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Samenvatting
 Van 9 tot en met 12 september 2020 werd in Utrecht voor de tweede
keer het beachvolleybal-evenement King of the Court georganiseerd.
Dit was, na het uitbreken van de coronapandemie, het eerste
internationale sportevenement dat in Nederland werd gehouden.
 Er vonden 4.300 bezoeken plaats aan het evenement en deze
werden gedaan door ongeveer 3.600 unieke bezoekers. De
bezoekers kwamen voornamelijk uit Nederland (81%), waarvan iets
minder dan een kwart (21% van het totaal) uit de gemeente Utrecht
kwam. De verhouding man/vrouw was ongeveer gelijk en de
gemiddelde leeftijd van de bezoeker was 39 jaar.
 Bijna 40% van de bezoekers gaf aan dat zij meer dan één keer per
week zelf volleyballen. De meeste bezoekers (68%) bezochten het
evenement voor de eerste keer en waren op de hoogte gekomen van
het evenement via vrienden en/of familie (51%) of via social media
(40%).
 De overgrote meerderheid van de bezoekers (96%) geeft aan het
concept van King of the Court (zeer) aantrekkelijk te vinden. Daarbij
zijn zij ook (zeer) tevreden over de inhoud van de sessies en
gastvrijheid (beide 97%). Over de catering en de prijszetting was
driekwart (zeer) tevreden.
 Gemiddeld waardeerden de bezoekers het event King of the Court
met een 8,9 - een uitzonderlijk hoog rapportcijfer vergeleken met
andere evenementen. Geen enkele respondent gaf het evenement
een onvoldoende.
 King of the Court heeft voor de gemeente Utrecht ongeveer 460.000
euro aan economische impact opgeleverd. Het grootste deel (75%)
komt voor rekening van de organisatie. De bezoekers zorgden nog
eens voor circa 120.000 ton euro aan additionele bestedingen in de
stad.
 Vanuit lokale overheden is gezamenlijk ongeveer 90.000 euro in het
evenement geïnvesteerd. Elke euro dat deze overheden ‘in het
evenement investeerde’ resulteerde in iets meer dan vijf euro aan
additionele bestedingen in de gemeente Utrecht.

Daarbij moet worden opgemerkt dat er nog andere financierders
(zoals VWS) waren die het evenement mogelijk hebben gemaakt.
 Het evenement was vanwege de coronapandemie uniek opgezet met
inachtneming van verschillende maatregelen ter voorkoming van de
verspreiding van het virus. Bijna alle bezoekers (96%) vonden de
maatregelen die de organisatie van King of the Court had genomen
goed. Bezoekers gaven aan sportevenementen erg te hebben gemist
in de maanden voorafgaand aan het evenement (79%). Nog meer
bezoekers (85%) gaf aan specifiek te hebben uitgekeken naar King
of the Court. Bezoekers waren – in relatie tot de coronacrisis – weinig
bezorgd over de eigen gezondheid (18%). Dit was de helft minder in
vergelijking met het landelijk gemiddelde (36%). Ten opzichte van de
algemene Nederlandse bevolking (57%) waren bezoekers (51%) ook
iets minder bezorgd over de gezondheid van familieleden.
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1. Inleiding
 Op woensdag 9 tot en met 12 september 2020 werd op het
Jaarbeursplein in Utrecht het sportevenement: King of the Court
georganiseerd. Dit was sinds het uitbreken van de corona (COVID19) pandemie het eerste internationale sportevenement in
Nederland.
 De organisatie van het evenement was in handen van
sportevenementenbureau Sportworx, wereldvolleybalbond FIVB en
de Nederlandse volleybalbond Nevobo. Vanwege de bijzondere
omstandigheden had de organisatie een speciaal stadion gebouwd,
bestaande uit skyboxen welke toegang gaven aan twee tot maximaal
tien personen. Het stadion was zo ingericht dat het publiek tijdens het
evenement de 1,5 meter afstand regel – ingesteld als maatregel om
de uitbreek van het coronavirus te beteugelen - kon waarborgen.
 Aan het toernooi deden 20 dames- en 20 herenteams mee uit de
wereldtop van het (beach)volleybal. Bij de heren zegevierden het
Zwitserse duo Florian Breer en Marco Krattiger en stond er geen
Nederlandse team op het podium. Bij de dames wonnen de
Braziliaanse dames Eduarda Santos Lisboa en Ágatha Bednarczuk.
Op het podium werden zij geflankeerd door maar liefst twee
Nederlandse duo’s: Emi en Mexime van Driel (die ook de prijs voor
Most Valuable Team (MVT) wonnen) en het duo Sanne Keizer en
Madelein Meppelink.
 King of the Court werd live uitgezonden in 24 landen. Er waren
900.000 livestreams gedurende de vier dagen van het evenement
met een gemiddelde kijktijd van veertien minuten.

Achtergrond onderzoek
 Het sportevenementenbureau Sportworx heeft het Sports &
Economics Research Centre (SERC) van de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen gevraagd om het onderzoek naar de
economische impact uit te voeren. Hierbij worden de directe
additionele bestedingen als gevolg van het evenement in kaart
gebracht alsmede ook een bezoekersprofiel en een analyse over de
tevredenheid van de bezoekers.

Structuur van het rapport
 In het volgende hoofdstuk wordt de methodologie van het onderzoek
besproken. Hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het aantal bezoekers en
hoofdstuk 4 op de karakteristieken van deze bezoekers en hun
tevredenheid over het evenement. In dit hoofdstuk is ook aandacht
voor de houding en mening van bezoekers tegenover corona.
Hoofdstuk 5 behandelt tot slot de economische impact.
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2. Methode
 King of the Court is geëvalueerd op basis van gestandaardiseerde
methoden, welke landelijk zijn vastgesteld in de Werkgroep Evaluatie
Sportevenementen. Alhoewel alle sport- en cultuur evenementen van
elkaar verschillen zullen de uitkomsten van de onderzoeken wel goed
vergelijkbaar zijn. In deze werkgroep werken wetenschappers en
onderzoekers van verschillende hogescholen, universiteiten en
enkele andere maatschappelijke en onderzoeksorganisaties samen
om standaardrichtlijnen te ontwerpen om de maatschappelijke en
economische impact van (sport)evenementen te meten.

Dataverzameling
 Na afloop van het evenement zijn bezoekers aan het evenement via
een online vragenlijst bevraagd naar hun uitgaven, tevredenheid,
herkomst en sociaal-demografische kenmerken (zie bijlage 1). In
totaal zijn 191 bruikbare enquêtes in het onderzoek meegenomen.
De totale bezoekersaantallen zijn verkregen via de organisator
evenals de gegevens over inkomsten en uitgaven van de organisatie.

Representativiteit van het onderzoek
De richtlijnen van de WESP schrijven voor dat onder populaties met
een omvang minder dan 5000 personen er minimaal 270 enquêtes
gehouden moeten worden om een voldoende betrouwbaar beeld te
geven van het evenement. Betrouwbaar betekent in dit geval dat met
95% zekerheid kan worden gezegd dat de werkelijkheid binnen een
marge van 5% van de uitkomsten van het onderzoek vallen. Het
kritische aantal van 270 respondenten is met 191 enquêtes dus niet
gehaald. De resultaten die verderop in deze rapportage worden
beschreven zijn dus met enige onzekerheid omgeven en geven
daarom een indicatief beeld van het evenement en haar bezoekers.
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3. Bezoekersaantal
 King of the Court 2020 had vanwege de coronamaatregelen te
maken met zeer beperkte stadioncapaciteit, in vergelijking met de
plannen voor het evenement. Er was uiteindelijk plek voor 450
mensen tegelijk in het stadion en er waren tien sessies waarvoor
mensen een kaartje konden kopen. Uiteindelijk was 97% van de
totale capaciteit uitverkocht. Dit betekent 4.300 bezoeken in totaal.
 Gemiddeld bezocht een bezoeker het evenement 1,2 dagen. Dit
maakt dat er ongeveer 3.600 unieke bezoekers zijn geweest op het
evenement.
 Ongeveer 80% van alle respondenten geeft in ons onderzoek aan dat
ze zonder het evenement niet in Utrecht zouden zijn geweest.
Daarmee zijn circa 2.800 bezoekers ‘additioneel’ voor Utrecht. Zij
kwamen gemiddeld 1,2 dagen naar het evenement waardoor dit
resulteerde in 3.500 additionele bezoeken voor de gemeente Utrecht.

Aantal bezoeken
Aantal bezoeken per bezoeker
Aantal bezoekers
Aandeel additionele bezoekers
Aantal additionele bezoekers
Gem. aantal dagen per additionele bezoeker
Totaal aantal additionele bezoeken

Totaal
4.300
1,2
3.570
79%
2.820
1,2
3.500
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4. Bezoekersprofiel
 De meeste bezoekers kwamen uit Nederland (81%). Van de
bezoekers uit het buitenland (19%) kwamen de meeste van hen uit
Duitsland (9%) en België (4%). In totaal zaten er 10 verschillende
nationaliteiten in onze steekproef.
 De provincie Utrecht was met 44% van de Nederlanders het best
vertegenwoordigd. Daarnaast kwamen de bezoekers vooral uit
Gelderland (16%), Zuid-Holland (14%) en Noord-Brabant (11%).
 De gemeente Utrecht had de meeste Nederlandse bezoekers op het
evenement (21%). De gemeenten Amersfoort en De Bilt werden
respectievelijk met 5% en 4% vertegenwoordigd binnen de
Nederlandse onderzoekspopulatie.
 Net iets meer dan de helft van de bezoekers was mannelijk (52%).
De gemiddelde leeftijd van de bezoekers lag op 39 jaar. De groep 26
tot 35 jaar was het grootste (28%).

Herkomst naar Provincie
Utrecht

44%

Gelderland

16%

Zuid-Holland

14%

Noord-Brabant

11%

Noord-Holland

8%

Groningen
Drenthe

3%
2%

Overijssel

1%

Friesland

1%

Herkomst naar Gemeente

Leeftijdsopbouw
Tot 25 jaar
26 tot 35 jaar
20%

28%

19%

18%

11%

5%

21%

Utrecht

36 tot 45 jaar

Amersfoort

46 tot 55 jaar
5%

56 tot 65 jaar
Ouder dan 65
jaar

Woerden
Druten
Overige

Geslacht
52%

64%

4%
3%
3%

De Bilt

48%

Man
Vrouw
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Motivatie en gedrag

Bekendheid

Bijna alle bezoekers kwamen op eigen initiatief (93%), de rest was
genodigd. Bezoekers kwamen vooral met eigen gemotoriseerd
vervoer (42%), terwijl een derde kwam met het openbaar vervoer en
bijna een kwart wandelend of met de fiets (24%).
 Slechts 14% van de bezoekers beoefent geen volleybal en heeft dit
in het verleden ook nooit gedaan. 17% heeft dit wel eerder gedaan,
maar doet dit momenteel niet meer. 20% volleybalt 1 tot 4 keer per
maand. Het overgrote deel, maar liefst 39%, geeft aan meer dan één
keer per week te volleyballen.

Op de hoogte van King of the Court gekomen

Volleybal afgelopen 12 maanden
Ja, vaker dan 53 keer

39%

Ja, ongeveer 13-52 keer

20%

 Voor de meeste bezoekers was het de eerste keer dat zij het
evenement bezochten (68%). Bij één op de vijf bezoekers (20%) was
het concept van King of the Court nog niet bekend.
 De helft van de bezoekers (51%) zijn op de hoogte gekomen van het
evenement via familie en/of vrienden. Ook social media blijkt een
platform waardoor veel mensen kennis hebben genomen van King of
the Court (40%). Verder brachten de Nevobo en andere
internetwebsites een deel van de bezoekers op de hoogte (er waren
meerdere antwoorden mogelijk).

Vrienden/familie
Social Media
Nevobo
Internet/websites
Anders
Advertenties/billboards
Radio/televisie
Krant of tijdschrift

51%
40%
26%
21%
7%
3%
3%
1%
0%

Ja, ongeveer 1-12 keer

9%

10%

20%

30%

50%

60%

Bekend met King of the Court

Nee, maar eerder wel

20%

17%

18%

62%

Nee (en ook nooit gedaan)

40%

14%
Nee

Een beetje

Ja
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Corona
 Vanwege de geldende maatregelen omtrent de coronacrisis zijn de
bezoekers ook enkele stellingen voorgelegd om hun houding ten
opzichte van het virus in beeld te brengen.
 De bezoekers zijn vooral (heel erg) bezorgd om de gevolgen die het
virus heeft voor de Nederlandse samenleving (72%). Gevolgd door
de zorgen die zij hebben over de gezondheid van hun familieleden
(51% is daarover bezorgd). Dit is echter net iets minder dan de
algemene Nederlandse bevolking (57%) blijkt uit het corona
belevingsonderzoek van het NIVEL (2020) *.
 Het minst bezorgd zijn de bezoekers over de eigen gezondheid
(18%). Landelijk ligt dit gemiddelde hoger, met 36%. De bezoekers
van King of the Court zijn dus over het algemeen minder bezorgd
over het coronavirus.
 De bezoekers van King of the Court geven aan dat ze het bezoeken
van evenementen erg hebben gemist de afgelopen periode (79%) en
dat ze vanwege de coronamaatregelen erg hebben uitgekeken naar
King of the Court specifiek (85%).
 Bijna alle bezoekers (96%) vonden de maatregelen die de
organisatie van King of the Court had genomen rondom corona,
goed. 3% vond de maatregelen te weinig en 1% vond de maatregelen
te veel.

Genomen coronamaatregelen KOTC

96%

Te weinig

Goed (niet teveel en niet te weinig)

Ik heb het bezoeken van sportevenementen
erg gemist de afgelopen maanden
Ik heb heel erg uitgekeken naar dit
evenement vanwege de coronamaatregelen
(Helemaal) mee eens

Neutraal

79%

Veel te veel

18%

85%

12%

(Helemaal) mee oneens

* Nivel Consumentenpanel. Hoe kijken burgers in Nederland aan tegen het coronavirus en
COVID-19? Meetmoment 6 (11/5 – 17/5 2020)
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Bezorgdheid voor het coronavirus
Gevolgen Nederlandse samenleving
(bezoekers)

72%

Gezondheid familieleden (Nederlandse
bevolking*)

57%

Gezondheid familieleden (bezoekers)

(heel erg) bezorgd

30%

51%

Eigen gezondheid (Nederlandse bevolking*)

Eigen gezondheid (bezoekers)

17%

18%

Neutraal

13%

29%

36%

39%

39%

11%

20%

24%

42%

(Helemaal) niet bezorgd
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Beleving
 De bezoekers waren erg tevreden over de inhoud van de sessies die
bestonden uit een herenwedstrijd, dameswedstrijd en optreden
(97%). Geen enkele bezoeker gaf het evenement een cijfer lager dan
een 6,0. Meer dan de helft gaf het evenement een 9 (51%) en bijna
1 op de 4 gaf het evenement een 10 (23%). Gemiddeld gaven de
bezoekers King of the Court een 8,9 als rapportcijfer. Dit is in
vergelijking met andere evenementen uitzonderlijk hoog (meestal
varieert het tussen de 7,5 en 8,5). Verschillende factoren zoals het
wel of niet bekend zijn met het concept, het eerder bezoeken van het
evenement in 2018 of de mate waarin volleybal beoefend wordt door
de bezoekers lijken geen relatie hiermee te hebben.
 Uit een nadere analyse van de tevredenheid naast de hoge
tevredenheid over de inhoud van de sessies, vooral erg te spreken
was over de gastvrijheid: 97% was hier (zeer) tevreden over. Ook
was men over het algemeen (zeer) tevreden over het eten en drinken
(76%). Het minst tevreden was men over de optredens tijden het
evenement, hoewel de meerderheid hierover nog steeds (zeer)
tevreden over zegt te zijn (62%).
 Ook over het concept van King of the Court zijn de bezoekers erg
positief. Ongeveer 96% geeft aan het een (heel erg) aantrekkelijk
concept te vinden.
 Ook uit de open reacties in de vragenlijst blijkt dat de bezoekers erg
tevreden waren over het evenement. Meerdere bezoekers geven aan
erg tevreden te zijn over de organisatie van het evenement.
Buitenlandse bezoekers waren vooral te spreken over de
vriendelijkheid en gastvrijheid. Meerdere bezoekers aan dat de
geluidsinstallatie zachter had gemogen en dat ze graag ook in het
Engels van commentaar zouden zijn voorzien. Ook zegt een enkeling
dat ze graag andere entertainment zoals cheerleaders hadden willen
zien.

Aantrekkelijkheid concept
96%
(Heel erg) aantrekkelijk

3%

Neutraal

(Helemaal) niet aantrekkelijk

Tevredenheid over verschillende aspecten
Inhoud van de sessies

68%

Gastvrijheid

73%

Eten & drinken

40%

Toegangsprijs

38%

Optredens

29%
23%
36%

34%

Zeer tevreden

Tevreden

4%

24%

38%

28%

3%

25%
38%

Overig

Rapportcijfer
23%

2%4%

8,9

20%

6
7
8
9
10

51%
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5. Economische impact
 De economische impact van een sportevenement wordt gedefinieerd
als de extra bestedingen die door dit evenement veroorzaakt worden
in een bepaalde afgebakende omgeving van het evenement, in dit
geval de gemeente Utrecht. Het onderzoek voor de economische
impact van een sportevenement richt zich in principe op de
additionele
uitgaven
in
de
gemeente
Utrecht.
Deze
gebiedsafbakening heeft tot gevolg dat bestedingen die zelf uit de
gemeente Utrecht komen niet zijn meegerekend voor de impact voor
de gemeente Utrecht en dat inwoners niet zijn meegenomen.
 Bij de bepaling van de economische impact vanuit de organisatie
wordt gekeken naar de inkomsten en uitgaven van de organisatie die
direct in de gemeente Utrecht worden gedaan. Er wordt nadrukkelijk
niet gekeken naar de inkomsten van uitgaven van de derden
(personen of organisaties) waarvan de organisatie inkomsten
ontvangt of aan wie het uitgaven doet. Dit valt buiten de scope van
dit onderzoek.

Toegangsprijs tot het evenement
Eten en drinken op het evenement
Overige uitgaven op het evenement
Parkeren in de (gemeente) Utrecht
Eten en drinken elders in de (gemeente) Utrecht
Overige uitgaven zoals winkelen of tanken in de
(gemeente) Utrecht
Gemiddelde uitgaven in onderzoeksgebied (buiten
het evenement)
Totale gemiddelde uitgaven in onderzoeksgebied

Totaal
€ 25,59
€ 10,64
€ 1,40
€ 1,91
€ 8,00
€ 2,76
€ 12,67
€ 44.000

Bezoekers
 Een additionele bezoeker voor de gemeente Utrecht gaf bij de King
of the Court gemiddeld zo’n 50 euro per dag uit. Hiervan gaat het
grootste gedeelte naar tickets en eten & drinken dat bij de organisatie
terecht komt (daar komen we bij de organisatiebestedingen op terug).
Dit geldt ook voor de overige uitgaven van het evenement. Dat maakt
dat de extra bestedingen in de Utrechtse economie bijna 13 euro per
persoon per bezoek bedraagt. Vermenigvuldigd met het aantal
additionele bezoeken (3.500 zie hoofdstuk 3) zorgt dit voor 44.000
euro aan dagbestedingen van bezoekers in de gemeente Utrecht.

Economische impact King of the Court Utrecht 2020

11

Overnachtingen bezoekers
 Van de 2.800 additionele bezoekers voor de gemeente Utrecht (zie
hoofdstuk 3) blijft 14% overnachten. Dit zijn bijna 400 overnachters
die gemiddeld 2,3 nachten op een logeeradres verblijven. Hun
gemiddelde uitgaven daaraan zijn 52 euro, waardoor geschat wordt
dat er 48.000 euro aan additionele bestedingen in de Utrechtse
economie zijn beland vanwege deze overnachtingen.
 Overnachtingen kunnen zorgen voor een langer verblijf in de regio.
De gemiddelde overnachtingsduur is in mindering gebracht met het
aantal dagen dat het evenement werd bezocht. Hieruit komt naar
voren dat een additionele bezoeker gemiddeld nog 2 dagen in de
regio is, zonder dat het evenement wordt bezocht. Met een
gemiddelde dagbesteding van de additionele overnachters in Utrecht
(bijna 30 euro), komt dit nog eens neer op ruim 25.000 aan extra
bestedingen.
 In totaal profiteert de Utrechtse economie voor bijna 117.000 euro
aan bestedingen die de bezoekers aan King of the Court
veroorzaken.

Aantal additionele bezoekers
Aandeel overnachters onder add. bezoekers
Aantal additionele overnachters
Gemiddelde overnachtingsduur
Aantal overnachtingen
Gemiddelde uitgaven per overnachting
Totale overnachtingsbestedingen

Aantal additionele overnachters
Extra verblijf
Dagbesteding langer verblijf
Extra dagbesteding langer verblijf

Totaal
394
2,1
€ 29,80
€ 25.000

Totaal
2.817
14%
394
2,3
920
€ 52
€ 48.000
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Bestedingen deelnemers en begeleiding
 De bestedingen van deelnemers en begeleiding zijn niet als aparte
post opgenomen in de berekening van de economische impact voor
de gemeente Utrecht. Dit is te verklaren doordat de accommodatie
en reizen van de deelnemers en begeleiding zijn bekostigd door de
organisatie van King of the Court. Door de genomen maatregelen ter
voorkoming van de verspreiding van het corona-virus, waren de
spelers en begeleiding genoodzaakt om in het hotel hetzij kamer te
verblijven. Hierdoor hebben zij weinig tot geen uitgaven kunnen doen
in het onderzoeksgebied.

Bestedingen van mediavertegenwoordigers
 Het evenement werd door veel televisiestations uitgezonden maar
daarvoor kwamen er bijna geen mediavertegenwoordigers naar
Utrecht. Een productiehuis uit Nederland leverde de beelden aan de
televisiestations. De persconferentie voorafgaand aan het
evenement werd bezocht door landelijke dagbladen en RTV Utrecht.
Ook was de persconferentie live te volgen via internet. De beperkte
omvang van het aantal personen in combinatie met de geldende
maatregelen die uitgaven beperken, zorgt ervoor dat de bestedingen
van mediavertegenwoordigers naar verwachting niet erg hoog zal
zijn. Daarom is ervoor gekozen de economische impact van deze
groep niet apart te berekenen.

Bestedingen organisatie
 Van de bestedingen door de organisatie is het overgrote deel,
namelijk 479.000 euro, gedaan binnen de gemeente Utrecht. De
belangrijkste uitgaven zijn gedaan voor de opbouw van het
‘coronaproof’ stadion en aan personeel. Daarnaast is er 26.000 euro
uitgegeven voor de deelnemers (o.a. huisvesting en eten en drinken).
 Echter, een deel van deze bestedingen in de Utrecht, is afkomstig
van organisaties uit diezelfde gemeente, zoals de lokale overheid in
de vorm van subsidies. Deze bestedingen zouden waarschijnlijk

zonder het evenement ook in de plaatselijke economie zijn beland en
moeten daarom worden verdisconteerd met de hierboven genoemde
uitgaven. Deze inkomsten uit Utrecht hebben een omvang van
136.500 euro, waarvan de gemeentelijke subsidie 90.000 euro
beslaat.
 Uiteindelijk is daarom bijna drie-en-een-halve ton van de
organisatorische uitgaven additioneel voor de lokale economie. Dit is
de netto economische impact vanuit de organisatie van het
evenement.

Subsidie
Ticketing & Catering
Media en sponsoring
Overige inkomsten

Totaal
€ 90.000
€ 28.000
€ 3.500
€ 15.000

Totale inkomsten uit Utrecht

€ 136.500

Personeel
Stadion
Deelnemers
Overig

€ 130.000
€ 275.000
€ 26.000
€ 48.000

Totale uitgaven in Utrecht

€ 479.000

Netto economische impact

€ 342.500
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Totale economische impact
 King of the Court heeft voor de gemeente Utrecht 459.500 euro aan
additionele bestedingen opgeleverd. Het grootste deel hiervan is
veroorzaakt door de organisatie (75%). De bezoekers zorgden nog
eens voor nog eens 117.000 euro aan extra bestedingen in Utrecht
door het evenement.
 Vanuit lokale overheden is het evenement met 90.000 euro
ondersteund. Elke euro die zij ‘in het evenement investeerden’ heeft
dus iets meer dan vijf euro aan extra bestedingen in de gemeente
Utrecht opgeleverd. Daarbij moet worden opgemerkt dat er natuurlijk
ook nog andere financiers (zoals het ministerie van VWS) waren die
het evenement mogelijk hebben gemaakt.

Economische Impact
€ 500.000
€ 400.000
€ 300.000
€ 200.000
€ 100.000
€0

Utrecht
Bezoekers

Bezoekers
Deelnemers
Media
Organisatie
Totaal

Organisatie

Totaal Utrecht
€ 117.000
PM
PM
€ 342.500
€ 459.500
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Bijlage 1 Vragenlijst
1. Wat is uw geslacht?
2. Wat is uw geboortejaar?
3. Uit welk land komt u?
4. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode?
5. Bezocht u de King of the Court 2020:
6. Op welke manier bent u naar het evenement gekomen?
7. Hoeveel dagen bezocht u de King of the Court 2020:
8. Waar zou u zijn geweest als er geen King of the Court 2020 werd
georganiseerd?
9. Overnachtte u tijdens het evenement 1 of meerdere nacht(en)
ergens anders dan op uw vaste woonadres?
10. Waar overnachtte u?
11. Hoeveel nachten overnachtte u?
12. Welk type accommodatie overnachtte u?
13. Wat was de prijs van 1 overnachting (in euro)?
14. Op hoeveel personen heeft deze overnachtingsprijs
betrekking?
15. Deed u op de dagen dat u het evenement bezocht uitgaven
voor uzelf of ook voor anderen (bijvoorbeeld andere gezinsleden)?
16. Op hoeveel personen hadden uw uitgaven betrekking, inclusief
uzelf?
17. Hoeveel gaf u gemiddeld per dag uit aan... (Wanneer u ergens
niks aan uitgeeft, mag het vakje leegblijven)
18. In welke mate was u tevreden over de organisatie van het
evenement?
19. In welke mate was u tevreden over de sfeer op het evenement?
20. In welke mate was u tevreden over de inhoud van een sessie
(dameswedstrijd + herenwedstrijd + optreden) op het evenement?
21. In welke mate was u tevreden over het/de optreden(s) op het
evenement?
22. In welke mate was u tevreden over het aanbod van eten en
drinken tijdens het evenement?

23. In welke mate was u tevreden over de gastvrijheid op het
evenement?
24. In welke mate was u tevreden over de toegangsprijs van het
evenement?
25. Wat voor rapportcijfer zou u dit evenement geven?
26. Hoe bent u van King Of The Court op de hoogte gekomen?
27. Hebt u in de afgelopen 12 maanden zelf aan volleybal gedaan?
28. Was u voordat u het evenement bezocht bekend met het
concept van King of the Court?
29. Heeft u in 2018 het evenement van King of the Court op het
jaarbeursplein ook bezocht?
30. Wat vindt u van het concept van King of the Court?
31. Ik heb heel erg uitgekeken naar dit evenement vanwege de
coronamaatregelen
32. Ik heb het bezoeken van sportevenementen erg gemist de
afgelopen maanden
33. Maakt u zich zorgen over COVID-19, het nieuwe coronavirus?
34. Maakt u zich zorgen over besmetting / ziek worden door het
Coronavirus of ziek worden (ikzelf of iemand in mijn omgeving)
35. Maakt u zich zorgen over de gevolgen van het Coronavirus
voor de Nederlandse samenleving?
36. Wat vindt u van de COVID-19 maatregelen die de organisatie
van King of the Court heeft genomen?
37. Staat u achter het beleid van de overheid om alleen onder
voorwaarden, zoals 1,5 meter afstand houden onder bezoekers,
grote (sport)evenementen toe te staan?
38. Heeft u nog opmerkingen of aanbevelingen voor dit
evenement?
39. Als u kans wil maken op één van de merchandisepakketten die
worden verloot onder de
deelnemers aan dit onderzoek, vul dan hier uw e-mailadres in.
Winnaars zullen voor 15 oktober bericht krijgen. Daarna worden
alle adressen verwijderd, conform de privacywet Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
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