VERGADERARRANGEMENTEN 2019
Prijs gebaseerd op groepen vanaf 15 personen, kleinere groepen in overleg. Uiteraard zijn aanvullingen mogelijk.
Deze arrangementen zijn inclusief gebruik van beamer, scherm, 1 flipover met papier en stiften, onze standaard
geluidsinstallatie, 1 handheld microfoon, wifi en gebruik van de vergader-, lunch- en/of barbecuelocatie
In de periode van 15 oktober t/m 1 april ontvang je op de vermelde prijs 10% laagseizoenskorting

VERMELDE PRIJZEN ZIJN: INCL. BTW, PER PERSOON ÉN VOOR OP EEN WOENS-, ZATER- of ZONDAG
MEERPRIJS arrangement op: MAAN- of DINSDAG € 2,50 p.p. MEERPRIJS op: DONDER- of VRIJDAG € 5,00 p.p.
FRISSE KIJK OP DE ZAAK

HET ROER OMGOOIEN

09.30 u.
10.00 u.

14.00 u.
14.30 u.
16.00 u.
18-20 u.

ontvangst; koffie, thee & koekjes
korte meeting; met in buffetvorm
koffie, thee en ijswater
11.00 u.
puzzeltocht aan boord van luxe
motorsloep(en)
12.30 u.
terugkeer op Ottenhome voor
een afsluitende Captainslunch
incl. koffie, thee melk & jus
13.30 u.
einde ochtendbijeenkomst
Arrangementsprijs v.a. € 27,50 p.p.

ontvangst; koffie, thee & koekjes
vergadering; koffie, thee, ijswater
zelf zeilen in 16kwadraten (BM’s)
after sail - 2 uur onbeperkt
drankjes (Hollands assortiment)
18.30 u.
start onbeperkte Zeilersbarbecue
20.00 u.
einde van het drankarrangement
Arrangementsprijs v.a. € 57,50 p.p.
Meerprijs sloepvaren i.p.v. zeilen € 10,00 p.p.

BESTE STUURLUI
09.00 u.
ontvangst; koffie, thee & koekjes
09.30 u.
vergadering; koffie, thee, ijswater
12.30 u.
Captainslunch met jus & melk
13.30 u.
vervolg van de vergadering
15.30 u.
serveren middagsnack
17.00 u.
gepland einde vergadering
Arrangementsprijs v.a. € 42,50 p.p.
Meerprijs verlenging van het Beste stuurlui
programma met drankarrangement van
2 uur en de Zeilersbarbecue
€ 37,50 p.p.

LAPTOP UIT & FOKJE AAN
16.00 u.
18.00 u.

vergadering; koffie, thee, ijswater
zeiltocht met teambuildingopdrachten op eiland
20-22 u.
after sail - 2 uur onbeperkt
drankjes (Hollands assortiment)
20.00 u.
start onbeperkte Zeilersbarbecue
22.00 u.
einde drankarrangement
Arrangementsprijs v.a. € 62,50 p.p.

ALLE ZEILEN BIJZETTEN
OMZEIL DE FILE
13.00 u.
13.30 u.
15.30 u.
17.00 u.
17-19 u.

ontvangst; koffie, thee & koekjes
vergadering; koffie, thee, ijswater
serveren middagsnack
gepland einde vergadering
after meeting - 2 uur onbeperkt
drankjes (Hollands assortiment)
17.30 u.
tafel vol tapas (koude en warme)
19.00 u.
einde drankarrangement
Arrangementsprijs v.a. € 52,50 p.p.

EVENING EVENT
17.30 u.
18.00 u.
19.30 u.

broodje kroket & fris naar keuze
vergadering; koffie, thee, ijswater
after meeting - 2 uur onbeperkt
drankjes (Hollands assortiment)
20.00 u.
start onbeperkte Zeilersbarbecue
21.30 u.
einde drankarrangement
Arrangementsprijs v.a. € 52,50 p.p.

09.00 u.
09.30 u.
12.30 u.
13.30 u.

ontvangst; koffie, thee & koekjes
vergadering; koffie, thee, ijswater
zeilerslunchbuffet met koffie, thee
gasten schepen in aan boord van
de zestienkwadraat zeilboten
voor een zeilpuzzeltocht
17-19 u.
after sail - 2 uur onbeperkt
drankjes (Hollands assortiment)
17.30 u.
start onbeperkte Zeilersbarbecue
19.00 u.
einde van het drankarrangement
Arrangementsprijs v.a. € 67,50 p.p.
Meerprijs sloepvaren i.p.v. zeilen € 10,00 p.p.

PROGRAMMA's OP MAAT
Uiteraard zijn er vele aanvullingen en variaties op deze
arrangementen mogelijk. Laat
ons uw wensen weten en we
maken graag een programma op
maat voor u! Denk maar eens
aan: (EILAND) OPDRACHTEN als
extra bij de basis arrangementen
bij te boeken, voor minimaal 20
pers. met keuze uit: creatieve,
spirituele, bootcamp, teambuilding, managementstijl, 6kampachtige activiteiten of ….
Maar ook Smaakvolle aanvullingen zijn natuurlijk mogelijk; u
kunt hierbij bijvoorbeeld denken
aan lekkers bij de koffie, bittergarnituren, desserts e.d.
BOTEN & BEMANNING
U zeilt in zestienkwadraat ZEILBOTEN Deze boten zijn geschikt
voor 4/5 max. 6 pers. per boot.
Tenminste één per-soon per
boot dient de zeilkunst meester
te zijn. Bij onvoldoende “eigen”
schippers kunnen wij zeilbegeleiders voor u inhuren (meerprijs
€ 27,50 per uur per instructeur,
tijdige opgave is vereist).
De ROEIBOTEN (polyester) zijn
geschikt voor ca. 4 personen.
Ottenhome's Canadese KANO'S
zijn geschikt voor minimaal 2 en
maximaal 3 personen.
De SLOEPEN (8 à 10 pers. met
kussens, kabelaring én inboard
diesel motor) zijn erg gebruiksvriendelijk en kunnen ook door
niet geoefende schippers, na
een korte instructie, gemakkelijk
bestuurd worden.
De Jan van Gent 10.35 (max. 20
pers.) kunt u uitsluitend huren
mét een Ottenhome schipper.
Verder heeft Ottenhome nog
SUP boards (Stand Up Paddle),
dit zijn een soort surfplanken
waarop je staand peddelend
voortbeweegt (ook leuk voor
ludieke wedstrijdjes).
Het is makkelijker dan je wellicht denkt. Je hoeft echt niet
nat te worden.
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