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CH de Wolden / CSI ** Zuidwolde
Hoe financier je 8 dagen CH de Wolden



CH de Wolden / CSI ** Zuidwolde
en alles daarom heen?



CH de Wolden / CSI ** Zuidwolde



Ontwikkelingen / Investeringen CH de Wolden
• 2005-2007 Nationaal concours Hippique CH de Wolden. 

• 2008 Aanleg van de 1st all-weather bodem in de tweede ring. 

• 2008 Start Internationaal concours CH de Wolden/CSI ** Zuidwolde. 

• 2009 Uitbreiding met de Centrale Keuring van het KWPN Drenthe.

• 2009 Uitbreiding met veiling van veulens en springpaarden (de Wolden Summersale)

• 2010 Oprichting Business club CH de Wolden (bijna 100 bedrijven).

• 2011 Aanleg verharde toegangspaden op het terrein.

• 2013 Uitbreiding terrein verhardingen op het terrein met een groot laad- en los plein.

• 2015 Aanleg van de 2e all-weather bodem in de 1e ring.

• 2015 Demontage historische Zaanse houtschuur.

• 2016 Op- verbouw van Zaanse houtschuur tot permanent VIP gebouw “de Loods”.

• 2018 Uitbreiding terrein verhardingen.

• 2018 Verbetering van de waterhuishouding in en rond de stallen.

• 2018 Aanleg van een all-weather bodem in de warm-up ring (60x80 m.) 

• 2018 Aanleg / renovatie van een all-weather bodem in de 2e ring. 



Facts & Figures

• 2 weken per jaar CH de Wolden (2 x 4 wedstrijd dagen en 1 dag KWPN keuring en 1 
avond veiling. 

• In 2019 7 dagen extra i.v.m. het organiseren van de Europese Kampioenschappen voor 
Kinderen, Junioren en Young Riders. (van 12 tot 25 jaar)  

• Organisatie is een vrijwilligers organisatie (Stichting CH de Wolden)

• Totaal 150 Vrijwilligers, Bestuur van 5 vrijwilligers

• Begroting van +/- € 800,000,- (CH de Wolden)

• Begroting van +/- € 400,000,- (Europese Kampioenschappen)

• Vrije toegang voor het publiek 

• 15.000 – 20.000 bezoekers per jaar

• Internationale deelnemers uit  35 verschillende landen (2018)

• 1100 paarden – 3300 starts (2018)



BELANGRIJKSTE INKOMSTEN BRONNEN



INKOMSTEN

Deelnemers
Iedere deelnemer betaald een 
(vastgesteld) bedrag per paard als 
inschrijfgeld. 

Totaal komen er +/- 1100 paarden.



INKOMSTEN

Sponsoren
• In de Loods is er ruimte voor 

maximaal 60 tafels tafels 
Hiervan worden er 55 verkocht. 

• 5 tafels en een aantal statafels 
worden gebruikt door de 
organisatie voor het ontvangen 
van gasten.



INKOMSTEN
Sponsoren
Standaard arrangement. We werken 
met een all-in concept:

• Tafel met 6 stoelen

• 12 VIP kaarten per dag (morgen 
en middag)

• Volledige catering (lunch, diner 
en drinken)

• 2 Reclameborden aan de ringen

• Logo op website CH de Wolden



INKOMSTEN

Business club leden
Standaard arrangement. We werken 
met een all-in concept:

• 2 stoelen aan Business club 
tafels 

• 4 VIP kaarten per dag (morgen 
en middag)

• Volledige catering (lunch, diner 
en drinken)

• Jaarlijks business club leden 
event



INKOMSTEN

Verhuur stands in het 
Stro dorp
Standaard arrangement. 

Pagode tenten van 5 x 5 meter 
inclusief vloer, elektriciteit en 
vloerbedekking

Of

Verhuur m2 voor eigen stands 
inclusief elektriciteit



INKOMSTEN

Merchandising
Wij zijn 2 jaar geleden in gestart 
met de verkoop van CH de Wolden 
artikelen.



BELANGRIJKSTE KOSTEN



KOSTEN

CH de Wolden heeft 
gekozen voor een all-in 
deal met de cateraar. 
Inbegrepen zijn:

• VIP inrichting 

• VIP catering

• Vrijwilligers catering

• Water en stroom voorzieningen 
op het terrein



KOSTEN

• Prijzengelden

• Officials (Jury, speakers en 
parcoursbouwers)

• Aankleding terreinen

• Huur omroep installaties, 
hindernis materialen en 
tijdswaarneming

• Opbouwen en huren van 10 
staltenten met 550 
paardenstallen.



Wat betekend CH 
de Wolden voor de 
Regio?



Economische  
spin-off CH de 
Wolden.

• Jaarlijkse spin-off € 1.7 miljoen, 
Binnen Drenthe Drenthe € 
660.000 (2013)

• Verwachtte additionele spin-off 
Europese kampioenschappen 
Jeugd in 2019 € 800.000 

• Binnen Drenthe € 565.000



Investeringen
Stilstand is achteruitgang.

De concurrentie is groot, 
dat vergt continue 
verbeteringen



Investeringen
CH de Wolden heeft de 
afgelopen 15 jaar fors 
geïnvesteerd in:
Terrein verbeteringen

Wedstrijd bodems

Inrij bodem



Investeringen
Bij een aantal van deze 
investeringen hebben wij 
financiële hulp gehad 
van:
Sponsoren

Provincie Drenthe

Gemeente de Wolden



Investeringen CH 
de Wolden 2015
all-weather bodem in de 
1e wedstrijdring
Bijdrage CH de Wolden 33%

Bijdrage Gemeente de Wolden 33%

Bijdrage provincie Drenthe 33%



Uitgevoerde 
investeringen CH 
de Wolden 2017
Bid book FEI European 
Championships Jumping 
for Youth 
100% CH de Wolden



Investeringen CH 
de Wolden 2018
All-weather bodem 
inspringterrein, Renovatie 
van de de 2e ring en 
verbetering 
waterhuishouding bij de 
stallen
Bijdrage CH de Wolden 50%

Bijdrage Gemeente de Wolden 25%

Bijdrage provincie Drenthe 25%



Investeringen CH 
de Wolden 2018

ONZE TROTS!!
Historisch permanent VIP 
gebouw “de Loods”
100% CH de Wolden



Oorspronkelijk gebouwd in 1880 als houtschuur in Zaandam 
Verplaatst als houtschuur voor de firma Robaard en de Jonge naar 
Hoogeveen in 1957 
Verplaatst en herbouwd  als VIP gebouw in De Wolden in 2016



Succes factoren
Wat zijn volgens ons de 
belangrijkste succes 
factoren van CH de 
Wolden



Succes factoren
Sport op nummer 1. 
• Top kwaliteit bieden 

• Wedstrijd bodems
• Inspringterrein
• Overdekt inspringen mogelijk
• Parcoursbouwer
• Aankleding
• Ontbijt voor de grooms

(verzorgers van de paarden)
• Kapsalon op het terrein
• Hulp bij het laden en lossen 

van de vrachtwagens
• Vriendelijkheid & Gezelligheid



Succes factoren
Elk jaar iets anders
• Live radio BNR

• Seminars

• Terrein indeling

• Ondernemers bijeenkomsten

• Showprogramma’s
• Ellen ten Damme

• Tuigpaarden

• Dressuur clinic



Succes factoren
Waar mogelijk gebruik 
maken van lokale 
/regionale leveranciers. 

Creëer een win-win 
situatie.



Succes factoren
Regelmatig contact 
onderhouden met de 
Gemeente. 

Niet alleen halen maar 
ook brengen!



Succes factoren
Regelmatig contact met 
organisaties zoals:

• de Provincie

• Sport Drenthe

• Marketing Drenthe

• Collega organisaties 
etc. 

Versterk en leer van 
elkaar. 



Succes factoren
Draagvlak in de regio 
creëren. 
• gratis toegang voor het publiek

• Item veilen voor lokaal goed 
doel

• Terrein voor goede doelen 
beschikbaar stellen (Samenloop 
voor Hoop)



Succes factor 
nummer 1

DE VRIJWILLIGERS.



Succesfactoren 

Vrijwilligers

• Vrijwillig maar niet vrijblijvend

• 2 coördinatoren voor de 
vrijwilligers

• Opgedeeld in verschillende 
“werk” groepen met per groep 
een vast aanspreekpersoon

• Calamiteiten

• Gastdames VIP

• Parcoursbouw

• Stalling

• Parkeren en 
verkeersbegeleiders

• Bodemonderhoud etc. etc.



Wat doen wij 
voor onze 
vrijwilligers?
• Eigen vrijwilligers café op 

prominente plaats op het terrein

• Vrij eten en drinken

• Verstrekken van uniforme 
kleding. (jaarlijks)

• Voorafgaande aan evenement 
informatieavond voor de 
vrijwilligers

• Jaarlijks een BBQ met de 
vrijwilligers en hun partners

• Jaarlijkse evaluatie met de 
“afdelingshoofden” 



Nooit vergeten !!!
• Zonder vrijwilligers 

geen CH de Wolden

• Luister naar hen, ze 
hebben vaak goede 
ideeën

• Waardeer ze

• Het is ONS concours



TOEKOMST

• Gerealiseerd
• Het organiseren van de FEI Europees Kampioenschap Springen voor young riders, children 

and juniors in 2019. 



Toekomst dromen

• Het organiseren van 
andere 
kampioenschappen bv 
voor Senioren. 

• Het doorgroeien naar een 
3 of 4 sterren concours.



Maar eerst…
1. Het EK in 2019 en de 

15e editie van CH de 
Wolden tot een succes 
maken

2. En daarna weer met 
volle kracht vooruit. 
om te sparen voor de 
volgende investeringen



Wat je met elkaar en met passie kunt bereiken



2005 – 2018 



2005



2008



2016



2025



VRAGEN ?


