Factsheet

Indoor Brabant 2013

Algemeen
Indoor Brabant 2013, het Indoor Concours Hippique, vond
plaats van donderdag 14 tot en met zondag 17 maart 2013. De
46e editie van het evenement trok volgens de organisatie 54.000

54.000
bezoekers

bezoekers die goed waren voor 65.000 bezoeken. Het

65.000

evenement vond plaats in de Brabanthallen in ‘s-

bezoeken

Hertogenbosch.

Bron: opgave organisatie

Bezoekers
Drie vierde van de bezoekers was vrouw en acht procent was
woonachtig in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Ruim de helft
van de bezoekers (55%) kwam uit Noord-Brabant. De

76%
vrouw

gemiddelde leeftijd was 43 jaar.

8%

Ruim vier vijfde van alle bezoekers wordt beschouwd als

uit ‘s-Hertogenbosch

additioneel. Dat betekent dat als het evenement niet in ‘s-

55%

Hertogenbosch had plaatsgevonden, dit aandeel niet in die
gemeente geweest zou zijn. In absolute aantallen gaat het om
43.740 additionele bezoekers. Deze groep was er gemiddeld 1,3

uit Noord-Brabant

81%

dagen.

additioneel

De gemiddelde groepsgrootte bedroeg ruim drie personen. Vijf

43.740

procent van de bezoekers heeft niet op het eigen woonadres

additionele bezoekers

overnacht.

Het rapportcijfer dat bezoekers aan het evenement toekennen
bedraagt 8,3. Het evenement kent redelijk veel ‘ambassadeurs’,

8,3

hetgeen blijkt uit de Net Promotor Score (NPS) van +34. De

rapportcijfer

NPS is een maat voor de mate van loyaliteit, met een minimum

+34

van -100 en een maximum van +100. Een NPS van +34 kan als
‘goed’ worden betiteld.
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Deelnemers
Het evenement stond vier dagen lang in het teken van de
paardensport. De beste ruiters uit de hele wereld toonden hun
kunnen in de Brabanthallen. Er waren 100 deelnemers en 400

100
deelnemers

begeleiders (o.a. verzorgers) die vier dagen acte de présence

400

gaven. 80 procent van de personen in deze groep wordt door de

begeleiding

organisatie als additioneel beschouwd: zonder het evenement

Bron: opgave organisatie

waren deze personen niet in de gemeente ‘s-Hertogenbosch
aanwezig geweest. De gemiddelde uitgaven per dag (inclusief
overnachting) worden geschat op 125 euro per persoon.

Media

Organisatie

770.000

De begroting van Indoor Brabant 2013 bedroeg naar eigen

kijkers Sportjournaal

zeggen 3 miljoen euro en was sluitend. De organisatie deed
geen uitgaven in de gemeente ‘s-Hertogenbosch.1 Wel waren er
inkomsten uit de gemeente ’s-Hertogenbosch: 5 procent van de
inkomsten (150.000 euro) kwam uit de Brabantse hoofdstad.

380.000
kijkers samenvatting Studio Sport

Media

80.000

Via TV hebben honderdduizenden personen het evenement

views afscheid Salinero (NOS website)

gevolgd. Ruim 770.000 Nederlanders zagen Indoor Brabant

Bron: opgave organisatie

2013 op het Sportjournaal en de samenvatting van Studio Sport
was goed voor ruim 380.000 kijkers. De totale internationale

767

uitzendtijd (TV) bedraagt 767 uur, waarmee 46,9 miljoen

uren uitzendtijd internationaal (TV)

personen bereikt zijn. De waarde hiervan is niet eenvoudig in
euro’s te duiden. Wel is duidelijk dat de media-aandacht

46,9 miljoen

positief bijdraagt aan versterking van het sportief profiel van ‘s-

bereik internationaal publiek (TV)

Hertogenbosch en Brabant, waarmee Indoor Brabant 2013 een
Bron: Repucom

bijdrage levert aan het vermarkten van stad en regio.

1

Barterdeals vonden wel in de gemeente plaats. Tevens is het mogelijk dat er zaken werden gedaan
met Bossche bedrijven, maar die elders een factuuradres hadden.
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Economische impact
De economische impact verwijst naar de uitgaven van

40,80

bezoekers, deelnemers (incl. begeleiding) en de organisatie van

gemiddelde uitgaven

het evenement in de betreffende gemeente die zonder het

additionele bezoeker per dag

evenement niet gedaan zouden zijn (deze uitgaven worden
aangeduid als ‘additionele uitgaven’). Overheidsbijdragen
worden niet meegerekend. De mate van crowding out
(verdringing) is niet vastgesteld. Dit is het verschijnsel dat het
evenement andere toeristen of de inwoners van de gastregio van

2,3 miljoen
economische impact gemeente
‘s-Hertogenbosch

het evenement verdringt.2

Additionele bezoekers gaven per dag (inclusief eventuele
kosten voor een overnachting) gemiddeld 40,80 euro in de
gemeente ‘s-Hertogenbosch uit. Deze additionele groep bezocht
het evenement gemiddeld 1,3 dagen. Indoor Brabant 2013 was
al met al goed voor een economische impact van ruim
2.260.000 euro voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch (afgerond
2.300.000 euro).3

Verantwoording

Redactie

De gegevens waar dit factsheet op is gebaseerd zijn verkregen door middel van
gestructureerde face-to-face enquêtes met bezoekers tijdens het evenement. Ook is er
een online enquête uitgezet onder de bezoekers die via de online kaartverkoop hun e-

Albert van Schendel (NHTV)
Paul Hover, Sven Bakker (Mulier Instituut)

mailadres hebben achtergelaten. Dataverzameling werd uitgevoerd door Trequartista
NHTV. Daarnaast is de organisatie van het evenement geïnterviewd. Het onderzoek is
uitgevoerd conform de ‘Quick scan evaluatie sportevenementen’, waarbij de

NHTV
Postbus 3917

steekproefomvang voor dit evenement groter is dan in die richtlijn voorgeschreven is.
Voor methodische aspecten wordt verwezen naar de betreffende rapportage. 4 Er zijn
364 face-to-face enquêtes afgenomen en 1.041 online enquêtes, goed voor een totale
respondentengroep van 1.405.
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In vergelijking met grootschalige gratis toegankelijke evenementen in de openbare ruimte wordt
verwacht dat mate waarin verdringing als gevolg van Indoor Brabant 2013 plaatsvond beperkt is.
3
(43.740 additionele bezoekers * 1,3 dagen * € 40,80) + (500 deelnemers * 80% additioneel * 4
dagen * € 125) + (€ 0 uitgaven in de gemeente - € 150.000 inkomsten uit gemeente door organisatie)
- € 50.000 gemeentelijke bijdrage – (€ 100.000 provinciale bijdrage * 5,8% (aandeel Brabanders dat
in ‘s-Hertogenbosch woont)) - € 50.000 inkomsten ticketing uit kassa-verkoop (voorkomen
dubbeltelling).
4
Zie http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/sport/sport-actueel/nieuws-2013/quickscan.aspx
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