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UNIEKE COMBINATIE VAN

BUSINESS, SPORTS & FUN



Welkom bij

Wij verzorgen uw 
bijeenkomst met 
een glimlach.



EEN UNIEKE LOCATIE 

MIDDEN IN NEDERLAND

Wilt u uw medewerkers of relaties trakteren op een unieke 

beleving waar ze nog lang over zullen napraten? Of zoekt 

u voor uw opdrachtgever een bijzondere locatie voor een 

productlancering, netwerkbijeenkomst, bedrijfsfeest, kick 

off, een vergadering met break-out mogelijkheden of een 

winterbeleving op onze unieke ijsbaan? Denkt u dan eens aan 

de combinatie van Sports&Fun en Hospitality die Flevonice u te 

bieden heeft. 

Op het 53 hectare tellende terrein van Flevonice worden jaarlijks 

uiteenlopende bijeenkomsten en events georganiseerd.  

Van productpresentaties en relatie evenementen tot bedrijfs-

feesten allemaal op een unieke locatie in het midden van het 

land. Door de ruimte die wij tot onze beschikking hebben zijn 

de mogelijkheden legio.  

Ons sfeervolle paviljoen midden in de natuur is opgedeeld in 

verschillende ruimtes en heeft een capaciteit van ruim 800 

personen. Met het betrekken van ons terras, beats lounge, 

horecaplein en activiteitenterrein kunnen wij de capaciteit 

zonder problemen opschalen. De ruim 2.000 parkeerplaatsen 

zorgen ervoor dat uw gasten voor de deur kunnen parkeren.

Of u nu met een kleine of grote groep komt, wij hebben voor 

elke bijeenkomst een passend aanbod. Flevonice denkt graag 

met u mee als locatiepartner voor uw (in)formele bijeenkomst 

met een glimlach.

Wij zijn een familiebedrijf
dat persoonlijk, flexibel en 
betrokken met u meedenkt.



Vertel uw 
verhaal in een 
unieke sett ingVerrassen, inspireren en uitdagen

Natuurlijk draait het bij uw event om de presentatie van uw bedrijf. Een combinatie tussen goede 

faciliteiten, uitstekende hospitality mogelijkheden en onze winterse activiteiten zorgen ervoor dat uw 

gasten een onvergetelijke en inspirerende dag beleven. Wij mixen eigentijdse ingrediënten met een oud 

Hollandse ijs (schaats)beleving. Van een kerstmarkt tot foodtruck event en van een schaatsclinic tot een 

driftkart experience. De unieke Flevonice beleving tovert die glimlach op het gezicht van uw gasten.

Uw event is maatwerk
Een bijzondere ontmoeting en persoonlijk contact is goud waard. Vertel uw verhaal in een unieke setting.

Wij begrijpen dat elke situatie vraagt om een specifieke aanpak. Onze medewerkers ondersteunen u in 

de organisatie van een geslaagde bijeenkomst. Onze aanpak is professioneel en oplossingsgericht met de 

focus een zorgeloos event voor u. Wij ondersteunen u in het versterken van uw merk en het inspireren 

van uw medewerkers, zakenrelaties en klanten

Om uw organisatie, producten en medewerkers goed te presenteren en indruk te laten maken op uw 

relaties, bieden wij de gelegenheid om ons park (gedeeltelijk) naar eigen inzicht in te richten en te 

branden.

FLEVONICE WINTER EVENEMENTEN
Bedrijfs- en sportevents, beurzen, congressen en festivals

•   Unieke 3-kilometer buitenijsbaan inclusief  
een 400-meter baan 

•   Krabbelbaan

•   IceFunpark voor diverse activiteiten zoals  
Curling, ijssjoelen en schaatsclinics

•   Obstacle Run Parcours van 3-, 6- of 9-km  
(gras, heuvels, modder, water, obstakels)

•  Drift Kartparcours

•  Stempeltocht (11 steden)

ONZE 
WINTER-

ACTIVITEITEN
 OP EEN RIJ



Wilt u het eens compleet anders doen met uw kerstviering en 

wilt u daarbij zoveel mogelijk ontzorgt worden? Samen met 

een gerenommeerde partner in kerstgeschenken, maken wij uw 

kerstfeest onvergetelijk.

Onze mooie, warme locatie is volledig ingericht met een kerstmarkt 

in winterse sferen. Prachtige producten waar uw medewerkers 

hun eigen kerstpakketten uit kunnen samenstellen. En dit alles 

onder het genot van een glas glühwein. En natuurlijk is er daarna 

de mogelijkheid om de schaatsen onder te binden voor een 

onvergetelijke tocht op onze 3-kilometer ijsbaan door de natuur.

KERST BIJ
FLEVONICE

Arrangementen
In een ultiem winters kerstdecor 

met oer-Hollandse activiteiten 

het jaar feestelijk afsluiten? 

Dat kan! Wij zorgen voor een 

goede balans tussen een

leuke winterse activiteit onder 

het genot van koek & zopie 

en een mooie afsluiting van 

het jaar doormiddel van een 

kerstpakket of een exclusieve 

eigen nostalgische kerstmarkt. 

Op deze kerstmarkt kunnen de

medewerkers zelf hun 

kerstpakket samenstellen uit

een ruim en aantrekkelijk 

assortiment.

Doe je collega’s een unieke 

kerstbeleving cadeau.

Small
In een winters kerstdecor het jaar afsluiten is een keer iets 
anders dan een kerstpakket op eigen locatie uitreiken! Beleef 
een echte Hollandse kerst met een drankje en winterse activiteit. 

Premium
Een kerstviering met een gouden randje en waar nog lang 
over na gesproken zal worden. Een ultiem winters kerstdecor 
en verschillende oer-Hollandse activiteiten, kortom een dag vol 
plezier. Jullie worden ontvangen met een heerlijk welkomstdrankje 
en hapje. Daarna hebben jullie de keuze uit verschillende 
activiteiten en zal de kerstmarkt exclusief voor jullie bedrijf 
geopend zijn! Op de exclusieve kerstmarkt kan iedereen zijn 
eigen kerstpakket samenstellen. Als overheerlijke afsluiting is er een 
Wintergrill BBQ. 

Basis
Dit is het meest gekozen kerstarrangement. In een ultiem 
winters kerstdecor het jaar feestelijk afsluiten. Jullie worden 
ontvangen met een welkomstdrankje en een snack. Vervolgens 
kunnen jullie met z`n allen deelnemen aan een activiteit naar
keuze. Onder het genot van een kop verse snert en broodje 
Unox krijgen jullie de gelegenheid om een eigen kerstpakket 
samen te stellen. 

Wat is er mooier om het jaar samen met uw collega’s af te 

sluiten bij Flevonice, uw eigen winter wonderland? Een prachtig 

bedankje richting uw medewerkers, die zich samen met hun 

collega’s kunnen uitleven op onze ijsbanen en het Ice Funpark. 

En tussen alle activiteiten door kunt u zich heerlijk laten 

verwennen door onze chef kok en hospitality crew. Van 

winter BBQ tot stampottenbuffet. Wij verzorgen voor u een 

onvergetelijk uiteinde!

Samen met uw collega’s en werknemers het nieuwe jaar fit en 

vitaal in luiden! Combineer uw nieuwjaarsborrel of presentatie 

met onze unieke winterse activiteiten. 

Een schaats- of curling clinic en daarna gezamenlijk tijd voor 

de apres schaats waar mooie nieuwe plannen gemaakt kunnen 

worden voor het komende jaar.

EINDEJAARSFEEST NIEUWJAARSRECEPTIE
Een originele afsluiting van het jaar! Vol energie het nieuwe jaar in!

Onvergetelijk 
en origineel het 

nieuwe jaar 
inluiden



Verrassen, inspireren en uitdagen
De ruimtelijke outdoor ambiance in combinatie met het comfort 
van een intieme open haard of trendy beats lounge aan het 
water zijn onverwacht. En bij dit alles ervaren uw gasten ook het 
comfort van voor de deur parkeren én een rode loper ontvangst. 
Wij proberen altijd uw verwachtingen te overtreffen.

Het accent van uw bijeenkomst inspireert ons. Met onze 
uitgebreide hospitality mogelijkheden spelen wij in op 
vitaliteit, mobiliteit of juist innovatie. Van gezonde keuken met 
streekproducten tot een uitgebreide American BBQ of een 
verfijnd menu met speciale ingrediënten. Wij doen er alles aan 
om een glimlach te toveren van u en uw gasten. 
 
Flevonice heeft een toegewijd accountteam voor u klaar staan 
om u en uw opdrachtgever te ondersteunen en te ontzorgen. 
Wij denken- en werken met u mee in de voorbereiding, 
uitvoering en nazorg. Van vergunningen tot instructeurs en 
trainers voor workshops en clinics. De mogelijkheden zijn 
onbegrensd. 

Uw event is maatwerk
Flevonice beschikt over een uitgebreid palet activiteiten om aan 
uw event invulling te geven. Deze kunt u ook combineren met 
uw eigen typische activiteiten en aanpak om een herkenbare 
dag voor uw relaties te organiseren. U kunt uw eigen verhaal 
vertellen in uw setting.

FLEVONICE EVENTS ZOMER
Bedrijfs- en sportevents, beurzen, congressen en festivals

Ruimte, 
comfort & 
ambiance

FLEXIBILITEIT EN ONDERSTEUNENDE SERVICE

Om uw organisatie, producten en medewerkers goed te 

presenteren en indruk te laten maken op uw relaties, bieden 

wij de gelegenheid om ons park naar eigen inzicht in te richten. 

Onze asfaltbanen zijn perfect voor mobiliteitsevents, onze outdoor 

velden stimuleren lichaam & geest en onze zwemvijver met 

obstacle parcours is het ideale decor voor watersportliefhebbers. 

Met uitgebreide branding opties.



HARDWARE
EN SOFTWARE

Onze ervaren medewerkers denken graag met u mee om een zorgeloos event 

neer te kunnen zetten. Afhankelijk van uw eigen voorbereiding en wensen 

kunnen wij voorzien van diverse “software” zoals concept-ontwikkeling, 

draaiboeken, projectcoördinatie tijdens de uitvoering en een professionele 

follow up van uw event. 

U bepaalt zelf hoeveel werk wij u uit handen mogen nemen!

Onze “hardware” is centraal gelegen in Nederland op slechts 10 minuten 

van diverse snelwegen (o.a. A6 en A28). 

Het Henk Ketelaar paviljoen, inclusief 

restaurant van Flevonice, is ingedeeld met 

diverse sfeervolle zitgelegenheden. Zowel in 

de zomer als de winter kunt u ook gezellig 

buiten zitten op de met heaters verwarmde 

terrassen aan het paviljoen. 

Benieuwd? U kunt natuurlijk ook live 
binnenkijken. Voor een rondleiding 
kunt u contact opnemen met onze sales 
afdeling op 0321-335099

• Multifunctionele 53ha evenementenlocatie tot 10.000 personen.

• Centraal horecapaviljoen met multifunctionele ruimten tot 800 personen.

• Vergaderzalen, een kleine VIP voor max. 12 pers. en grote VIP voor max. 150 pers.

• Professionele ontvangstbalie en speciaal entree met ticketbalies.

• Overdekte buitenterrassen, eventueel voorzien van terrasverwarmers.

• Uitgebreid modern zelfbedieningsrestaurant met gezonde keuken.

• De beats lounge strandaccommodatie aan het Flevomeer.

• Twee parkeerterreinen voor ruim 2.000 voertuigen.

• Centrale zwemvijver van 4,3 hectare.

• 3 of 5-kilometer aan asfaltbanen incl. 400-meter baan.

• Permanent obstacle run parcours van 3-, 6- en 9-km.

ONZE 53 HECTARE EVENEMENTENLOCATIE IS OPGEDEELD 

IN VERSCHILLENDE ACTIVITEITENTERREINEN EN 

ACCOMMODATIES

Wij voorzien 
u van diverse 
software zoals 

conceptontwikkeling 
& draaiboeken



Een dag met uw voeten in de klei
U start de dag met een kop koffie en onze befaamde appelcake om 

uw medewerkers te verwelkomen. Vervolgens heeft u een sessie met 

uw team in één van onze vergaderruimtes, waarbij diverse settings 

mogelijk zijn. U stelt samen met een trainer uw doelstellingen aan uw 

team en gaat hier gezamenlijk mee aan de slag. 

Na een overheerlijke lunch gaat u letterlijk met uw voeten in de klei. 

Tijdens de osbtacle run neemt u de trainer mee, die u begeleidt in uw 

teambuildingsproces. 

Wanneer u alle obstakels overwonnen heeft en u weer fris gedoucht 

bent, kunt u genieten van een drankje en een overheerlijke BBQ in 

onze beatslounge om na te praten over deze bijzondere teambuilding. 

De trainer die tijdens de run (en de gehele dag) uw team heeft  

geobserveerd zal dit terugkoppelen aan het gehele team. Dit 

maakt de dag concreet en constructief en deze uitdagende 

teambuilding zal uw werknemers zeker bijblijven.

UITGELICHT:
OBSTACLE

COURS

RACING

Ons 3-,6- en 9 km Obstacle Run parcours heeft alle elementen voor 

een geweldige uitdaging: water-, modder- en indrukwekkende 

klimobstakels. Samen met uw collega’s of werknemers de ruim 

50 obstakels overwinnen is de ultieme manier voor een goede 

teambuilding. De obstakels worden vaak letterlijk overwonnen en 

de meeste werknemers halen het beste in hunzelf en collega’s naar 

boven, ongeacht de positie die men heeft binnen het bedrijf.

Wij ondersteunen 
u graag met het 
samenstellen 
van uw eigen 
teambuildings- 

event!

It-giet-oan

Met een knipoog naar de 
locatie en de Elfstedentocht 
gaf Scrum Master Danny van 
Laar de teamdag van Aegon, 
die eind januari 2018 bij 
Flevonice gehouden werd, 
de titel ‘It-giet-oan’. Na de 
presentatie van het jaarplan 
en een uitgebreid lunchbuffet 
nam hij samen met zo’n 240 
collega’s deel aan een sportief 
programma bestaande uit 
een schaatsclinic voor zowel 
beginnende als gevorderde 
schaatsers, curling, driftkarten 
en boogschieten. De dag 
werd afgesloten met een 
uitgebreid stamppottenbuffet. 
“Flevonice staat absoluut voor 
kwaliteit. De medewerkers 
zijn gepassioneerd, flexibel en 
luisteren goed naar de klant. 
Ik geef ze een dikke acht. 
Een aanrader voor andere 
groepen!”

Grensverleggende 

teamdag

Na een reorganisatie wilde HR 
manager Jonas Driessen van 
Waternet het nieuwe team 
van de afdeling Datapunt 
helpen een eenheid te worden. 
Elkaar leren kennen door een 
combinatie van fysieke actie, 
denkwerk en spanning was het 
doel. Hij kwam naar Flevonice 
met een helder plan. ,,Er 
wordt nog steeds nagepraat 
over deze grensverleggende 
teamdag. Samen puzzels 
oplossen, een vlot bouwen, 
een hindernisbaan afleggen, 
voetgolf en flygraden werden 
onderbroken door een 
uitgebreide lunch en afgesloten 
met een relaxte borrel. 
Flevonice heeft goede outdoor 
faciliteiten, geeft je alle 
mogelijkheden voor een eigen 
invulling, denkt mee en biedt 
professionele ondersteuning.” 

Event met een 

persoonlijke touch

“Ik kon onze teamdag precies 
zo invullen als ik het wilde”, 
aldus Herman van Ark, Sales 
Manager Out of Home van 
Mars Nederland. ,,Flevonice 
biedt goede faciliteiten en 
flexibele vergaderruimtes voor 
gezamenlijke teamsessies 
en een goede lunch. Al dat 
stilzetten vergde actie en ook 
daarvoor zijn er verschillende 
mogelijkheden. Vanwege 
het warme weer kon het 
schaatsen niet doorgaan, maar 
Flevonice bood een fantastisch 
alternatief in de vorm van 
driftkarten. En bovendien 
vrijkaartjes om in de winter 
te komen schaatsen. Er werd 
meegedacht met onze wensen 
en de sfeer was informeel en 
persoonlijk. Ook de locatie, 
midden in het land, is perfect.”

Voor elk wat wils

Het ‘Interwork Summer 
Event’ was een teamdag 
met een formeel deel 
voor medewerkers en een 
informeel deel voor zowel 
medewerkers als professionals 
afkomstig uit het hele land. De 
uitdaging voor Flevonice lag 
in de onbekendheid van het 
precieze aantal deelnemers. 
Sebas Mijnhijmer, Adviseur 
Woningcorporaties Zuid-
Nederland van InterWork: ,,De 
verschillende activiteiten, zoals 
boogschieten, tai chi, footgolf, 
driftkarten en flygraden, 
werden goed begeleid en ten 
dele ook geschikt voor mensen 
in ‘kantoorkleding’. Er was 
een goede combinatie van 
actie en tijd voor persoonlijke 
gesprekken. De dag werd 
afgesloten met een lekkere 
barbecue aan het water.”

EEN GREEP UIT ONZE CASES

Lees het complete verhaal op www.flevonice-events.nl



VERGADEREN

Wij denken graag met u mee om van een “gewoon overleg” een bijzondere bijeenkomst te maken. 
U bepaalt het accent en wij zorgen dat het u aan niets ontbreekt. 

Flevonice biedt multifunctionele vergaderzalen, trainingsruimten en verschillende binnen- en 
buitenterreinen voor uw vergadering. De combinatie van een inspirerende outdoor omgeving en 
comfort zorgt altijd voor een glimlach op het gezicht van uw deelnemers. 

Wij richten elke locatie in zoals u wenst met moderne AV-middelen en toebehoren. Waarbij het 
einddoel van uw bijeenkomst ons startpunt is. Onze professionele en enthousiaste medewerkers 
denken graag met u mee om de ideale mix te vinden van accommodatie, hospitality en activiteiten. 

In een actieve setting

Wij zorgen 
voor een 

glimlach op het 
gezicht van uw 

deelnemers!



Strandgaperweg 20
8256 PZ Biddinghuizen

E: sales@flevonice.nl
T: 0321-335099

www.flevonice-events.nl


