Sportexperience
bij asvUVV,

asv UVV

de bedrijfsdagen van nu!
Naast een algemene sportvereniging voor het hele gezin, kunnen ook organisaties
voor hun sportieve prestaties bij ons terecht. Bedrijfsuitjes, teambuilding, clinics, lezingen
van topsporters; wij bieden u alles voor een geslaagde dag. Geheel door ons
verzorgd en op maat samengesteld voor tussen de vijf en vijftienhonderd personen.
Bij ons beleeft u een memorabele en onvergetelijke bedrijfsdag!

asvUVV

De Paperclip
Parkzichtlaan 201
3451 GX Vleuten
www.asvuvv.nl

Bedrijfssportdagen
U ervaart een sportieve en vooral gezellige dag op het sportcomplex de Paperclip. Voor groepen
met een maximaal aantal van vijftienhonderd deelnemers, verzorgen wij sporttoernooien,
sportclinics of andere sportieve activiteiten rondom de sporten honk- en softbal, voetbal, tennis,
(beach) volleybal, hardlopen en kanovaren.
Dit kan in combinatie met lezingen in het sportcafé, verschillende soorten workshops en/of een
diner. Het programma kan naar uw wensen geheel op maat gemaakt worden om er zo een
onvergetelijke dag van te maken.
Onder andere waterleidingbedrijf Vitens en CPM Nederland gingen u al voor.
Wilt u ook sportiviteit uitstralen of meegeven aan uw werknemers, dan kun u dat nergens beter
doen dan op het sportveld zelf!

Honk- en Softbal
clinic
Waar een klein land groot in kan zijn: Nederland grossiert in honkbaltitels. Na twintig (!) Europese
titels behaalde onze nationale ploeg in 2011 de ultieme overwinning: het wereldkampioenschap.
UVV Honk- en Softbal was de trotse leverancier van een aantal van deze kampioenen.
Het honkbal kent een rijke en succesvolle geschiedenis bij UVV. De honkbalafdeling werd in 1948
opgericht. Sinds de jaren ’60 komt de club met enige regelmaat uit in de Hoofdklasse.
Momenteel is UVV de enige vereniging in Nederland waarvan zowel het honkbalteam als het
softbalteam uitkomen op het hoogste niveau. Met internationale spelers en leden van de
nationale selecties in de gelederen staan de teams garant voor absolute topkwaliteit.
Deze topkwaliteit kunnen we u en uw medewerkers of relaties ook bieden in de begeleiding van
een honk- of softbal clinic. We verwelkomen u graag op het prachtig aangelegde en moderne
honkbalcomplex om kennis te maken met het spel. Onder begeleiding van ervaren spelers en
coaches vindt u de overeenkomsten tussen teamsport en het bedrijfsleven en werkt u op een
leuke en (ont-)spannende manier aan teambuilding.

.

Referentie CPM Nederland:
“Op 9 september hebben we bij UVV op de Paperclip
onze verkopersdag georganiseerd. Als afsluiting van de
dag hebben we een softbalclinic gehad. De paperclip is
een prachtige locatie voor vergaderingen of managementdagen met een sportief karakter.
Kortom, wij zijn zeer tevreden over het totaal pakket.
Vooral de softbalclinic en de lunch waren uitstekend!
Dank hiervoor!”

Lezingen door
(ex-) topsporters
Niets spreekt meer tot de verbeelding als de prestatie van een topsporter
Topsport is focus; het gaat om details en de concurrentie ligt altijd op de loer. Al met al heeft de
topsport veel raakvlakken met het bedrijfsleven. Of het nu gaat om teambuilding, scoringsdrang,
persoonlijke doelen, leiderschap of motivatie, wij boeken voor u de (ex-) topsporter of coach van
uw keuze.
Inspelend op uw businesscase bieden wij samen met de spreker een programma op maat aan.
Uiteraard kan dit verzorgd worden in combinatie met een lunch en/of diner in het sportcafé.

Workshop
Teambuilding
Sporten in teamverband heeft veel raakvlakken met werken in een projectgroep. Zo moet je
samenwerken om te kunnen scoren en ben je van elkaar afhankelijk om de doelstellingen te
behalen. Iedereen heeft een toegevoegde waarde in een team, maar voeg jij de juiste waarde toe?
Kun je niet beter in de aanval gaan in plaats van in de verdediging?
Bovenstaande vragen worden allemaal tijdens deze workshop beantwoord. Eerst ga je sporten
met de groep, waarbij het doel om te winnen door samenwerken voorop staat. Na afloop worden
de rollen, die ieder heeft ingenomen in de groep, besproken en volgt er een uitgebreide analyse.
Asv UVV verzorgt de workshop, onder leiding van een professional, voor een groep van maximaal
vijftig personen. De workshop zal afhankelijk van de groep 1,5 á 2 uur duren. Ook deze workshop
kan verzorgd worden in combinatie met een lunch en/of diner in het sportcafé.
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Vergaderzalen
Wij beschikken over twee
vergaderzalen met een
prachtig uitzicht over de
sportvelden.
De zalen zijn uitermate
geschikt voor trainingen,
vergaderingen en andere
zakelijke bijeenkomsten.
Een zaal is voorzien van een
televisiescherm. De andere
zaal beschikt over een
beamer en whiteboard.
De zalen kunnen worden
samengevoegd en u kunt
gratis gebruik maken van
WIFI.

Sportcafé
In ons sportcafé zijn diverse
arrangementen in combinatie
met sport mogelijk.
Het ruime terras biedt
mogelijkheden voor specials,
zoals een barbecue of een
aangeklede borrel.

(Beach)volleybal
De volleybalfaciliteiten zijn zowel binnen als buiten,
bestaande uit een ruime sporthal en een beachveld.

Voetbal
We beschikken over vier voetbalvelden, voorzien van
kunstgras en een jeugdveld. Het hoofdveld ligt in
het centrum van het complex en is voorzien van een
grote tribune met een ingang naar het sportcafé.

Honk- en Softbal
Het honkbalveld is het pronkstuk van UVV waar
internationale wedstrijden op gespeeld worden.
Het ruime terras van het sportcafé kijkt hier over uit.
Daarnaast is het park voorzien van een softbalveld
en een jeugd honkbalveld.

Tennis
Er zijn zes prachtige kunstgrasbanen aanwezig.
Door deze ondergrond zijn ze het hele jaar
bespeelbaar.

Sporten bij
asv UVV
De algemene sportvereniging UVV is gevestigd in Utrecht/Leidsche Rijn. Het is een vereniging
waar de sporten voetbal, tennis, honk- en softbal en volleybal samenkomen. Deze sporten worden
aangeboden op het sportcomplex de Paperclip.
UVV heeft rond de tweeduizend leden die veelal afkomstig zijn uit Utrecht en omgeving.
Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Wij komen graag bij u langs of
nodigen u uit voor een rondleiding op ons sportterrein.
Voor een afspraak, of een geheel vrijblijvende offerte, kunt u ons bereiken via de onderstaande
kanalen.
Telefoon: 06-22535705
Email: reservering@asvuvv.nl
Website: www.asvuvv.nl
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