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Meeting Magazine Award: Leukste bedrijfsuitje 2015

Deelnemers 
lopen warm
Voor het derde jaar op rij organiseert Meeting Magazine 
de Meeting Magazine Award: de zeer succesvolle 
verkiezing voor het ‘Leukste Bedrijfsuitje’. Omdat er 
op het thema ‘Het Leukste Bedrijfsuitje’ eindeloos veel 
mogelijkheden zijn, kunnen allerlei organisaties en 
locaties zoals attractieparken, dierentuinen, musea, 
theaters, sportcomplexen en outdoororganisaties 
die bedrijfsuitjes verzorgen zich inschrijven voor de 
Meeting Magazine Award. Inmiddels staat de teller op 
zes genomineerden.
FOTOGRAFIE ESTHER SWAAGER, MODEL JOSEPHINE VAN OOIJEN

KONINKLIJKE LUCHTMACHT HISTORISCHE VLUCHT (FOTO) - TOVERLAND - NEELTJE JANS- OUWEHANDS DIERENPARK - 
- DE KUIP - CORENDON VITALITY HOTEL AMSTERDAM
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Dit jaar gaan Koninklijke Luchtmacht Historische 
Vlucht, Toverland (winnaar 2014), Neeltje Jans, 
Ouwehands Dierenpark, De Kuip (Feyenoord) 

en Corendon de uitdaging aan om de award in de wacht 
te slepen. Wilt u als locatie of organisatie ook de winnaar 
van vorig jaar evenaren, dan kunt u zich inschrijven voor 
de Meeting Magazine Award door een mail te sturen 
naar Danny Toonen via danny@vanmunstermedia.nl. 
Aanmelden kan tot en met 17 augustus.

Op award.meetingmagazine.nl is nu al uitgebreide infor-
matie, pitches en video’s over de aangemelde locaties te 
vinden. Wil jij dat jouw favoriete locatie of organisatie 
wint? Dan kan je stemmen tot en met 11 oktober (tot 

23.59 uur) stemmen via de website award.meetingmaga-
zine.nl. Stemmen kan eveneens via de website van jouw 
favoriete deelnemer door op de daar geplaatste banner 
van de Meeting Magazine Award te klikken. De Meeting 
Magazine Award zal in oktober persoonlijk uitgereikt 
worden aan de winnende locatie. De winnaar wordt 
bekend gemaakt in de november-editie.

Tot die tijd vind je tot en met september in elke editie 
van Meeting Magazine nieuwe pitches met bijbehorende 
foto’s van de aangemelde locaties. Op award.meetingma-
gazine.nl wordt de tussenstand bijgehouden en kun je 
het laatste nieuws over de locaties lezen. 
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Corendon Vitality Hotel Amsterdam

737 Cockpit Suite 
Plan nu het verrassendste bedrijfsuitje van Neder-

land en vlieg in onze professionele flightsimulator. 

Het Corendon Vitality Hotel Amsterdam biedt dé 

unieke 737 Cockpit Suite, een uitzonderlijke omge-

ving voor uw volgende bedrijfsuitje. In de cockpit 

van een echte Boeing 737 kunt u borrelen, vergade-

ren of een vliegcompetitie houden. De 737 Cockpit 

Suite op 30 meter hoogte heeft een oppervlakte van 

120m². Vlieg samen met uw collega’s door de wol-

ken en bezoek verre oorden in de flightsimulator 

onder begeleiding van een professionele instruc-

teur. Naast het vliegen in de flightsimulator kunnen 

gasten ook dineren of vergaderen in één van de twee 

boardrooms. Stel samen met onze event planners 

uw perfecte bedrijfsuitje samen. Van een welkomst-

drankje in de bar, vliegcompetitie in de cockpit tot 

bruisende borrel op ons zonnige terras – in het Co-

rendon Vitality Hotel Amsterdam is alles mogelijk. 

Dit gloednieuwe, duurzame viersterrenhotel telt 263 

kamers en is gemakkelijk te bereiken vanaf het cen-

trum van Amsterdam, Schiphol Amsterdam Airport. 

WWW.CORENDONHOTELS.COM 

Neeltje Jans

Bedrijfsuitje op 
het achtste 
wereldwonder

Het leukste bedrijfsuitje met uitzicht op de Stormvloedke-

ring. Onderlinge relaties verstevigen aan de Zeeuwse kust. 

Bedrijfsfeesten op een toplocatie omgeven door strand en zee. 

Ontspanning en inspanning wordt hier gecombineerd met de 

prachtige Zeeuwse natuurlijke elementen in het natuurgebied 

de Oosterschelde, het grootste Nationaal Park van Nederland. 

Voor al uw bedrijfsuitjes heeft Deltapark Neeltje Jans een pas-

sende accommodatie met een exclusieve sfeer. Of het nu gaat 

om presentaties, seminars, vergaderingen, een exclusieve 

beurslocatie, trainingen of bedrijfsfeesten; Deltapark Neeltje 

Jans biedt voor elke gelegenheid een inspirerend scenario, 

waarbij de combinatie van inspanning en ontspanning de 

unieke kracht is. WWW.NEELTJEJANS.NL
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Luchtmachtbasis Gilze Rijen

Vergaderen 
tussen de 
historische 
vliegtuigen

Op luchtmachtbasis Gilze Rijen houdt de stichting ‘Koninklijke 

Luchtmacht Historische Vlucht’ 26 historische militaire (propel-

ler)vliegtuigen luchtwaardig. Meer dan 250 luchtvaartenthou-

siasten dragen als vrijwilliger zorg voor deze vliegtuigen, waar-

onder de Stinson L-5B van ZKH Prins Bernhard, een authentieke 

Spitfire plus vier Havard’s die in ‘A Bridge Too Far’ uit 1977 zijn 

gebruikt.

Als u zich wilt onderscheiden met een uniek evenement, bent u 

bij de KLu Historische Vlucht aan het juiste adres. Wat dacht u 

van een productpresentatie in zo’n bijzondere omgeving?  Met 

uw bedrijf als sponsor speelt het dagprogramma zich af tussen de 

historische vliegtuigen. De karakteristieke crewroom met aan-

grenzend terras is beschikbaar voor de lunch, borrel of etentje. 

En…tijdens de dag krijgen uw gasten de exclusieve kans om mee 

te vliegen in toestellen waarvan er wereldwijd nog maar enkele 

zijn. U krijgt een belevenis op maat. WWW.SKHV.NL

De Kuip 

abseilen 
vanaf het 
stadion

Bij De Kuip gaan inhoud en activiteiten perfect samen. Een congres of 

vergadering is heel goed te combineren met een rondleiding door het 

stadion, een sportieve bootcamp of een voetbalclinic. Echte waaghalzen 

kiezen ervoor om De Kuip optimaal te beleven en er van te abseilen. Hoe 

dan ook: wie zijn bedrijfsuitje in De Kuip houdt, zal dit niet snel verge-

ten! WWW.DEKUIP.NL
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Ouwehands Dierenpark... 

maakt van uw
evenement een 
avontuur

Ouwehands Dierenpark Rhenen is meer dan een bijzon-

der dierenpark. Het is namelijk de perfecte locatie voor 

een vergadering, een zakelijke bijeenkomst of feestelijke 

gelegenheid! De prachtige centrale ligging in de bosrijke 

omgeving van de Grebbeberg maakt de locatie uniek. 

Ouwehands Dierenpark beschikt over meerdere locaties 

met variabele indeling en ontvangstcapaciteit: elk met 

zijn eigen sfeer. Hierdoor kunnen de gasten de locatie 

kiezen welke geheel bij het gezelschap én de gelegenheid 

past. Van standaardarrangementen tot een programma op 

maat… alles is mogelijk in Ouwehands Dierenpark! 

WWW.OUWEHAND.NL

Attractiepark Toverland 

Onvergetelijk 
magische events
Vele bezoekers beleven dagelijks een magisch dagje uit in Attractiepark 

Toverland. Het door Zoover bekroonde ‘Beste Attractiepark van Neder-

land’ biedt naast meer dan 30 spannende attracties, ook betoverende 

evenementenlocaties voor elke gelegenheid en groepsgrootte. Van een 

spetterend avondfeest of gezellige familiedag tot het exclusief afhuren 

van het gehele park, het is allemaal mogelijk. Onder het genot van een 

hapje, drankje en swingend entertainment kunnen gasten samen genie-

ten van de sfeervolle themafeesten en feestlocaties. De unieke locaties, 

zoals de Oosterse Medina, het tropische Katara en de Oostenrijkse Bier-

garten, zijn zowel overdag als ’s avonds exclusief te huren.

Wat de wensen ook zijn, de bijzondere sfeer en spannende attracties 

krijgt u erbij. Zoals de bekende motorachtbaan Boosterbike of de snelste, 

langste en hoogste houten achtbaan van de Benelux Troy. In Attractie-

park Toverland wordt elk evenement een onvergetelijk magische beleve-

nis! WWW.TOVERLANDEVENTS.NL
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