
DAG 1 MAANDAG 27 JANUARI
OCHTEND: Verzamelen Schiphol  

Presentatie ESSMA/KNVB Expertise

MIDDAG: Vlucht naar Bilbao

AVOND: Diner en informeel avondprogramma  
Overnachting Bilbao

DAG 2 DINSDAG 28 JANUARI
OCHTEND: Bezoek Real Sociedad

MIDDAG: Bezoek SD Eibar

AVOND: Diner en vrij avondprogramma  
+ overnachting Bilbao

DAG 3 WOENSDAG 29 JANUARI
OCHTEND: Bezoek Athletic Bilbao

MIDDAG: Vlucht naar Schiphol

DOELGROEP
Directie en medewerkers van alle Nederlandse BVO’s. 

ONDERWERPEN PER CLUB

➊ REAL SOCIEDAD:
 Real Sociedad is een club die veel investeert in – en inmiddels beschikt 
over – een uitstekende technologische infrastructuur. Uit deze goed 
ingerichte infrastructuur is o.a. de ‘smart scarf’ voortgekomen. Deze 
‘smart scarf’ is bedoeld voor de échte Real Sociedad fan die dichtbij de 
club staat. In de ‘smart scarf’ is gebruik gemaakt van NFL  technologie 
(gekoppeld aan dé app voor Real Sociedad fans), waardoor  gebruikers 
gepersonaliseerde aanbiedingen en acties ontvangen. Op deze 
 manier zorgt Real Sociedad voor een optimale fan engagement.  
Daarnaast heeft het een uniek partnership met sport en media 
 platform Goodball.com. Deze partner en de club versterken elkaar op 
een  innovatieve en vernieuwende manier. Interessant om te zien hoe 
Real Sociedad samenwerkt met haar partners en innovaties toepast. 

➋     SD EIBAR:
 Eibar is één van de kleinste clubs die actief is in La Liga. Zij doen dit 
middels een globale strategie, maar proberen toch dicht bij eigen 
tradities te blijven. Door o.a. innovatie is er een nieuw eco nomisch 
model gecreëerd waardoor Eibar voor het tweede jaar op rij verkozen 
is tot één van de snelst groeiende bedrijven binnen Europa met een 
jaarlijks groeipercentage van 44,1%. Uitdagend en leerzaam om Eibar 
te bezoeken en daar te luisteren naar hoe deze globale strategie is 
opgezet én daar uitvoering aan gegeven wordt.

➌ ATHLETIC BILBAO: 
Athletic Bilbao is een unieke club, aangezien iedereen op de  loonlijst 
uit de omliggende streek moet komen. De achterban van  Athletic 
Bilbao is daardoor sterk verbonden aan de club, doordat de fans 
zich goed kunnen identificeren met o.a. de spelers. Om wat terug te 
doen voor de plaatselijke bevolking is de ‘Athletic Club  Foundation’ 
opgericht. Athletic Bilbao tracht hiermee de kwaliteit van leven 
in de plaatselijke samenleving te verbeteren. De drie pijlers waar de 
 Foundation zich op richt, zijn: cultuur, maatschappij en sport. Erg 
 interessant hoe een volksclub een nieuwe wending geeft aan MVO en 
hier commerciële waarde uit put.

GA JE MEE?
Inschrijven is vanaf nu mogelijk!

Voor deelname wordt een eigen bijdrage van €350.-  
(excl. BTW) gevraagd. Dit bedrag is inclusief vliegreis,  

hotelovernachtingen en ontbijt/lunch/diner.

Inschrijven kan tot vrijdag 6 december 2019! 
Let op: we hebben beperkt plaats, dus wees er snel bij.

Aanmelden kan via onderstaande link:

A A N M E L D I N G  F I E L D T R I P  2 0 2 0

TIPS:
•  Lees je online alvast in over de clubs en de betreffende 

onderwerpen en thema’s.

•  Probeer na te denken wat jij kan leren van de clubs die 
worden bezocht en hoe je dit kan toepassen op je eigen 
organisatie.

•  Bekijk deze link om in de stemming te komen voor ons 
bezoek aan de prachtige stad Bilbao. Hier zullen we 

 overnachten en twee keer heerlijk uit eten gaan. 

F I E L D T R I P  2 0 2 0  |  N O O R D  S P A N J E  

FA N E N G AG E M E N T, M V O, V E R N I E U W E N D E 
PA R T N E R P R O P O S I T I E S E N I N N O VAT I E S 

➋  SD Eibar 
(Eibar)

➌  Athletic Bilbao 
(Bilbao)

➊  Real Sociedad 
(San Sebastian)

https://m5.mailplus.nl/wpZv2rbju8b7-1840-80282-test-1
http://knvbexpertise.m5.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=PaRed7I9T5&wpMessageId=1751&userId=80282&command=viewPage&activityId=test&encId=%7bencId%7d
https://www.bilbaovoorbeginners.nl/

