ZAKELIJKE ARRANGEMENTEN

THE HAGUE BEACH STADIUM
BRENGT JE IN BEWEGING

"
OP DEZE BIJZONDERE

THE HAGUE BEACH STADIUM
BRENGT JE IN BEWEGING
Direct aan de kust van Scheveningen vind je
The Hague Beach Stadium. In dit bijzondere
beachsport-centrum staan sportiviteit, innovatie
en energie altijd centraal en is de sport die buiten
wordt beoefend een unieke beleving. Sporten op
het zand, aan zee is te gek, geeft een gevoel van
vrijheid en levert pure energie op.
Ons doel is dat alle gasten van The Hague Beach
Stadium de locatie bruisend van goede energie en
volop inspiratie verlaten; of ze nu zelf sporten, een
evenement bijwonen of een vitaliteitsprogramma
volgen. Op deze bijzondere plek maken wij het
dagelijks onze missie om sportfanaten van elk
niveau in beweging te brengen.
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PLEK MAKEN WIJ HET
DAGELIJKS ONZE MISSIE
OM UW GASTEN IN
BEWEGING TE BRENGEN

The Hague Beach Stadium leent zicht uitstekend
voor zakelijke bijeenkomsten, teambuilding,
vitaliteit trainingen en workshops, bedrijfsuitjes en
het houden van evenementen. Ons professionele
team organiseert uw event tot in de puntjes,
zodat u zelf zorgeloos kunt genieten.. The Hague
Beachstadium biedt tal van mogelijkheden,
aan te passen naar ieder budget voor groepen van
10 tot 3000 personen. Op deze wijze realiseren
wij uw event op maat. Deze organisaties gingen u
voor bij het kiezen van The Hague Beach Stadium
als hun eventlocatie: Decathlon, ING, Gemeente
Den Haag, Nationale Nederlanden, Mystic, ACM,
Ministerie van VWS, MN en Aramco.
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VITALITEIT:
TRAININGEN & WORKSHOPS

Aan duurzame inzetbaarheid en de vitaliteit
van de werknemers wordt steeds meer aandacht
besteed. Mentale en fysieke stress en vermoeidheid op het werk zijn namelijk een bekend
fenomeen. Gelukkig kunnen deze klachten
worden verholpen. Door de vitaliteit van de
werknemers te verbeteren, bevordert u een
gezonde en efficiënte werkomgeving met
productieve en gelukkige werknemers.
The Hague Beach Stadium helpt u hier graag bij.
Wat kunnen wij concreet voor u betekenen?
The Hague Beach Stadium ademt sportiviteit
en ons doel is dat al onze bezoekers de locatie
bruisend van goede energie en volop inspiratie
verlaten. Speciaal voor bedrijven die kennis willen
maken met vitaliteit op de werkvloer hebben wij
een aantal trainingen en workshops ontwikkeld
samen met gecertificeerde coaches. Bij alle
arrangementen staat de koppeling tussen
bewegen en de werkvloer centraal. Wij geven uw
medewerkers concrete en effectieve handvaten en/
of inzichten mee welke zij direct kunnen toepassen
in hun dagelijkse handelingen op de werkvloer.

Hoe zorgt u ervoor dat werknemers volop
energie aan het werk blijven? Ga aan de slag
met onderwerpen als bevlogenheid,
voldoening, fit on the job en werkplezier.
De deelnemers worden met behulp van
actieve opdrachten bewust gemaakt van het
positieve effect van een gezonde en actieve
werk- en leefstijl. Ze maken een persoonlijk
en haalbaar actieplan waarmee ze zelf
vorderende stappen maken richting een
vitale lifestyle. Na de workshop gaan de
deelnemers met een nieuwe en hoge dosis
inspiratie, enthousiasme en energie terug
naar de werkvloer.
Bewustwording • actieve opdrachten
• krachtig leereffect
• Duur: v.a. 2 uur
• 8 tot 20 personen
• € 150,- p.p.

Workshop: Stress reliever
Minder stress en meer fysieke en mentale
vitaliteit op de werkvloer en erbuiten? Tijdens
deze workshop leren deelnemers krachtige en
effectieve oefeningen zoals yoga-, adem- en
mindsetoefeningen die ze te allen tijde direct
kunnen inzetten voor meer focus, flex en
fitness. De inhoud van deze workshop is
zo ontworpen dat de tips, tricks en tools
eenvoudig in het dagelijkse (werk)leven
kunnen worden toegepast. Deze oefeningen
verbeteren prestatie en tegelijkertijd ook
de fysieke en mentale gezondheid van
uw medewerkers!
Toegankelijk • fysiek en mentaal
• effectieve oefeningen
• Duur: v.a. 1,5 uur
• v.a. 10 personen
• v.a. € 75,- p.p.
(Optioneel: ijskoude uitbreiding van boven
staande naar 2,5 uur durende workshop.
Ervaar de kracht van kou!)
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Training: Vitality @ work

RANDY RIJKE
vitale ondernemer
Wat is je beroeps
achtergrond?
Na mijn studie small
business, mijn werkervaring
in de sales en consultancy en met mijn
trainingservaring – martial arts hoofdtrainer
en wedstrijdsporter – ben ik in 2008 gestart
met ondernemen. Mijn doel is om mensen
vitaler te maken.
Wat doe je op het gebied van vitaliteit?
Ik breng mensen letterlijk en figuurlijk in
beweging via bewustwordingssessies en
thema gerichte trainingen. Daarnaast
vervul ik met passie rollen zoals verkenner,
procesbegeleider of organisator bij verschil
lende sportieve en vitale projecten. Via het
vitaliteitsnetwerk FBDH inspireer ik bedrijven
over vitaliteit op de werkvloer.
Tip van de dag?
Als je beweegt, komt je vooruit!

Training: Intensifier
Kan uw team werken aan een betere samen
werking? De Intensifier workshop, onder
leiding van Eva van der Gijp (gecertificeerd
coach, NOBCO), werkt op een unieke manier
aan de fysieke en mentale fitness en
gedragsverandering van deelnemers, door
te boksen! Boksen helpt de weerbaarheid
vergroten, helpt bij de omgang met verschil
lende gedragsvormen van anderen, geeft
inzicht in eigen gedrag, helpt omgaan met
persoonlijke verantwoordelijkheid, motiveert
om (gezamenlijke) doelen na te streven
en stelt individuele kwaliteiten van team
genoten scherp. Heeft uw team het lef om
boksen een kans te geven? Trek dan de
stoute (hand)schoenen aan en volg samen
met uw team de Intensifier workshop.
Spiegelen • coachen en gecoacht worden
• samenwerken
• Duur: v.a. 2 uur
• 8 tot 15 personen
• v.a. € 150,- p.p.

Extra informatie
Bovenstaande tijden en aantallen zijn
standaarden. Bij specifieke wensen kunnen
wij maatwerk leveren. Meer personen of
grote groepen in overleg. De trainingen en
workshops zoals hierboven gespecificeerd
zijn inclusief;
• Ontvangst met koffie en thee
• Workshop of training
•	Board room met dakterras (in- en outdoor
mogelijkheden)
•	Verzorging van koffie, thee, frisdranken
en water tijdens de sessies
• Gezonde lunch
• Smoothie
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WIJ HEBBEN GOEDE ERVARINGEN MET
THE HAGUE BEACH STADIUM! ONS BEDRIJFSUITJE
WAS ZEER GESLAAGD DOOR DE FIJNE
ZORGEN EN ORGANISATIE EN HET WAS
EEN TOPLOCATIE VOOR TACHTIG MAN!

TEAMBUILDING & FUN
Wilt u graag met uw team op pad? Kies een
sport en wij bezorgen u een fantastische dag
op maat. De mogelijkheden en aanvullingen zijn
eindeloos: kies uit een breed aanbod aan clinics,
een gezonde lunch of heerlijke barbecue. Zoekt
u alternatieven voor minder actieve of mobiele
collega’s? Geen probleem, er is volop keuze!

Extra informatie
Alle faciliteiten om een dag op het strand
soepel te laten verlopen zijn aanwezig:
• Warme douches en kleedruimtes
• Professionele begeleiding en materialen
• Unieke locatie op het strand
• Geluidsinstallatie
•	Eten & drinken voor ontbijt, lunch, borrel
en BBQ

Beachsport proeverij

Beachvolleybaltoernooi

Maak met de sportproeverij van The Hague
Beach Stadium samen met uw collega’s
kennis met de wereld van strandsporten. De
activiteiten vinden plaats onder professionele
begeleiding en u kunt kiezen uit maar liefst
twaalf uitdagende beachsporten.

Beachvolleybal is meer dan een geliefde
zomersport, het is een uitdagende, fysieke
en vooral leuke teamsport welke gestroom
lijnde samenwerking en goede communicatie
vereist. Leer uw collega’s beter kennen en
samenwerken tijdens een gezellig beach
volleybaltoernooi. Wij organiseren begeleide
volleybal toernooien met scheidsrechters en
spelbegeleiding vanaf 20 personen. Is uw
groep kleiner dan kunt u een volleybal clinic
boeken of een los veld bij ons huren.

Keuze uit:
• Beach volleybal
• Beach soccer
• Beach tennis
• Beach korfbal
• Beach touch rugby
• Beach handbal

•
•
•
•
•
•

(Ultimate) Frisbee
Jeu de Boules
Beach trefbal
Beach Fitness*
Beach yoga*
Boksen*

*Voor deze activiteiten kan een meerprijs
berekend worden.
• Duur: 1,5 uur
• v.a. 10 personen
• v.a. € 22,50 p.p.
Alternatieven en aanvullingen
Indien u aanvullende wensen heeft of andere
activiteiten bij wilt boeken, neem gerust
contact met ons op om de mogelijkheden
te bespreken.
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BUREN NV

• Duur: afhankelijk van de groepsgrootte
• v.a. 20 personen
• € 17,50 p.p.

Archery meets
‘kleiduif’-schieten
Iedereen is bekend met het amuserende
kleiduifschieten. Samen met In Out Events
heeft The Hague Beach Stadium een
strandvariant ontwikkeld genaamd:
Bow Trap Archery. Het is een nieuwe hand
boogvariatie en is een combinatie van
handboogschieten en kleiduifschieten.
Deelnemers schieten met aangepaste pijlen
op schijven die worden afgeschoten. Wie
raakt er als eerste een schijf?
• Duur: 1,5 uur
• 10 tot 18 personen per machine
• v.a. € 49,50 p.p.
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ETEN & DRINKEN

LOCATIE & VERGADEREN

Goed en gezond eten en drinken is van groot
belang tijdens een dag vol beweging en inspiratie!
De menu’s van The Hague Beach Stadium zijn
verrassend en verantwoord. Met onze heerlijke
creaties genieten bezoekers het hele jaar door
van een zomerse smaak.

Vergaderzaal met dakterras aan zee
Een bijzondere bijeenkomst zoals de presentatie
van het nieuwe investeringsplan, de bespreking
van het jaarverslag of een vergadering met
belangrijke partners organiseert u allemaal bij
The Hague Beach Stadium. Wij verwelkomen u in
onze unieke vergaderzaal met dakterras aan zee,
welke is voorzien van alle benodigdheden waar
u verschillende bijeenkomsten kunt organiseren.
Afhankelijk van de gewenste zaalopstelling biedt
de ruimte plaats aan 10 tot 40 personen.

Groepen tot vijftig personen kunnen kiezen uit de
gerechten op onze kaart en onze arrangementen.
Onze partner Van der Linde Catering verzorgt,
vanaf vijftig personen, de culinaire invulling
van uw evenement. Van een krachtige lunch
tot een sfeervolle festival food court, in samen
werking met onze culinaire partner maken wij
uw wensen mogelijk.

Faciliteiten
LCD-scherm, gratis Wi-Fi, uitbreiding break-out
rooms mogelijk
Dagdeel (4 uur) • € 250,Dagdeel (8 uur) • € 450,Sunrise meeting
4 uur • € 40,- p.p.

Sportief zaken doen, een kick-off event organiseren
of iets vieren? Doe het op het strand!
Maak kennis met The Hague Beach Stadium.
De enige locatie in Nederland waar zand, zee,
sport en business samenkomen. Wij hebben alle
kennis in huis voor het organiseren en uitvoeren
van uw event. Of u nu gebruik wilt maken van de
unieke omgeving, de factor van sport wilt integreren
in uw event of een culinair evenement wilt organ
iseren - The Hague Beach Stadium garandeert
een onvergetelijke ervaring. Samen met onze
gespecialiseerde partners zorgen wij ervoor dat
uw wensen worden vervuld met een unieke beleving
op maat. The Hague Beach Stadium is ook als
locatie in zijn geheel inzetbaar en beschikbaar
voor verhuur.
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Sunset meeting		
8 uur • € 75,- p.p.

• Onbeperkt koffie, thee, water en frisdranken;
• Juicy shot bij ontvangst;
• Lunch in de sportkantine
Onze vergaderarrangementen zijn eventueel uit te
breiden met een activiteit, workshop, borrel of diner.
Een groter gezelschap? Tot 100 personen kunt u
De Sportkantine, in het beachhouse van
The Hague Beach Stadium exclusief huren.
Neem contact op via info@beachstadium.com
voor meer informatie.
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KOM LANGS, BEL OF MAIL
BEZOEKADRES VAN APRIL T/M SEPTEMBER
The Hague Beach Stadium
Strandweg 4, Den Haag

CORRESPONDENTIE
Beach Stadium B.V.
Postbus 87939
2508 DH ‘s-Gravenhage

CONTACT
+31 (0) 70 - 762 02 76
info@beachstadium.com
www.beachstadium.com

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. Februari 2019.

