telstar om de
samenwerking met omliggende scholen en amateurclubs uit te breiden. Het organiseren van
activiteiten zoals clinics en talentdagen zijn een effectieve manier om de jongere doelgroep bekend
te laten worden met Telstar. Het geeft hen namelijk de kans om kennis te maken met het spelletje
(participatie), de spelers en de club. Op deze manier bindt Telstar de jeugd met de club en in
combinatie met de familie pakketten zal dit kunnen leiden tot extra bezoekers.
Aanbevelingen
Korte termijn:
 Social Media creatiever benutten als communicatie instrument
 Maatschappelijke projecten voortzetten
 Samenwerking met scholen en verenigingen uitbreiden
Midden-lange termijn:
 Imago beïnvloeden d.m.v. positioneringstrategie
Causale verbanden:
Door middel van een interactieve benadering met de omgeving, voert Telstar een bepaalde
propositie uit, waardoor de potentiële supporter constant geconfronteerd wordt met Telstar. Gevolg
hiervan is dat de afdeling commercie en communicatie meer tijd zal moeten investeren in de
communicatie met de klant via de verschillende mediakanalen. Dit zal leiden tot meer
betrokkenheid met de potentiële supporters en creëert een sterkere binding.
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Personeel
Op korte termijn raad ik Telstar aan om de spelersgroep in te zetten als communicatie instrument,
met als doel een intensievere binding tussen de jeugd en Telstar tot stand te laten komen. Dit houdt
in dat er wordt ingespeeld op de persoonlijke belevenis, door de wedstrijdtickets persoonlijk langs te
brengen op scholen en sportverenigingen, om zodoende de jongere doelgroep enthousiast te maken
om gebruik te maken van de vrijkaart. Op deze manier voert Telstar een unieke propositie uit en
wordt de drempel nog lager om wedstrijden te komen bezoeken.
Naast de spelersgroep, zal al het overige personeel zich ook volledig moeten inzetten om het ‘Thuis
bij Telstar’ gevoel zo goed mogelijk over te kunnen brengen op de bezoeker. Door constant klant- en
service gericht te werk te gaan, er voor te zorgen dat de bezoeker zich vermaakt en tevens veilig
voelt op een wedstrijddag, ontstaat er een meerwaarde voor de bezoeker die kan leiden tot een
hogere betrokkenheid met de club. Het zit hem dan vooral in de manier van aanspreken, in de
uitstraling van het personeel en de oprechte interesse in iemand als persoon.
Het is van belang dat de communicatieafdeling zorgt voor een goede afstemming met de overige
personeelsleden, zodat alle informatie omtrent gebeurtenissen bij de club, direct bij hen terecht
komt. Geadviseerd wordt om dit als eerste via de officiële kanalen te verspreiden, zodat Telstar
professioneel over komt richting de buitenwereld.
Aanbevelingen
Korte termijn:
 Spelers inzetten voor interactie
 Volledige inzet overige personeel
 Verbetering onderlinge communicatie

Causale verbanden:
Door constant klant- en servicegericht te werk gaan in combinatie met het versterken van de
beleving aan de hand van de interactieve manier van communicatie, zal zorgen voor een unieke
propositie waarbij de bezoeker zich sneller zal vermaken. Gevolg hiervan is dat de verschillende
afdelingen en de spelersgroep van Telstar moeten zorgen voor extra service en meer tijd zullen
moeten investeren in de communicatie met de klant. De waardering voor de persoonlijke belevenis
zal de onderlinge relatie versterken tussen de spelers en afnemers en zal leiden tot extra
wedstrijdbezoek.
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Plaats
Het TATA Steel stadion is een uithangbord voor de club. Het is van belang dat Telstar alle comfort kan
bieden die de toeschouwers en sponsoren verlangen. In de toekomstige situatie, waarin Telstar
wellicht te maken zal krijgen met een groter aantal bezoekers, is het van belang om de gasten zo
goed mogelijk te kunnen ontvangen om zodoende een band met ze te kunnen creëren en te
behouden.
Om in de wensen en behoeften van de supporters te kunnen voorzien, adviseer ik Telstar om op de
midden-lange termijn, de huidige oost-tribune te renoveren. Op de langere termijn zal Telstar, indien
financieel mogelijk, de Noord tribune weer in hergebruik kunnen nemen. Zodoende wordt
ingespeeld op de aandachtspunten vanuit de supporters en zal het tevens bijdragen aan de
verbetering van de sfeer in het stadion.
Vanuit het KNVB fan onderzoek is tot slot duidelijk geworden dat Telstar via het openbaar vervoer
slecht te bereiken is. Het dichtstbijzijnde busstation is op tien minuten lopen van het stadion. Om de
beperkte mogelijkheden zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, wordt de communicatie afdeling
van Telstar geadviseerd om op korte termijn de bustijden op de website te vermelden.
Aanbevelingen
Korte termijn:
 Bustijden vermelden op website
Midden-lange termijn:
 Plan realiseren voor renovatie oost tribune en bouw noord-tribune

Causale verbanden:
Door het stadion te renoveren en klant- en servicegericht te werk te gaan, zal de sfeer verbeteren in
het stadion en word hierdoor in de behoeften en wensen voorzien van de supporters. Gevolg hiervan
is dat de communicatieafdeling van Telstar moet zorgen voor extra service op de website en meer
tijd zal moeten investeren in de communicatie met de klant. De directie zal daarnaast plannen
moeten realiseren voor de renovatie van het stadion.
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9.3 Implementatie
De besproken aanbevelingen zullen geïmplementeerd moeten worden in het huidige beleid. Om
deze implementatie soepel te laten verlopen, moet er een strakke planning gemaakt worden.
Hieronder is de activiteitenplanning te vinden:
Wat dient er gedaan te
worden

Wanneer

Door wie

Gewenst Resultaat

Actiever en creatiever
gebruik maken van Social
Media kanalen

Juni 2013

Afdeling
communicatie

Sociale interactie en
betrokkenheid met
(potentiële) bezoekers
versterken

Plan opstellen voor clinics

Juli 2013

Afdeling
communicatie/
commercieel

Jaarlijks minimaal 2 clinics om
aandacht te versterken onder
jongere doelgroep

De supportersvereniging
benaderen om sfeeracties
mogelijk te maken

Juli 2013

Afdeling
communicatie

Meer sfeeracties tijdens de
wedstrijden a.d.h.v.
spandoeken, vlaggen en evt.
vuurwerk om sfeer te
verbeteren.

Lokale artiesten uitnodigen

Begin – Eind
Seizoen 20132014 (9x)

Afdeling
communicatie

Extra waardetoevoeging aan
wedstrijdavond

Spelers inzetten voor
interactie (langs lokale
scholen/verenigingen)

Begin – Eind
Seizoen 20132014(8x)

Spelers selectie

Kinderen enthousiasmeren
tot wedstrijdbezoek

Opstellen standaard
klanttevredenheidsonderzoe
ken

September
2013

Afdeling
communicatie

Enquête waarbij de
tevredenheid van de
(uit)supporters wordt
onderzocht

Implementatie scholen en
verenigingen in MVO beleid

Februari 2014

Afdeling
communicatie/co
mmercieel

Gericht scholen en
verenigingen uitzoeken waar
de interesse voor Telstar laag
is, doelen op hogere
betrokkenheid

Plan nieuwbouw noord en
renovatie oost tribune

Juni 2014

Stadionmanager/
directie

Een nieuwe noord tribune en
een gerenoveerde oost
tribune. Dit zal de sfeer in het
stadion ten goede komen en
tot een hogere
klanttevredenheid leiden

Checklist
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9.4 Financiële doorberekening
De veranderingen die plaats zullen vinden brengen kosten met zich mee. Het salaris is bepaald op
een HBO-starters salaris44. De communicatieafdeling en stagiaires houden dit kanaal up to date.
Hierdoor worden de personeelskosten laag gehouden.
Voor optredens in de rust van een wedstrijd van Telstar zullen lokale artiesten worden uitgenodigd.
Dit zal om de thuiswedstrijd gebeuren, uiteindelijk komt dit uit op negen wedstrijden. De prijs is
berekend aan de hand van de vraagprijs voor een kort concert van een lokale artiest45.
Kosten optredens één seizoen: 9 x €250,- = €2.250,-.
De gehele financiële berekening is hieronder aangegeven. De totale kosten zijn berekend aan de
hand van de arbeidsuren die voor de activiteiten nodig zijn, loon van de werknemers en de
frequentie hiervan.
Activiteit

Datum

Door wie

Totale kosten per jaar

Actiever en creatiever
gebruik maken van Social
Media kanalen

Juni 2013

Afdeling
communicatie

0,05 x €0 x 12 = €0 (Stagiair communicatie)
0,05 x €2.250 x 12 = €1.350 (Communicatie
medewerker)

Plan opstellen voor clinics

Juli 2013

Afdeling
communicatie/
commercieel

0,2 x €2.250 x 2 = €900 (Communicatie
medewerker)
0,2 x €2.750 x 2 = €1.100 (Commercieel
medewerker)

De supportersvereniging
benaderen om sfeeracties
mogelijk te maken

Juli 2013

Afdeling
communicatie

Lokale artiesten
uitnodigen

Begin – Eind
Seizoen 20132014 (9x)

Afdeling
communicatie

0,5 x €2.250 x 1 = €1.125(Communicatie
medewerker)
Spandoeken: 500 x 200 cm x 2 €420
46
Vlaggen: 75 x 75 x 150 cm x 10 €550
9 x €250,- = €2.250,-

Spelers inzetten voor
interactie (langs lokale
scholen/verenigingen)

Begin – Eind
Seizoen 20132014 (8x)

Spelers selectie

N.v.t. : Wordt in spelerscontract
opgenomen

Opstellen standaard
klanttevredenheidsonderz
oeken

September 2013

Afdeling
communicatie

0,1 x €2.250 x 2 = €450 (Communicatie
medewerker)
0,1 x €0 x 2 = €0 (Stagiair communicatie)

Implementatie scholen en
verenigingen in MVO
beleid

Februari 2014

Afdeling
communicatie/co
mmercieel

0,05 x €2.250 x 12 = €1.125 (Communicatie
medewerker)
0,05 x €2.750 x 12 = €1.650 (Commercieel
medewerker)

Plan nieuwbouw noord en
renovatie oost tribune

Juni 2014

Stadion
Manager/Directie

0,1 x €2.750 x 5 = €1.375 (Stadion manager)
0,1 x €2.750 x 5 = €1.375 (Directie)

Totaal

44
45
46

Totale kosten: €13.670,-

Financieel Infonu – Startsalaris per opleiding per sector
Robin Moojen – Boekingen contact
Jareclame – Maak uw eigen spandoeken/vlaggen
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9.4.1 Baten
De voorgestelde veranderingen zullen naast kosten ook opbrengsten opleveren. Belangrijk hierbij is
om niet alleen te kijken naar de financiële baten, maar ook naar de andere opbrengsten. Door de
gekozen strategie komt de club meer onder de aandacht in de regio en zal het imago positief
beïnvloedt worden. Door de maatschappelijke functie van de club wordt er een positionerings
strategie gehanteerd die goodwill kweekt bij de inwoners van de regio. Aan de hand van de
klanttevredenheidsonderzoeken zal getoetst worden welke invloed de gekozen strategie zal hebben.
De bezettingsgraad van Telstar nam in de eerste seizoenshelft met 12% behoorlijk af. Na aanleiding
van deze cijfers zijn er wekelijks veel gratis tickets verstrekt om het stadion voller te krijgen en
groepen kennis te laten maken met de club. In hoeverre dit heeft geleid tot hogere
bezoekersaantallen in de tweede seizoenshelft is nog niet bekend.
‘Jaarlijkse stijging van de bezettingsgraad met 5%’
Het seizoen 2011/2012 had Telstar een gemiddeld bezoekersaantal van 2.088. Op basis van cijfers
vanuit de eerste seizoenshelft is de bezettingsgraad in het seizoen 2012/2013 gezakt naar 55,5%. In
totaal werd er €148.000 aan ticketingomzet gedraaid. Dit betekent dat er per bezoeker
(148.000/1699)= €87 werd binnen gehaald. Onderstaande tabel geeft inzicht in de ticketingomzet
van de komende 5 seizoenen. De bezoekersaantallen zijn gebaseerd op bovenstaande doelstelling.
Seizoen
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Bezettingsgraad
60,5%
65,5%
70,5%
75,5%
80,5%

Bezoekersaantallen
1852
2005
2158
2311
2464

Opbrengst ticketing
€161.124
€174.435
€187.746
€201.057
€214.368

Een hogere bezettingsgraad zal er tevens voor zorgen dat er meer inkomsten worden gegenereerd
vanuit de horeca omzet. Telstar heeft echter een deel van de horeca uitbesteedt waardoor niet alle
horeca inkomsten bij de club terecht komen.
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Nawoord
Voor u ligt het onderzoek dat ik, in het kader van mijn opleiding voor de studie Sportmarketing, voor
SC Telstar heb gerealiseerd. Ik heb het onderzoeksproces als zeer interessant en uiterst leerzaam
ervaren. Gedurende mijn studie sportmarketing ben ik niet eerder op zo’n diepgaande manier
zelfstandig op de proef gesteld. Ik beschouwde het dan ook als een grote uitdaging om de door mij
vergaarde kennis en vaardigheden van de afgelopen jaren, in dit onderzoek te mogen toepassen en
zodoende een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan Telstar.
Terugkijkend op het afstudeerproces, kan ik aangeven dat dit bij tijd en wijlen niet vlekkeloos is
verlopen. Zo had ik moeite om alle onderdelen van het onderzoeksproces structureel aan te houden.
Dit kwam doordat ik nog geen eerdere ervaring had in het opzetten van een theoretisch kader en het
beschrijven van een diepgaande onderzoeksmethode. Hierdoor miste ik de benodigde structuur die
cruciaal was voor de leidraad van het onderzoek. Met behulp van mijn stagebegeleider heb ik deze
onderdelen van het rapport alsnog helder kunnen beschrijven, waardoor ik me vervolgens (later dan
gewenst) kon richten op de verdere uitvoering hiervan.
Persoonlijk vond ik het afnemen en verwerken van de enquêtes in het uitgebreide verzorgingsgebied
het meest interessante onderdeel van dit onderzoek. Van te voren was ik namelijk vrij sceptisch, wat
betreft de mate van verbondenheid tussen Telstar en deze potentiële doelgroep. Als geboren en
getogen Haarlemmer verwachtte ik dat er (ondanks het wegvallen van HFC Haarlem) nog steeds een
sterke mate van rivaliteit heerste tussen beide partijen, waardoor er weinig eer viel te behalen in dit
verzorgingsgebied. De onderzoeksresultaten bewezen echter het tegendeel en hebben interessante
inzichten in kaart gebracht ten behoeve van dit onderzoek.
Gedurende dit proces ben ik, zoals eerder aangegeven, zeer zelfstandig te werk gegaan. Achteraf kan
ik concluderen dat ik misschien wel teveel individualistisch te werk ben gegaan en vaker om advies
had moeten vragen om productiever aan de slag te kunnen gaan. Ik beschouw het dan ook als een
leerproces voor mezelf en besef dat ik de volgende keer in een soortgelijke situatie, eerder om hulp
en advies zal moeten vragen.
Ondanks mijn vrij anonieme werkwijze, wil ik Rutger Siebenga enorm bedanken voor zijn begeleiding
gedurende mijn stageperiode. Vragen werden vrijwel altijd direct beantwoord en met name de
presentatie via skype bewees maar eens dat Rutger erg flexibel is ingesteld en open staat voor
alternatieve wegen om tot een oplossing te komen. Tot slot wil ik graag Dennis Bliek en alle andere
betrokkenen van Telstar bedanken voor de ontzettend leuke, warme en bovenal leerzame
afstudeerstage bij Telstar. Het klinkt vrij cliché, maar ik kon me geen betere stageplek bedenken die
aansloot op mijn interesses en opleiding!
Met vriendelijke groet,
Matthieu Corbesir
Haarlem, September 2013
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Competenties
Vakkundigheid
Op het gebied van vakkundigheid heb ik veel nuttige kennis en vaardigheden in de afgelopen periode
mogen opdoen. Het was de kunst om de vergaarde kennis vanuit de afgelopen jaren op de juiste
manier toe te kunnen passen, zodat er een kwalitatief rapport uit kwam rollen. Voor mijn gevoel ben
ik er aardig in geslaagd om de behandelde stof in de praktijk te mogen toepassen a.d.h.v. dit
strategisch marketingplan. Uiteraard heb ik al verscheidene marketingplannen geschreven
gedurende mijn studie, maar dit viel in het niets vergeleken met mijn afstudeerscriptie. Zo kreeg ik
ook weer nieuwe onderdelen, waar ik nog geen eerdere ervaring mee had, die tijdens dit
onderzoeksproces moesten worden toegepast. Denk aan het theoretisch kader en het beschrijven
van een diepgaande onderzoeksmethode. Dit heeft in wezen de fundering gelegd van het onderzoek
en bleek later zeer bruikbaar voor de rest van het rapport.
Daarnaast heb ik ontzettend veel desk- en fieldresearch verricht om een zo betrouwbaar en
kwalitatief mogelijk rapport te kunnen opleveren. Naast het opleveren van een kwalitatief rapport
vond ik het ook enorm interessant om betrokken te zijn met andere processen binnen Telstar. Zo
nam ik deel aan vergaderingen binnen Telstar en kreeg ik de verantwoordelijkheid om een nieuw
betalingsysteem te mogen introduceren. Herin kreeg ik ook veel vrijheid toegeworpen, waarbij ik het
initiatief nam om, naast het ontwerpen van nieuwsbrieven, tijdens wedstrijdavonden het product te
promoten. Over het algemeen heb ik dus weer veel nieuwe kennis opgedaan en ben ik tevreden over
de vakkundige manier waarmee ik te werk ben gegaan binnen de organisatie.
Resultaatgerichtheid
Op het gebied van resultaatgerichtheid ben ik niet geheel tevreden over de ontwikkeling hiervan.
Gedurende mijn afstudeerstage was ik zeer gemotiveerd om een goed eindproduct te realiseren voor
mijn opdrachtgever. Echter had ik moeite om alle onderdelen van het onderzoeksproces structureel
aan te houden in combinatie met de in- en uitvoering van het nieuwe betalingsysteem, waardoor ik
direct al een valse start had voor mijn gevoel. Gelukkig was er nog genoeg tijd om het te kunnen
corrigeren en heb ik, dankzij de goede ondersteuning binnen Telstar, voor de zomervakantie nog
mijn scriptie kunnen presenteren voor hen.
Zij waren zeer te spreken over het rapport en over de gehele stageperiode. Echter, heb ik me niet
geheel kunnen houden aan de vooraf opgestelde planning, waardoor ik geen tijd meer had om de
benodigde aanpassingen, die vanuit school waren gevraagd, te kunnen toepassen om zodoende mijn
scriptie, alsmede mijn opleiding nog voor de zomervakantie te kunnen afsluiten. Ik heb geleerd dat ik
de volgende keer niet te veel hooi op mijn vork moet nemen en prioriteiten moet stellen op datgene
wat het belangrijkste is. Kleine kanttekening hiervan is, is dat mijn horizon weer verbreed is, wat ten
goede kwam van de ontwikkeling van andere competenties.
Communicatie
Op het gebied van communicatie ben ik gedeeltelijk tevreden. Binnen Telstar heb ik enorm veel
gecommuniceerd en kwam ik dagelijks in contact met mijn stagebegeleider, dit in tegenstelling tot de
communicatie met de stagebegeleider vanuit school. Achteraf kan ik concluderen dat ik misschien
wel teveel individualistisch te werk ben gegaan en vaker om advies had moeten vragen om
productiever aan de slag te kunnen gaan. Echter ben ik wel tevreden over de manier waarop de
communicatie intern verliep.
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Zo kwam ik vrijwel dagelijks in contact met klanten en onderhield ik veel contact met mijn
stagebegeleider vanuit Telstar om de huidige gang van zaken te bespreken. Daarnaast hield ik me
niet verscholen tijdens de vergaderingen, wat ten goede is gekomen van mijn ontwikkeling op
communicatief gebied. Vanuit school had ik echter veel meer kunnen communiceren en meer om
tussentijdse feedback moeten vragen om effectiever aan de slag te hebben kunnen gaan.
Samenwerking
Gedurende het project ben ik vrij individueel te werk gegaan, wat natuurlijk grotendeels te maken
heeft met het feit dat ik het project niet in groepsverband heb moeten uitvoeren. Echter heb ik
ondanks de vele vrijheid die ik genoot wel veel samengewerkt met de betrokkenen van Telstar. Met
name de uitvoering van het enquête onderzoek is veelal in samenspraak uitgevoerd, waarbij ik voor
mijn gevoel elkaar goed aanvulden.
Evenals de communicatie met school, had de samenwerking in mijn opzicht ook beter kunnen
verlopen. Hier kan ik mezelf dan ook alleen op verwijten, aangezien Rutger wel altijd open stond voor
het geven van feedback. De introductie van het nieuwe betalingsysteem is wel ten goede gekomen
van mijn ontwikkeling op het gebied van samenwerken. Vrijwel alles werd samen besproken en
direct geëvalueerd aan de hand van vergader bijeenkomsten. Voor mijn gevoel was ik al een echte
teamplayer, maar heb ik toch nog stappen kunnen maken op dit vlak.
Klantgerichtheid
Vrijwel het gehele project draaide om deze competentie. Om daadwerkelijk in te kunnen spelen op
het toeschouwers tekort (kernprobleem), was het van belang om alles volledig klantgericht te
benaderen. Je stapt als het waren in de schoenen van de klant, dus vanuit dat perspectief ben ik ook
te werk gegaan. Met name het KNVB fan onderzoek en het afgenomen enquête onderzoek hebben
mij inzicht gegeven in de gedachtegang van (potentiële) doelgroepen. Middels deze onderzoeken
ben ik gaan achterhalen welke wensen en behoeften deze doelgroepen hebben en op welke manier
we het zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken voor hen om naar het stadion te komen.
Daarnaast kwam ik veel in contact met klanten adhv mijn geschreven nieuwsbrieven, tijdens
wedstrijddagen en via telefonisch contact. Hierbij was het een vereiste om een professionele
houding aan te nemen en je te kunnen inleven in de klant. Alleen op deze manier ontvang je
waardering en creëer je betrokkenheid. Naar mijn inziens ben ik ontzettend gegroeid in deze
competentie. Door mijn ervaring in de horeca branche kwam ik al veel in aanraking met klanten.
Echter stel je, je daar vrijwel alleen klantvriendelijk op en heb ik nu geleerd om echt vanuit de
gedachtegang (next level) van klanten te denken.
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Bijlagen
Bijlage 1 – Verkoop propositiemodel (Hoofdstuk 2.2.1)

Bijlage 2 – Prijs Seizoenskaarten Hoofdstuk 5.2.1 – Marketingmix (prijs)
Standaardprijs
Oosttribune
Westtribune
Zuidtribune
Oost gezin 1+1
Oost gezin 1+2
Oost gezin 2+1
Oost gezin 2+2

€ 135,€ 175,€ 110,€ 165,€ 215,€ 255,€ 290,-

Jeugd t/m 16 jaar
/65+/Gehandicapten
€ 70,€ 105,€ 55,n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Bijlage 3 –Prijs losse tickets Hoofdstuk 5.2.1 – Marketingmix (prijs)
Standaardprijs
Oosttribune
Westtribune
Zuidtribune

€ 12,€ 15,€ 10,-

Jeugd t/m 16 jaar
/65+/Gehandicapten
€ 7,€ 9,€ 5,-
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Bijlage 4–Stadion plattegrond Marketingmix (plaats) Hoofdstuk 5.2.5

Het Tata Steel stadion is met de auto makkelijk bereikbaar. De club beschikt over een kleine
parkeerplaats, echter ligt er aan de overkant van de straat ook nog een parkeerplaats waar gratis
gebruik gemaakt van kan worden op wedstrijddagen. Supporters hoeven hierdoor slechts 1 minuut
te lopen. Het openbaar vervoer is iets minder dichtbij. De dichtstbijzijnde bushalte ligt op ongeveer 8
minuten lopen van het stadion. Deze haltes worden echter wel veel benut, de bussen rijden er
frequent waardoor lang wachten niet aan de orde is.

Bijlage 5: Inwonersaantallen regio Zuid Kennemerland
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Bijlage 6 Financiele gegevens - sponsorinkomsten (Hoofdstuk 5.4.1)
In onderstaand figuur is goed te zien dat de sponsoromzet in 2 seizoenen tijd meer dan verdubbeld
is.

Sponsorinkomsten
€ 2.000.000,00
€ 1.800.000,00
€ 1.600.000,00
€ 1.400.000,00
€ 1.200.000,00
€ 1.000.000,00
€ 800.000,00
€ 600.000,00
€ 400.000,00
€ 200.000,00
€ 0,00
2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011
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Bijlage 7: Enquête onderzoek

Onderzoeks-Enquête Telstar
Welke methode van onderzoek ga ik gebruiken? Om de tevredenheid van de huidige bezoekers van
de Oost- en West- (Sponsor) tribune te onderzoeken, zal ik een kwantitatief onderzoek uitvoeren.
Door middel van het afnemen van enquêtes, waarbij het begrip ‘waardering’ op een aantal aspecten
wordt gemeten, zal ik antwoord krijgen op de mate van tevredenheid van de bezoekers.
Dit zullen enkele vragen zijn die aan de hand van het klantonderzoek worden beantwoord.
Zodoende worden de tekortkomingen van SC Telstar in kaart gebracht. De resultaten uit deze
onderzoeken moeten besproken worden met de commerciële afdeling en de directie. Hierdoor krijgt
Telstar een goed beeld van de supporters en kan het aanbiedingen op maat creëren.
De mening van potentiele bezoekers van Telstar zullen ook worden gepeilt a.d.h.v. van enquêtes.
Deze enquêtes worden afgenomen in het verzorgingsgebied van Telstar, waaronder de regio
Kennemerland ook valt sinds het faillissement van HFC Haarlem. Hoe kijken hun tegen SC Telstar op?
Verschilt de mening per generatie? Worden mensen uit de regio Kennermerland wel genoeg
geconfronteerd met Telstar? Wat zijn de wensen en behoeften of voorwaarden om wedstrijden te
komen bezoeken?
Doelgroepen enquête afnames
De wensen en behoefte vanuit het nieuwe verzorgingsgebied zullen extra aandacht moeten genieten
om de extra doelgroep te kunnen binden aan SC Telstar en op deze manier meer bezoekers te
realiseren. Het onderzoek zal in kaart brengen of de supporters van HFC Haarlem daadwerkelijk zo’n
sterke binding hebben gecreëerd, waarbij de rivaliteit dusdanig groot is, dat ze nooit naar hun
grootste rivaal zouden overstappen. Daarentegen zijn er wel zat voetballiefhebbers, die nooit een
sterke binding hebben gehad met HFC Haarlem, maar die puur voor deliefde van de sport
wedstrijden bezoeken.
Deze mensen kunnen door middel van het inzetten van de juiste communicatiemiddelen worden
bereikt. Daarnaast zijn jongeren uit Haarlem absoluut een doelgroep, waarmee rekening moet
worden gehouden. Deze hebben nooit een binding gecreëerd met HFC Haarlem en kunnen zodoende
makkelijker worden verbonden met SC Telstar. Hierbij is het van belang dat er leuke activiteiten
worden georganiseerd voor de kinderen, om de mate van tevredenheid niet alleen te laten afhangen
van het hoofdproduct (wedstrijd zelf).
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Onderzoeks-Enquête Telstar
1. Wat is uw geslacht?
o
o
2.

Man
Vrouw

Wat is uw leeftijd?

------------------------------------------------3. Bent u bekend met SC Telstar? Zo ja, hoe komt u aan informatie over SC Telstar? (Meerdere
antwoorden mogelijk)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Regionale Televisie
RTL 7
Reclameborden
Regionale kranten
Landelijke kranten
Website Telstar
Facebook Telstar
Twitter Telstar
Via vrienden
Anders, namelijk____________________________________________________________
Nee, ik ben niet bekend met Telstar

4. Heeft u wel eens een wedstrijd van Telstar in het stadion bezocht?
o

o

Ja :
Nee:

Ga door naar vraag 4.1
Ga door naar vraag 4.2

4.1 Zo Ja: Bent u tevreden (geweest) over uw bezoek aan SC Telstar?
Zeer tevreden

Tevreden

Neutraal

Ontevreden

Zeer ontevreden

4.2 Zo nee: Wat is de reden dat u geen wedstrijd van SC Telstar bezoekt/heeft bezocht?
o
o
o
o
o
o

Ik heb niets met voetbal
Ik voel me niet verbonden met SC Telstar
Ik heb er geen tijd voor
Ik heb er geen geld voor
Ik bezoek liever wedstrijden van Az, Ajax o.i.d.
Anders namelijk: ___________________
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5. Bezoekt u andere recreatieve gelegenheden op vrijdagavond wanneer u Telstar niet bezoekt?
o
o
o
o
o
o

Nee
Ja, de bioscoop
Ja, theater
Ja, café
Ja, restaurant
Anders namelijk: ____________________

6. Stelling: ‘’SC Telstar zie ik als een prima alternatief om een voetbalwedstrijd te bezoeken na het
faillisement van HFC Haarlem’’.
Helemaal mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Helemaal mee oneens

7. Stelling: ‘’Telstar beschouw ik na het faillisement van HFC Haarlem nog altijd als de grote rivaal’’.
Helemaal mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Helemaal mee oneens

8. Hoe vaak komt u Telstar tegen in het nieuws? (bv. regionale krant/flyers/tv/internet o.i.d.)
o
o
o
o

< 7 dagen
7 – 14 dagen
14 – 28 dagen
28+ dagen

9. Weet u elke twee weken tegen wie Telstar haar thuiswedstrijd speelt op vrijdagavond?
o
o

Ja

Nee

10. Maakt u gebruik van Social Media? Zo ja, van welk(e) Social Media maakt u gebruik?
o
o
o
o

10.1
o
o
o

Hyves
Facebook
Twitter
Geen van allen

Volgt u al de Telstar pagina op een van de Social Media mogelijkheden?
Ja Twitter
Ja Facebook
Nee
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11. Indien de prestaties zullen bevorderen van Telstar, zal ik eerder en/of vaker wedstrijden
bezoeken:
Eens

Geen mening

Oneens

12. Indien de sfeer in het stadion zal bevorderen, zal ik eerder en/of vaker wedstrijden bezoeken:
Eens

Geen mening

Oneens

13. Indien Telstar prijsacties/kortingen aanbiedt, maak ik hier gebruik van:
Eens

Geen mening

Oneens

14. Telstar heeft een meerwaarde voor de gemeente Kennemerland:
Eens

Geen mening

Oneens

15. Indien SC Telstar een naamsverandering zal ondergaan (bv. SC Kennemerland), zal ik eerder
overwegen om een wedstrijd te bezoeken:
Eens

Geen mening

Oneens

16. Wat vind u een reeele prijs voor een toegangskaartje voor Telstar?
o
o
o
o
o

€ 2,50-5 euro
€ 5-7,50 euro
€ 7,50 - 10 euro
€ 10 -12,50 euro
€ 12,50 – 15,00

Wij danken u hartelijk voor het invullen van onze enquête. Met deze informatie hopen wij onze
organisatie zo te kunnen verbeteren dat ook u vaker naar onze club zult komen.
Tot Telstarrrrrrrrrrrrrr!
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Bijlage 8: Spss-tabel leeftijd
Wat is je leeftijd?
Cumulative
Frequency
Valid

Valid Percent

Percent

12-15

22

22,0

22,0

22,0

15-18

24

24,0

24,0

46,0

18-21

17

17,0

17,0

63,0

12

12,0

12,0

75,0

24-27

8

8,0

8,0

83,0

27-30

9

9,0

9,0

92,0

30-33

3

3,0

3,0

95,0

33+

5

5,0

5,0

100,0

100

100,0

100,0

0

0,00

100

100,0

21-24

Total
Missing

Percent

System

Total

Bijlage 9: Spss-tabel geslacht versus woonplaats
Wat is je geslacht? * Wat is je woonplaats? Crosstabulation
Count
Wat is je woonplaats?

Total

IJmuiden Velsen Beverwijk Haarlem
Wat is je geslacht? man
vrouw
Total

8

6

5

68

87

4

2

1

6

13

12

8

6

74 100

Bijlage 10: Spss-tabel wedstrijdbezoek
Heb je wel eens een wedstrijd van Telstar in het stadion gezien? Zo nee, zou je dat willen?
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Ja

21

21,0

21,2

21,2

Nee, maar zou het graag

39

39,0

39,4

60,4

Nee, maar wil het ook niet

39

39,0

39,4

100,0

Total

99

99,0

100,0

1

1

100

100,0

willen

Missing
Total

System
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Bijlage 11; Wat is de reden dat je geen wedstrijden bezoekt?
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

9

11,25

11,25

11,25

Niet verbonden met Telstar

35

43,75

43,75

55.0

Geen tijd voor

12

15,0

15,0

70,0

2

2,5

2,5

72,5

20

25,0

25,0

97,5

2

2,5

2,5

100,0

80

100

100,0

0

0,0

100

100,0

Niets met voetbal

Geen geld voor
Bezoek liever Ajax, AZ oid.
Niet genoemd
Total
Missing

System

Total

Cumulative Percent

Bijlage 12: Spss-tabel op vrijdagavond naar bioscoop, theater of
amusementshallen
Bezoek je andere recreatieve gelegenheden op vrijdagavond wanneer je Telstar niet
bezoekt?
Cumulative
Frequency
Valid

Valid Percent

Percent

Bioscoop

27

27,0

27,0

27,0

Theater

10

10,0

10,0

37,0

Café

33

33,0

33,0

70,0

7

7,0

7,0

77,0

23

23,0

23,0

100,0

100

100

100,0

0

0,0

100,0

100,0

Restaurant
Niet genoemd
Total
Missing

Percent

System

Total

Bijlage 13: Spss-tabel
Hoe vaak komt u Telstar tegen in het nieuws?
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

< 7 dagen

28

28,0

28,0

28,0

7 – 14 dagen

34

34,0

34,0

62,0

14 – 28 dagen

8

8,0

8,0

70,0

30

30,0

30,0

100,0

0

0,0

100

100,0

28+ dagen
Total
Missing
Total

System
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Bijlage 14: Spss-tabel social media gebruik
Ik gebruik geen social media
Cumulative
Frequency
Valid

Genoemd

Missing

Percent

Valid Percent

Percent

8

4,5

4,7

4,7

Niet genoemd

164

93,2

95,3

100,0

Total

172

97,7

100,0

4

2,3

176

100,0

System

Total

Bijlage 15: Spss-tabel met wie het liefst naar een wedstrijd
Met wie zou je het liefst naar een wedstrijd toe gaan?
Cumulative
Frequency
Valid

Valid Percent

Percent

Familie

21

26,25

26,25

26,25

Vrienden

54

67,5

67,5

93,75

5

6,25

6,25

100,0

Total

80

100,0

100,0

System

0,0

0,0

80

100,0

Anders, namelijk....

Missing

Percent

Total

Bijlage 16:
Woonplaats? * Telstar heeft een meerwaarde voor de regio Kennemerland?
Crosstabulation
Count
Telstar heeft een meerwaarde voor
de regio Kennemerland?
Ja
Woonplaats

Total

Nee

Total

IJmuiden

7

5

12

Velsen

7

1

8

Beverwijk

2

4

6

Haarlem

45

29

74

61

39

100

90

Bijlage 17:
Woonplaats * Indien de prestaties zullen bevorderen van Telstar, zal ik eerder en/of
vaker wedstrijden bezoeken: Crosstabulation
Count
Indien de prestaties zullen
bevorderen, zal ik eerder/vaker
wedstrijden komen bezoeken
Ja
Woonplaats

IJmuiden

Nee

Total

10

2

12

Velsen

4

4

8

Beverwijk

2

4

6

Haarlem

36

38

74

52

48

100

Total

Bijlage 18:
Woonplaats * Indien de sfeer in het stadion zal bevorderen, zal ik eerder en/of vaker
wedstrijden bezoeken: Crosstabulation
Count
Indien sfeer verbeterd, zal ik
eerder en/of vaker wedstrijden
bezoeken
Ja
Woonplaats

Total

Nee

Total

IJmuiden

7

5

12

Velsen

7

1

8

Beverwijk

4

2

6

Haarlem

38

36

74

56

44

100
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Bijlage 19:
Woonplaats * Indien Telstar prijsacties/kortingen aanbiedt, maak ik hier gebruik van:
Crosstabulation
Count
Indien prijsacties/kortingen, maak
ik hier gebruik van
Ja
Woonplaats

Nee

Total

IJmuiden

8

4

12

Velsen

6

2

8

Beverwijk

3

3

6

Haarlem

28

46

74

45

55

100

Total

Bijlage 20: Concurrentie Analyse (Ticketverkoop jupiler League)

Figuur: Ticketverkoop Jupiler League
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Bijlage 21: Begrotingen per club Jupiler League seizoen 2011/2012
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De officiële website wordt als voornaamste informatiebron gebruikt door de afnemers. Daarnaast
wordt er ook veel gebruik gemaakt van regionale kranten en regionale tv zenders om meer te weten
te komen over de club. Vooral opmerkelijk is de hoge score op de regionale tv zenders, 50%. Dit is
20% hoger dan het gemiddelde van de Jupiler League.
Het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten leeft niet alleen bij de club zelf maar ook zeker
onder de supporters. Bijna 79% van de ondervraagden gaf aan dat zij het (zeer) belangrijk vinden dat
de club maatschappelijk betrokken is. De informatievoorziening vanuit Telstar hierover neemt
stijgende vormen aan maar is nog niet voldoende. Zo weet ruim 34% niet (precies) welke
maatschappelijke activiteiten de club onderneemt, dit ligt lager dan het gemiddelde van het
vergelijkbare cluster en de Jupiler League maar is nog niet voldoende. Daarnaast geeft 46,1% aan dat
de club (veel) te weinig informatie geeft over de maatschappelijke activiteiten, dit ligt bijna 10%
hoger dan het gemiddelde van de Jupiler League.
Supporters van Telstar geven aan dat de sfeer in het stadion bepalend is voor het wel/niet bezoeken
van de wedstrijden. Maarliefst 87,9% van de ondervraagden geeft aan ze het zeer belangrijk vinden
dat er een goede sfeer hangt in het stadion. De waardering van de sfeer is echter wel afgenomen in
de afgelopen twee jaar. In 2010/2011 werd door 80,6% van de supporters de sfeer beoordeeld met
zeer goed. Afgelopen seizoen is dit beoordeeld door 73,4% en dit seizoen nog maar door 60,1% van
de supporters. De afname van de bezoekersaantallen zou dus goed in verband kunnen staan met de
verslechtering van de sfeer in het stadion.
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Gemiddeld gaven Telstar supporters met een clubcard 20 euro meer uit aan losse kaarten in het
seizoen 2011/2012 dan supporters van de overige Jupiler League clubs. Dit kan mede komen doordat
Telstar betrekkelijk weinig seizoenkaarthouders heeft. Daar staat tegenover dat de seizoenkaartprijs
bij Telstar een stuk lager ligt dan in de rest van de Jupiler League. Het gemiddelde bedrag dat de
ondervraagden van Telstar hebben uitgegeven aan een seizoenkaart in 2011/2012 was €122,49.
In het vergelijkbare cluster waren de fans €139,67 kwijt, terwijl het gemiddelde van de rest van de
Jupiler League op €181,55 ligt. De prijs van de seizoenkaart wordt dan ook door maar 8,4% als (zeer)
hoog beoordeeld. Dit percentage ligt bij de andere 2 clusters een stuk hoger, in het vergelijkbare
cluster op 23,6% en het cluster van de overige clubs uit de Jupiler League op 27,1%. Ook de losse
kaarten worden goed beoordeeld, 70% van de ondervraagden vindt de prijs precies goed. Dit
percentage ligt 10% hoger dan het 2e cluster en 20% hoger dan het 3e cluster.
Gemiddeld besteedde de ondervraagde Telstar supporter €14,78 per thuiswedstrijd aan eten en
drinken. Dit is bijna €4 meer dan het seizoen ervoor en €4,60 meer dan het gemiddelde van de
Jupiler League. Oorzaak hiervan kan zijn dat de kaarten goedkoper zijn waardoor de beweegreden
om iets te kopen bij de horeca meer wordt gestimuleerd. De nieuwe west tribune met aangelegen
business lounge en club West heeft meer faciliteiten geboden om voor en na de wedstrijd iets te
blijven eten of drinken.

Bijlage 22: Verdeling seizoenskaarthouders Telstar
Velsen
7%

Velserbroek
9%

Santpoort
6%

Beverwijk
10%
Haarlem
8%
Heemskerk
7%

Ijmuiden
53%
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