
 
 

 
 
Goed PERSONEEL is GOUD waard! 
 
Heeft u een vacature in de sport? Dan is Sport Knowhow XL werkelijk ideaal! Want u richt zich dan tot het 
hart van de doelgroep en de vacatures worden veelvuldig geraadpleegd. Bovendien: zodra er een nieuwe 
vacature wordt geplaatst, verstuurt Sport Knowhow XL een zogeheten Vacature Alert naar de mailbox van 
werkzoekenden in de sport die zich voor deze service hebben opgegeven. Dat zijn er momenteel zo'n 
3.400! (aantal groeit dagelijks verder) verspreid over het land en onderwijsniveau variërend van middelbaar 
tot hoog/academisch.  
 
Tegenover dit kwalitatief hoogwaardige en voor de Nederlandse sport unieke ‘pakket’ aan diensten staat 
een vergoeding van slechts 59 euro (excl. BTW) per advertentie, ongeacht de termijn van plaatsing 
(eventueel gewenste verlenging is derhalve gratis).  
 
Als u van deze dienst gebruik wilt maken, stuurt u dan de advertentietekst(en) (liefst in een wordbestand) 
en een factuuradres/contactpersoon naar vacature@skxl.nl 
 
Zo spoedig daarna zal de vacature worden geplaatst en de Vacature Alert worden verzonden! 
 

 
 
 
 
Eerdere	  tevreden	  adverteerders	  op	  Sport	  Knowhow	  XL	  
2Basics	  *	  Adver-‐Online	  BV	  *	  Am.	  Football	  Bond	  Nederland	  *	  Amsterdam	  School	  of	  Sports,	  Management	  and	  Business	  
*	  Amsterdamse	  Sportraad	  *	  Andres	  cs	  *	  AntiDoping	  Autoriteit	  Nederland	  *	  	  Atletiekunie	  *	  AV	  Phoenix	  *	  Badminton	  
Nederland	  *	  Bewegings-‐	  en	  Gezondheidscentrum	  De	  Vennen	  *	  Bob-‐	  en	  Slee	  Bond	  Nederland	  *	  Bosan	  BV	  *	  CALO	  *	  
ClubFIT	  *	  combibad	  Kwekkelstijn	  *	  Convenant	  Gezond	  Gewicht	  *	  Cruyff	  Foundation	  *	  De	  Man	  &	  Partners	  *	  De	  
Tweesprong	  (zwembad)	  *	  Den	  Haag	  Marketing	  *	  Den	  Haag	  Topsport	  *	  Dienst	  OCW	  Den	  Haag	  *	  EGCOA	  *	  
Eibernest/Vrolijk	  *	  European	  Golf	  Course	  Owners	  Association	  *	  Factor	  Welzijn	  *	  FBO	  *	  Gehandicaptensport	  



Nederland	  *	  Gelderse	  Sport	  Federatie	  *	  gemeente	  Amersfoort	  *	  gemeente	  Amsterdam	  *	  gemeente	  Dordrecht	  *	  
gemeente	  Eindhoven	  *	  gemeente	  Gorinchem	  *	  gemeente	  Haarlem	  *	  gemeente	  Haarlemmermeer	  *	  gemeente	  
Maastricht	  *	  gemeente	  Nijmegen	  *	  gemeente	  Tilburg	  *	  gemeente	  Utrecht	  *	  gemeente	  Venlo	  *	  gemeente	  
Zoetermeer	  *	  GITP	  *	  Grontmij	  *	  Havas	  Sports	  *	  hockeyclub	  Drunen	  *	  Hogeschool	  Arnhem	  Nijmegen	  *	  Hogeschool	  
van	  Amsterdam	  *	  Huis	  van	  de	  Sport	  –	  Nieuwegein	  *	  Huis	  voor	  de	  Sport	  Groningen	  *	  Huis	  voor	  de	  Sport	  Limburg	  *	  
HVO	  Querido	  *	  Impuls	  *	  Infostrada	  Sports	  *	  InnosportNL	  *	  interProvinciale	  Organisatie	  Sportvisserij	  *	  JBN	  *	  
Kampong	  *	  KNBLO-‐NL	  *	  KNGU	  *	  KNHB	  *	  KNHS	  *	  KNKF	  *	  KNKV	  *	  KNRB	  *	  KNSA	  *	  KNSB	  *	  KNVB	  *	  KNWU	  *	  KNZB	  *	  KSM	  
*	  KVLO	  *	  Le	  Champion	  *	  Martinus	  *	  Merwestein	  *	  Motorsport	  Organisatie	  Nederland	  *	  MRI®	  Search	  &	  Interim	  *	  
Multiskills	  *	  NBB	  *	  NBF	  *	  NCS	  *	  NDB	  *	  Ne9en	  *	  Ned.	  Genootschap	  Sportmassage	  *	  Nederlandse	  Waterski	  &	  
Wakeboard	  Bond	  *	  NeFUB	  *	  NewMonday	  *	  NHV	  *	  NISB	  *	  NJB	  *	  NKBV	  *	  NOC	  *	  NSF	  *	  NSA	  *	  NSkiV	  *	  NTB	  *	  NTFU	  *	  
NTTB	  *	  NWTB	  *	  Olympisch	  Netwerk	  Gelderland	  *	  OMD	  Den	  Haag	  *	  Ondersteuningsorganisatie	  Combinatiefuncties	  *	  
Onderwatersportbond	  *	  Optima	  Forma	  *	  Patrick	  vd	  Duin	  *	  PRO	  SPORT	  *	  Prov.	  Sportraad	  Overijssel	  *	  Provincie	  
Flevoland	  *	  Quadraam	  	  *	  RAL	  ReclameAdviesBureau	  *	  Randstad	  *	  Rasportin	  *	  Raster	  Groep	  *	  REAKT	  groep	  *	  Regio	  
Steunpunt	  Talent	  &	  Topsport	  *	  Risk	  congres	  *	  ROC	  Amsterdam	  *	  ROC	  ASA	  Utrecht	  *	  Rotterdam	  Sportsupport	  *	  
Rotterdam	  Topsport	  *	  S&L	  Job	  Solutions	  *	  Sport	  United	  *	  Sportbedrijf	  Deventer	  *	  Sportcentrum	  Olympos	  *	  Sportcity	  
*	  Sportconnextion	  *	  Sportcoöp.	  Nedereindse	  Berg	  *	  SportDrenthe	  *	  Sportief	  Capelle	  *	  Sportinnovatie	  *	  Sportlink	  
Services	  *	  Sportpunt	  Houten	  *	  Sportraad	  Amsterdam	  *	  Sportservice	  Flevoland	  *	  Sportservice	  Haarlemmermeer	  *	  
Sportservice	  Noord-‐Brabant	  *	  Sportservice	  Noord-‐Holland	  *	  Sportservice	  West-‐Friesland	  *	  Sportservice	  Zaanstad	  *	  
Sportservice	  Zwolle	  *	  Sportservicepunt	  Capelle	  a/d	  Ijssel	  *	  SportSupport	  Haarlem	  *	  Sportworks	  *	  SportZeeland	  *	  
Spurd	  *	  SSL	  *	  Stg	  Sport	  en	  Transplantatie	  *	  Stg.	  Aquarius	  *	  Stg.	  De	  schroef	  *	  Stg.	  Expl.	  Ol.	  Stadion	  *	  Stg.	  Homosport	  *	  
Stg.	  Prisma	  *	  Stg.	  Spieren	  voor	  Spieren	  *	  Stg.	  Sport	  &	  Zaken	  *	  Stg.	  Sportevenementen	  Le	  Champion	  *	  
Stg.Sportstimulering	  *	  Stg.	  Waarborgfonds	  Sport	  *	  Stg.	  Werkgever	  Sportclubs	  Den	  Haag	  *	  sv	  DZC'68	  *	  SWS	  *	  Trias	  
Kinderopvang	  *	  Triple	  Double	  *	  USBO	  *	  USC	  *	  U-‐Track	  *	  Ver.	  Sport	  Utrecht	  *	  Vitesse	  *	  volleybalvereniging	  Kalinko	  *	  
VONQ	  *	  VSG	  *	  Wannet	  Sports	  Insurance	  *	  Watersportverbond	  *	  Woest	  Zuid	  BV	  *	  WOS	  
	  *	  Zwiers	  Communicatiebureau	  BV	  


