ACTIEF OP HET STRAND
Vliegeren (powerkiten)
Voel de trekkracht, ervaar de snelheid van een 2 lijns Nasawing vlieger. Als je geluk hebt kun je jezelf mee
laten trekken door het zand of zelfs een sprongetje maken. Bij meer dan windkracht 4 is het ook mogelijk de
vlieger met meerdere personen te besturen. Uiteraard is het één en ander afhankelijk van de
weersomstandigheden.
Onder leiding van een instructeur maakt u kennis met deze spectaculaire activiteit. Na de ontvangst en een
korte instructie gaat u de krachten van de elementen ervaren. Uiteraard nemen we vliegers van
verschillende formaten mee. Wij beschikken over vliegers van 80 cm – 4 ½ meter breed, waardoor de
activiteit dus voor iedereen laagdrempelig is.
Disc Golf
Disc golf is de frisbee variant van golf. Het doel is in zo min mogelijk worpen een bepaald parcours af te
leggen. U leert in deze workshop een aantal basis worpen zoals de forehand en de backhand. Na een korte
kennismaking met het materiaal, de verschillende werptechnieken en het discgolf-parcours, kan men direct
aan de slag. In teamverband wordt er een bepaald traject afgelegd om uiteindelijk de disc te “putten” in de
“pole-hole”.
Beach Golf
Bij het golfen op het strand kun je alle regeltjes vergeten. We noemen beachgolf niet voor niets "golf met
een knipoog". Na ontvangst op het strand, beginnen we met het oefenen op chipnetjes vanaf afslagmatjes.
Daarnaast zetten we, afhankelijk van de beschikbare ruimte, een 9 holes parcours uit. Als iedereen de
basis onder controle heeft, verdelen we de groep in kleine groepjes van 3-4 personen. Iedere groep heeft
één of meerdere clubs en een balletje. Het is de bedoeling om in kleine groepjes alle holes af te gaan. Wie /
welk team heeft de minste slagen nodig!?!

Beachvolleybal (toernooi)
Beachvolleybal is een sport die niet weg te denken is van het strand. Beachvolleybal is gegarandeerd een
succes. Evenementenbureau SPEV / Noordwijk-Events organiseert voor u een beachvolleytoernooi voor
groepen tot 150 personen. Organisatie, op- en afbouw veld(en), wedstrijdschema’s, scheidsrechters,
eventuele prijsuitreiking, aankleding… u heeft er geen omkijken naar. Na ontvangst op het strand worden
de (vooraf ingedeelde) teams verdeeld over één of meerdere beachvolleybalvelden (afhankelijk van het
aantal personen). In poules van 3 of 4 teams spelen we eerst de poulewedstrijden. Vervolgens volgen de
kruisfinales, waarna er uiteindelijk naar een zinderende finale wordt toegewerkt.
Bounceball (knotshockey)
Een heerlijk spel om je eens goed uit te leven. Het spel heeft veel weg van hockey maar de bal is een stuk
lichter en zachter. Bovendien zijn de sticks voorzien van een dikke laag schuimrubber. Met 2 doeltjes, 10
bouncesticks, 1 bal en 5 spelers per team speelt u een snel en enerverend spel. Bij meerdere teams
kunnen we op meerdere velden een mini knotshockeytoernooi organiseren.

ACTIEF / OP HET WATER
Brandingraften in teams
Teambuilding op het water! Stap met meerdere teams in de 8-persoons rafts en trotseer de golven. Een
coast-raft is een rubberboot met plaats voor maximaal 8 personen. Om door de branding te komen moet je
als team samenwerken: tegelijk peddelen, tempo maken en sturen. Alleen dan lukt het om er door de
golven te komen en terug te surfen.
Nog leuker is het om te raften in wedstrijdverband. Met meerdere teams tegelijk, rennend vanaf het strand,
op volle snelheid de zee in. Tempo, ritme, knallen door de branding, het gevecht om de boei, terugsurfen
naar de koppositie, en dan de finish...De perfecte uitdaging! Uiteraard onder deskundige begeleiding (op
iedere raft een instructeur). Wetsuits, zwemvesten en helmen aanwezig!
Brandingkanoën (waveskiën)
Een waveski is een kano waar je bovenop zit (volledig veilig dus). Deze opzit-kano werd ontwikkeld in
Australie en Zuid-Afrika voor de lifeguards om nog makkelijker door de branding te komen en snel weer
terug te surfen. De boten zijn stabiel, snel, veilig, en je kunt de eerste keer ook meteen echt surfen!
Je start met een aantal basistechnieken, leert door de branding heen te komen, om vervolgens met grote
snelheid terug te surfen. Uiteraard onder deskundige begeleiding. Wetsuits, zwemvesten en helmen
aanwezig!

SUP (Stand Up Paddle boarden, in de volksmond “Suppen”)
Suppen, de nieuwste vorm van surfen verovert in hoog tempo de wateren van Nederland. Deze superleuke
mix van balanceren, (staand) paddelen en surfen is een laagdrempelige activiteit maar aan de andere kant
toch ook avontuurlijk. Iedereen kan er aan meedoen. Onze goed opgeleide en enthousiaste instructeurs
leren je de basisprincipes van het “Suppen”. Na een instructie waarbij op het strand geoefend wordt om op
de juiste manier op te staan, gaan we het water op en doen wij er alles aan om jou op je eerste “sup
ervaring” te laten beleven! Let op! Bij te hoge golven zal het suppen gewijzigd worden in brandingkanoën of
brandingraften. Wetsuits, zwemvesten en helmen aanwezig!
RIB experience / speedboot (i.c.m. brandingraften)
Ideaal voor uw bedrijfsuitje, groepsarrangement of incentive. Als u op zoek bent naar een originele en leuke
manier om uw evenement, bedrijfsuitje of uw event voor zakenrelaties een extra “boost” te geven is de RIB
Speed Trip iets voor u. Eenmaal ingestapt krijgt u de adrenaline kick van uw leven.
De RIB’s (Rigid Inflatable Boats) varieren in lengte van 7,5 tot 9,5 meter en bieden goede en veilige zit- of
staplaatsen aan 7 tot en met 12 personen per boot. Aantal PK’s varieert van 150 tot 2x 300 PK. De boten
kunnen bij een vlakke zee snelheden tussen de 70 en 80 KM per uur halen.
LET OP! In Noordwijk mogen speedboten niet aan de kant komen. Door deze activiteit te combineren met
brandingraften varen de deelnemers onder begeleiding door de branding naar de verderop in zee
wachtende speedboot. De deelnemers stappen over in de speedboot en varen na de speedtrip met de rafts
weer terug naar de kant. Zwemvesten en wetsuits zijn aanwezig! Voor het omkleden in de wetsuits kunnen
wij 2 tenten plaatsen.

WORKSHOPS / CLINICS
Schilderen in teams
Communiceren, creativiteit, samenwerken en resultaat staan centraal bij de workshop schilderen in teams.
In groepsverband maakt u in korte tijd onder leiding van een begeleider en aan de hand van een vooraf
gesteld thema een schilderij. Verborgen talenten komen hierbij naar boven. Wie weet schuilt zich onder uw
gasten wel een Rembrandt of Van Gogh in spe.
Er wordt geschilderd in groepjes van drie of vier personen op bespannen doeken van 60 x 80 cm. Als de
schilderijen af zijn, presenteert ieder groepje het gemaakte schilderij aan de overige teams. Uiteraard
mogen de schilderijen na afloop worden meegenomen en verdienen ze misschien wel een plekje aan de
muur binnen uw bedrijf.
Scherm Clinic
In de workshops van ong. 1 á 1,5 uur ontvangen de deelnemers ieder een wapen, schermmasker,
handschoen en schermvest. Groepsgewijs worden de veiligheidsregels uitgelegd, de houding en de meest
elementaire aanvals- en verdedigingstechnieken geleerd. Dit gebeurt in een ontspannen sfeer, waarbij de
deelnemers regelmatig met elkaar kunnen wisselen. Na ongeveer een uur bent u in staat op een
eenvoudige manier met elkaar te schermen. Hierna kan op eenvoudige manier zelfstandig worden
geschermd. Eventueel kan dit in competitievorm zowel individueel of als team. De clinics worden verzorgd
door een ervaren en gediplomeerd leraar.

Boks Clinic at the beach (met behoud van hersencellen!) (geen fysiek contact)
De ideale manier om een congres of training te onderbreken. O.l.v. een ervaren trainer maakt u tijdens deze
boksclinic kennis met het boksen. Boksen zonder echt fysiek contact. Alleen de lusten en niet de lasten van
blauwe ogen of gekneusde ribben. Blessurevrij en in combinatie met elementen uit zelfverdedigingsporten.
En… belangrijker nog: Mét behoud van hersencellen! Deze clinic kan ook op het strand plaatsvinden. Bij
minder weer in een zaal of parkeergarage van uw vergaderlocatie. De clinics worden verzorgd door een
ervaren en gediplomeerd leraar.
Salsa workshop
Tropische klanken, swingende heupen, volop interactie en vooral heel veel lol met elkaar. Salsadansen is
geschikt voor iedereen en brengt zowel kleine als grotere groepen samen tot een explosie van energie en
beweging. Of het nu binnen of buiten gebeurt, laat u meevoeren door één of meerdere professionele
salsadocenten en voor u het weet, heeft u met z’n allen deze swingende en gezellige dansen ‘letterlijk’
onder de knie!
Percussie workshop
Alle deelnemers worden voorzien van een professioneel percussie-instrument (o.a. djembes, doundouns,
sekeres, sakara's, shakers, agogo bellen). Onder het motto "samen aan de slag" wordt in relatief korte tijd
op enthousiasmerende en deskundige wijze aan een nummer gewerkt, waarbij samenwerken en humor een
zeer belangrijke factor is. Op het repertoire staan aanstekelijke West-Afrikaanse ritmes.
Variant: Rythm on trash
Bij deze percussie workshop wordt gebruik gemaakt van afvalmaterialen. Oude emmers, containers,
fietsbellen, stukken metaal en kartonnen dozen, alles kan in principe worden gebruikt. De ritmes die je
speelt zijn afgeleid van de ritmes die op echte trommels worden gespeeld, maar vertaald naar deze
bijzondere instrumenten gemaakt van afvalmaterialen.
Indien een harde vloer aanwezig, is het zelfs mogelijk een "percussie op klompen" aan te bieden (v.a. 60 p.)

Workshop Cocktails maken
Cocktails zijn een luxe verwennerij. Leer ze nu zelf maken! Samen met getrainde bartenders worden, op
informele en informatieve wijze, de meest uiteenlopende en exclusieve cocktails bereid. De workshop
begint met een introductie over drankenkennis, presentatie, beleving en barapparatuur. De cocktailshaker
geeft uitleg over het ontstaan van de cocktail, de diverse methodes van maken en de verschillende likeuren.
Vervolgens krijgen alle deelnemers de gelegenheid om zelfstandig cocktails te bereiden. Onze
professionele staf zal een ieder bijstaan tijdens het shaken, stirren of blenden en het geheel feestelijk
garneren met creaties van vers fruit en "free style pouring"! De ‘productconfrontatie’ (het bekijken en
proeven van de cocktails) is een prachtige afsluiting.
TEAMBUILDING
Strandzeskamp “Teambuilding aan de vloedlijn”
Ga de strijd aan met uw collega's op het strand van Noordwijk. Na ontvangst op het strand en het
samenstellen van de teams strijd u in teams op 6 onderdelen om de hoogste eer.
De strandzeskamp waarbij samenwerking en fun centraal staan bestaat uit de volgende onderdelen:|
1. Beachvolleybal
2. Wereldballenrace
3. Zespersoons loopski’s & skippytrain
4. Disc Golf estafette
5. Knotshockey
6. Touwtrekken
Omdat we bij dit programma met 12 teams gelijktijdig op 6 spelonderdelen bezig kunnen zijn, en wij een
zeskamp dubbel kunnen uitzetten, is de strandzeskamp een ideale activiteit voor groepen vanaf 30 t/m 450
personen
Zandsculptuur bouwen in teams met professioneel sculpzand
Zandsculpturen is een uitstekende teambuilding activiteit, doordat de gasten op een zeer creatieve manier
samenwerken. Tijdens deze activiteit worden de verschillende talenten, die binnen de groep aanwezig zijn,
duidelijk naar voren gebracht. Goede communicatie, overleg en samenwerking zijn belangrijke elementen
om de juiste consistentie van het zand te krijgen. Daarna gaan we over tot het creatieve proces.
De doelstelling en het thema van de meeting kunnen we koppelen aan het zandsculpturen. Dit komt tot
uitdrukking in de creatie die gemaakt wordt van het zand. Als alle zandsculpturen klaar zijn, leggen de
teams uit wat zij met hun sculptuur uitbeelden. Op deze manier wordt een leuke activiteit gecombineerd met
een uitstekend leerproces. Het bouwen van een zandsculptuur geschiedt met speciaal zand uit Limburg.
Teamwork Circuit @the beach
Hoe werken nu precies succesvolle teams en waarom heeft het ene team meer succes dan het andere
team? Een bekend gegeven is dat in een hecht team saamhorigheid heerst, de teamleden elkaars
kwaliteiten goed kennen en een hoog committent hebben ten aanzien van groepsdoelen en gemotiveerd
werken.
Evenementenbureau SPEV/Noordwijk-Events zorgt ervoor dat de teamleden elkaar in korte tijd ’echt’ leren
kennen. Dit doen wij door het aanbieden van diverse teamopdrachten. Samenwerken, communicatie,
doelgericht, initiatief nemen, vertrouwen, inventiviteit en creativiteit staan hierbij centraal

3D Mega vlieger bouwen
Het samen bouwen van een 3D megavlieger, die ook echt de lucht in gaat, is een ontspannende manier om
als bedrijf, met alle werknemers tegelijkertijd, een activiteit op het strand te doen.
De megavlieger bestaat uit een x-aantal gelijke 3D onderdelen die in kleinere groepjes van 4 personen
worden gemaakt. Met glasfiber stokken, T-verbindingen, vliegerdoek, meetlint en duct-tape maakt ieder
groepje zijn eigen onderdeel.
Als alle onderdelen klaar zijn worden deze samengevoegd tot een groot 3-dimensionaal vliegend geheel.
Na decoratie met dikke stiften en afwerking laat de groep de vlieger gezamenlijk op.
Vliegers bouwen & Kitefight
Deze workshop combineert creativiteit, samenwerking, competitie en actief bezig zijn in een!
Ieder team van 4 personen krijgt een bouwpakket, waarna het de bedoeling is de volledige vlieger zelf in
elkaar te zetten, uiteraard met wat hints en tips van onze instructeurs.
Als de vlieger goed in elkaar zit, kan de vlieger omgetoverd worden tot een strijdlustige krijger, door er een
afschrikkend gezicht of tekst op te plaatsen. Ieder team kan zijn vlieger dus een eigen identiteit/uitstraling
meegeven.
Als iedereen klaar voor de strijd is vind er een gevecht plaats op het strand. Terwijl de eigen vlieger in de
lucht wordt gehouden, probeert men met de vliegerlijnen de vlieger van de tegenstander uit de lucht te
snijden. Het team dat de vlieger het langst in de lucht houdt heeft gewonnen. Uiteraard kan er zowel voor
de beste vechter, als de meest creatieve uitspatting een prijs verzorgd worden. Alle vliegers mogen in ieder
geval als trofee mee naar huis genomen worden!
GPS Teamwork Noordwijk
Na een korte uitleg over het gebruik en werking van een GPS (Global Position System), vertrekt u in teams
met GPS over het strand en door de duinen van Noordwijk naar verschillende teamopdrachten.
Uw team moet communiceren, samenwerken en op elkaar vertrouwen. Een GPS tocht is erg uitdagend
want dit systeem wijst u door middel van een digitaal kompas u hemelsbreed de weg. Met uw team bepaalt
u dus uw eigen route.
Tijdens de tocht komt u met uw team voor diverse opdrachten te staan. De activiteiten onderweg kunnen
o.a zijn: Portofoon Tangram Puzzel (communicatie-opdracht), Spinnenweb, over the top, katapult bouwen
en schieten, skilattenrace, etc. Alles in teamverband! Na de laatste opdracht vertrekt u naar het
thuiscoördinaat. Natuurlijk wordt aan het einde het winnende team bekend gemaakt.
De tocht kan zowel wandelend, op de fiets als per step (kickbike) worden geboekt.
Duur afhankelijk van de groepsgrootte ca. 1,5 - 3 uur
Take One … Action! (video commercial)
De deelnemers worden verdeeld in videoproductieteams en krijgen de opdracht een korte videofilm te
maken aan de hand van een vooraf vastgesteld thema en een zelf geschreven scenario en storyboard.
Hiertoe heeft men de beschikking over professionele opnameapparatuur. De vertoning van de films vindt
plaats m.b.v. monitoren of een beamer op groot scherm.
Een zeer succesvolle team activiteit waarbij het gaat om de creativiteit en inventiviteit van de teams.Na
afloop van de middag zullen rond borreltijd alle werkstukken worden vertoond, terwijl een door u zelf
samengestelde jury deze beoordeelt. Aansluitend zal dan een Oscar worden uitgereikt voor de beste Video
Commercial en wellicht nog een Oscar voor de Beste Acteerprestatie ...

Auto Rally
Beleef een verzorgde middag vol teambuilding en avontuur tijdens deze leuke 2CV autorally. Na de briefing
en het maken van een groepsfoto tussen de kleurrijke ‘lelijke eendjes’ legt u in teams van 4 personen per
auto, gevuld met drankjes, snacks, autodrop etc., een mooie route af in een fraaie omgeving.
Tijdens de tocht zullen diverse stops worden ingelast, bijvoorbeeld voor een teamopdracht zoals blind file
parkeren, labyrint, bandenwisselspel, kaasproeverij, etc. Naast deze klassementsproeven zullen ook vragen
moeten worden opgelost. Al deze facetten zorgen uiteraard voor de nodige spanning en de punten...
Na terugkomst worden de punten opgeteld en zal het winnende team bekend worden gemaakt. Welk team
gaat er met de award (company car) vandoor?
Op aanvraag kunnen wij ook auto rally's organiseren met andere auto's zoals volkswagen kever, burton, fiat
500, etc.

Indoor Arrangement (ook geschikt tijdens borrel / buffet)
Laat u verrassen tijdens ons indoor arrangement, pijnig uw hersenen tijdens het Pinbollen en test uw
samenwerkend vermogen bij het onderdeel Jenga.
Absolute topper van dit programma is het Jumbo-Hamerspel, een vorm van Middeleeuws flipperen voor
acht personen.
Het Indoor Arrangement is een meer dan uitstekend alternatief voor buitenprogramma´s, speelbaar op
iedere indoorlocatie. Tovert ieder restaurant, partycentrum of vergaderlocatie om tot een gezellige
speelplek. Ideaal te combineren met borrel en buffet.
Het Indoor Arrangement kan (afhankelijk van de groepsgrootte) bestaan uit de volgende onderdelen:
1. Mega Jenga
2. Pinbollen (3 dimensionaal vier-op-een-rij)
3. Shut the box
4. (Portofoon) tangram (communicatiegame met Chinese puzzel)
5. Jumbo hamerspel

ACTIEF IN DE OMGEVING
Mountainbiken
Een avontuurlijke en sportieve fietstocht door de duinen, waarbij de specifieke technieken van het
mountainbiken aan bod komen. Afwisselend over verharde en onverharde paden.
De route gaat deels over een ATB parcours van 7 km. Enige fysieke conditie vereist.
Incl. mountainbike, helm, begeleiding en volgwagen met reserve materialen
Solextocht (authentiek, op aanvraag ook mogelijk met elektrische solexen)
Kent u ze nog, de oude solexen van vroeger? Ze zijn terug! Pure nostalgie! Onder leiding van een
begeleider maakt u al tuffend een hilarische toertocht door de Duin- en Bollenstreek op hét vervoermiddel
van weleer. De tocht wordt begeleidt door een enthousiaste instructeur die de mooiste plekjes van de
omgeving kent. Onze solextochten zijn altijd inclusief transport kosten solexen, begeleider voorop en
volgwagen met reserve solex. Indien gewenst kan onderweg een stop worden gemaakt voor een drankje.
Voor de solextocht dient u in bezit te zijn van een geldig rijbewijs of bromfietscertificaat
Segway tour
Maak kennis met het vervoersmiddel van de toekomst ! De segway is het eerste elektrisch aangedreven
zelfbalancerende voertuig ter wereld.
Het rijden op een Segway is een unieke en bijzondere ervaring. De Segway bestaat uit twee wielen met een
plateau er tussenin waar u op staat. U bestuurt de Segway door middel van het stuur. Maar om vooruit te
komen moet u uw lichaamsgewicht verplaatsen. Door naar voren te leunen beweegt de Segway
voorwaarts. Leunt u vervolgens naar achteren dan remt de Segway af.
GPS wandel- / fiets- / steptocht
Voor de deelnemers die het wat rustiger aan willen doen hebben wij in Noordwijk een GPS fiets- / wandelen steproute uitgezet. Na de instructie over de werking van een GPS (Global Position System) vertrekt u in
groepjes voor een leuke tocht door de omgeving, waarbij we zoveel mogelijk door het duingebied van
Noordwijk rijden. Tijdens de wandeltocht wandelt u zowel door de duinen als over het strand.
Let op! Deze tochten zijn zonder teamopdrachten onderweg (zie hiervoor GPS Teamwork)

Vespa tocht
Het zonnetje, mooi weer, de frisse buiten lucht.. waar denkt u aan... Lekker toeren op een van onze
Italiaanse lifestyle scooters. Het is tijd om te ontspannen en op een geweldig leuke manier de mooie plekjes
van de Bollenstreek te ontdekken!
Beleeft de schitterende omgeving van onder andere Noordwijk op een nieuwe manier, met een van de
stijlvolle scooters. Na een individuele uitleg kan de tour tocht gaan beginnen.
Goed om te weten: de scooters zijn zeer eenvoudig te besturen en u hoeft geen helm te dragen! Uiteraard
moet u wel in het bezit zijn van een geldig bromfietscertificaat of autorijbewijs verplicht.
De vespatocht is net als onze overige tochten (GPS, solex, segway, mountainbike) goed te combineren met
een strandactiviteit zoals powerkiten, brandingraften, brandingkanoën, beachgolf, boogschieten (niet op het
strand) of zelfs een golfclinic of High Tea.

Bijzonderheden
Bovenstaande activiteiten zijn slechts een greep uit de vele mogelijkheden die wij te bieden hebben. Heeft u
andere suggesties? Wij denken graag met u mee en stellen aan de hand van uw wensen graag een
programma op maat voor u samen.
Prijzen
De prijzen van onze activiteiten hangen af van diverse factoren zoals het aantal personen, de gekozen activiteit
of combi van meerdere activiteiten, alsmede de tijdsduur.
Graag maken wij aan de hand van uw wensen een offerte met prijsindicatie.
GOED OM TE WETEN (DESKUNDIGE BEGELEIDING, TÜV GECERTIFICEERD, VEILIG VERZEKERD)
Evenementenbureau SPEV / Noordwijk-Events is al meer dan 20 jaar dé specialist voor de organisatie van uw
actieve en creatieve event op en om het strand van Noordwijk. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat
programma’s neer te zetten van 10 tot 1000 personen.
Evenementenbureau SPEV / Noordwijk-Events is aangesloten bij de VeBON
De branchevereniging van de buitensport ondernemingen Nederland
De VeBON (Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland) is dé brancheorganisatie voor
buitensportondernemers. Aangesloten zijn onder meer bedrijven met activiteiten in Nederland en de Ardennen,
sportieve evenementenbureaus, klimcentra, organisaties met actieve reizen en agro-recreatieve bedrijven.
VeBON adviseert en ondersteunt haar leden bij het organiseren van activiteiten of bij het uitvoeren van hun
bedrijf. Daarnaast is de VeBON belangenvertegenwoordiger van de ondernemers in de buitensportbranche. Zo
is zij officieel gesprekspartner voor diverse overheden, veiligheidsinstituten, sportbonden,
onderwijsinstellingen, MKB-sportplatform en RECRON.
Duidelijkheid
VeBON leden bieden u duidelijke informatie. Zij vermelden in hun communicatiemiddelen duidelijk de inhoud
van de arrangementen, de prijs en het minimum aantal deelnemers. VeBON bedrijven hanteren algemene
voorwaarden die speciaal zijn ontwikkeld voor de buitensport. Deelnemers van activiteiten krijgen uitgebreide
instructie over het programma, materiaal en de technieken.
Veiligheid
VeBON bedrijven besteden extra aandacht aan de veiligheidsaspecten van buitensportactiviteiten. Elk lid is
verplicht om met een speciaal veiligheidssysteem te werken, dat jaarlijks getoetst wordt door TÜV Service
Check Nederland. TUV is een onafhankelijke en erkende instantie die volgens vastgestelde standaards het
veiligheidsbeleid van buitensportondernemingen beoordeelt. Onderdelen van het veiligheidssysteem zijn onder
andere een uitgebreide risicoanalyse van activiteiten, beheersmaatregelen voor risico’s, registraties en
controles van gebruikte materialen.
Veilig verzekerd
In het belang van uw veiligheid zijn alle leden verplicht te beschikken over een deugdelijke ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering. Voor meerdaagse arrangementen wordt ook een reisverzekering aangeboden.
VeBON heeft collectieve afspraken voor haar leden gemaakt, zodat er goede verzekeringspakketten tegen
schappelijke prijzen beschikbaar zijn.

Natuur en milieu
VeBON bedrijven zijn zich bewust van hun zorg voor natuur en milieu. Er wordt gewerkt met respect voor de
omgeving. Ongewenste zaken zoals veroorzaken van geluidsoverlast en erosie, of het beschadigen van
bomen en struiken worden voorkomen. Indien er onverhoopt toch schade ontstaat, wordt dit zo goed mogelijk
hersteld. VeBON bedrijven worden sinds kort ook gecertificeerd op hun milieubeleid. Men is verplicht om te
voldoen aan een serie normstellingen die een positief effect hebben op de druk van natuur en milieu.
Daarnaast is VeBON mede-initiatiefnemer van diverse milieuvriendelijke projecten.
Deskundigheid en professionaliteit
De meeste buitensportactiviteiten worden door instructeurs begeleid. VeBON bedrijven werken daarbij zoveel
mogelijk met professionele en deskundige begeleiders. Er wordt veel aandacht besteed aan selectie, opleiding
en (na)scholing van personeel. VeBON heeft meegewerkt aan de totstandkoming van competentieprofielen
voor buitensportinstructeurs en momenteel worden inspanningen gedaan om te komen tot internationaal
erkende diploma’s.
Goede materialen
Deelnemers aan buitensportactiviteiten moeten op het gebruikte materiaal kunnen vertrouwen. Bij VeBON
leden geeft de kwaliteit van het materiaal dan ook de doorslag. Binnen het door de TÜV gecontroleerde
veiligheidssysteem wordt speciale aandacht geschonken aan gebruik en beheer van buitensportmaterialen. Al
het materiaal wordt regelmatig gecontroleerd, zodat er tijdig onderhoud kan worden gepleegd of tot vervanging
kan worden overgegaan. Verder zijn leden verplicht om met gecertificeerde materialen te werken.

