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Voorwoord
Waarschijnlijk heeft u binnen het personeelsbeleid nagedacht over een
bedrijfsevenement, sportdag, uitje, toernooi of toch liever een leuke maatschappelijk
actieve activiteit.
Stadsdeel Oost beschikt over vier mooie sportparken bij u in de buurt, goed bereikbaar
en midden in het groen. Dicht bij huis, geen reiskosten en er toch even uit zijn!
Een sportdag organiseren is lastig. De ene medewerker houdt van competitie, de ander
vindt meedoen belangrijker dan winnen. Sommige afdelingen melden zich massaal aan
voor het voetbaltoernooi, anderen laten het afweten. Zij hadden liever een mooie route
gefietst. Geef die zorgen uit handen! Het stadsdeel werkt graag samen met
organisatoren en organisatiebureaus o.a. Sportservice Nederland. Sportservice
Nederland is in staat een keuzeprogramma’s samen te stellen voor elk wat wils.
Wij organiseren graag uw bedrijfssportdag, toernooi of uitje!
U vertelt ons uw doel van de sportdag, de wensen en mogelijkheden van uw
medewerkers. Dit vertalen wij naar alle facetten van de sportdag: opzet, wijze van
communiceren en keuze van activiteiten. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de
sportdag combineren we gedegen organisatie met een prettige sfeer. Wij nemen al het
werk voor u uit handen en houden u regelmatig kort en bondig op de hoogte van de
voortgang.
Wilt u een goed georganiseerde, originele en effectieve sportdag voor uw medewerkers?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres.
Met vriendelijke groet,
Hellen Velders
Intensiveringsmanager sportparken
h.velders@oost.amsterdam.nl
tel:020-2535148/06-1034.9277
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Oost
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Dienstverlening
Sport heeft een krachtige, positieve werking: het verbindt en verbroedert. En juist daarom
benutten wij deze kracht zo graag. Met beproefde concepten zetten wij sport in om uw
doelen te realiseren, zowel maatschappelijk als bedrijfsgericht.
Ter realisatie van uw doelen kunt u gebruik maken van een breed dienstenpakket van
Sportservice Nederland BV:

Dienstverlening voor bedrijfssportdagen
Programmering
Programma en tijdsplanning van de dag

Hoogwaardige (sport)activiteiten, gedegen georganiseerd inclusief materialen,

instructeurs, sprekers waaronder (ex)topsporters
Artiesten

Locatie & faciliteiten
Advies over en afstemming met de (verenigingen op) de sportparken van

Stadsdeel Oost.
Afstemming met betrokken sportpartners van de sportparken van Stadsdeel Oost;

Golden Team Builders, Project Adventure, Sportmomentje, Jaap Eden IJsbaan, het
Universum, Footy, Jake’s Dance Factory, Duo Sport, Levensgenieters en
SoccerID.
Contacten met betrouwbare partners voor aanvullende faciliteiten (tenten,

meubilair, podia, geluid, aggregaten en andere technische voorzieningen)
Facilitair
Geluidsvoorziening (ten behoeve van zowel optredens als het omroepen van

huishoudelijke mededelingen)
Plaatsing van tenten inclusief inrichting

Communicatie
Communicatie met deelnemers in het voortraject via e-mail, posters, flyers, website

en telefonische helpdesk
Website in de look & feel van uw bedrijf met een op maat gemaakte inschrijfmodule

en databasebeheer
Communicatie met deelnemers op dag van uitvoering via presentatoren, een

informatieboekje, uitgewerkte wedstrijdschema’s, een informatiebalie en vriendelijk
personeel op alle onderdelen
Organisatie
Aanstellen van een projectleider die (onder uw regie) de voorbereiding en

uitvoering coördineert. De projectleider stelt het draaiboek op, beheert de actielijst
en informeert iedereen over de voortgang.
Contact met betrouwbare partners voor aanvullende diensten (vervoer, EHBO,

security)
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Accommodatie
Sportservice Nederland BV werkt graag samen met Stadsdeel Oost voor het gebruik van
de accommodaties, de technische voorzieningen en de contacten met de verenigingen
en sportpartners die inzetbaar zijn voor de bedrijfssportdagen.

Sportaccommodaties










Sportpark Drieburg
Dit sportpark heeft een oppervlakte van ongeveer vijftien hectare waarvan negen
hectare is ingevuld voor sportvoorzieningen. Er zijn dertien voetbalvelden, twee
cricketvelden, zeven tennisbanen, één korfbalveld en één mini korfbalveld.
Sportpark Voorland
Sportpark Voorland ligt in de Watergraafsmeer en is ongeveer twintig hectare
groot, waarvan twee hectare uit beplanting bestaat. Er zijn vijf voetbalvelden, vier
hockeyvelden, zes tennisbanen, een atletiekbaan, 3 beachvelden voor beachvolley
of beachsoccer. Een J.O.P ( Jongeren opvang plek) deze bestaat uit een voetbal
en basketbalveldje, een Phono en een skatebaan.
Sportpark Middenmeer
Sportpark Middenmeer ligt naast sportpark Voorland in de Watergraafsmeer en
rond de Jaap Edenbaan. Dit park bestrijkt ongeveer twee-en twintig hectare
sportvoorziening. Hiernaast is 6 hectare beplanting. Er zijn twee-en twintig
voetbalvelden, zes honk- en softbalvelden, negen tennisbanen, twee jeu de boules
banen, trimvelden en een la Crosse veld.
Meerpark
In 2010 is tussen sportpark Voorland en Middenmeer een veelzijdig en innovatief
recreatiegebied gecreëerd dat bruist van de activiteiten. Er is een mooie kinder waterspeelplaats, een jeu de boules baan, een groot schaakbord en fitnesscircuit
en barbecueplaatsen aangelegd. Op de sportparken Voorland/Middenmeer en
tuinpark Nieuwe Levenskracht zijn daarnaast vier natuurwandelingen, een
fitnesstrimparcours en een 18 holes footgolfbaan aangelegd.
Sportpark IJburg
Op IJburg ligt sportpark IJburg. Dit park heeft twee kunstgras voetbalvelden
en twee kunstgras hockeyvelden, hiernaast een half natuurgras voetbalveld. Het
ligt midden in de natuur van het Diemerpark. In 2015 zijn er twee nieuwe
kunstgrasvelden gerealiseerd.
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Voorbeelden van mogelijkheden
U bereikt een grote groep deelnemers door onze mix van nieuwe en bekende sporten,
een competitief of recreatief aanbod en leerzame clinics met een breder aanbod dan
sport. Sportservice Nederland BV biedt diverse sporten aan waarbij de deelnemers in
teams strijden om de bokaal. Een competitie duurt een dagdeel.
Voorbeelden van competitiesporten kunnen zijn:







6Kamp
Adventure Games
Voetbal
Volleybal
Tennis
Ultimate Frisbee








Basketbal
Badminton
Boogschieten
Cricket
Dart
Golf








Hockey
Honkbal
Korfbal
Prestatieloop
Rugby
Tafeltennis

Sportservice Nederland BV biedt clinics en workshops aan op de gebieden sport, lifestyle
en ontspanning. De clinics en workshops duren één tot anderhalf uur. Deelnemers
kunnen per dagdeel één of twee clinics uitkiezen.

Sport







Basketbal
Footgolf
Boksen
Tennis
Voetbal
Volleybal

Lifestyle







Ontspanning

Gastsprekers
Capoeira
Crosstraining
Nordic walking
Zumba
Panna Knock Out








Cheerleading
Darten
Yoga
Dans
Salsa
Sjoelen

Uiteraard zijn alternatieven sporten mogelijk en bespreekbaar en organiseren we op
basis van uw wensen het evenement op naam.
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© Copyright
Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, worden overhandigd aan derden, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Sportservice Nederland BV.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze publicatie wordt
beschouwd als een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot
privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord
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