Extra info Beleving aan Zee
Algemene informatie
Voor informatie Teamplayers zie http://www.Bureau-Sport.nl
Organisatie:

Beleving aan Zee

Adres:

Vuurtorenweg 35

Datum aanvraag:

Plaats:

Den Haag

Postcode: 2583 XL

Website:

Belevingaanzee.nl

Beknopte
omschrijving van de
organisatie

Beleving aan Zee is een actief en creatief evenementenbureau, gevestigd in het
prachtige Scheveningen.
Wij organiseren uitjes voor bedrijven en particulieren op verschillende locaties
langs de Zuid-Hollandse kust.

19-1-2020

Beschrijving van de uitvoeringsopdracht
Welke uitvoerende werkzaamheden
kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al
oppakken? Denk aan kleinschalig
onderzoek, dagelijkse uitvoerende
werkzaamheden, activiteiten met de
doelgroep etc.

Wij zijn een seizoensgebonden organisatie. September is
een drukke maand. De teamplayers zouden direct
meedraaien in de uitvoerende werkzaamheden. Uiteraard
onder begeleiding en stapsgewijs.

Beschrijving van de overstijgende opdracht
Op welk terrein ligt het zwaartepunt van
uw opdracht ?
1. Evenementenorganisatie
2. Sportstimulering/sportparticipatie
3. Vitaliteit, gezonde leefstijl
4. Anders namelijk

Wat is het concrete eindresultaat dat u in
juni opgeleverd wilt zien? Dat kunnen
meerdere resultaten zijn.
Geef Teamplayers hiermee een stip op de
horizon!
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Evenementenorganisatie
Begeleiding van de activiteiten en workshops

Beleving aan Zee is een bedrijf dat zich niet binnen vastgestelde
grenzen beweegt. We groeien ieder jaar verschillende kanten
op. Zo krijgen we ieder jaar: meer groepen, grotere groepen, de
samenwerking met diverse partners groeit enzovoorts.
Daarnaast is er dit jaar een start gemaakt met een nieuwe
website die zich puur richt op de zakelijke markt onder de naam
Lighthouse Events.
De vraag die ik mij als ondernemer stel: waar wil ik heen
groeien en waar zie ik Beleving aan Zee over 5 jaar?
Er zijn vele ideeën die kunnen worden onderzocht en die in
overleg kunnen worden uitgewerkt.
Ideeën zijn:
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Franchise mogelijkheden onderzoeken.
De focus niet alleen op zee en strand richten maar ook
activiteiten elders aanbieden.
Nieuwe spellen/activiteiten ontwikkelen en uitwerken.
Winter activiteiten uitbreiden en beter aanbieden.
Benoem een aantal concrete
tussenproducten die Teamplayers in de
periode september-juni moeten
opleveren. De periode van 10 maanden is
voor een gemiddelde Teamplayer groep
lang. Tussentijdse resultaten zijn
noodzakelijk om een goed eindresultaat
neer te zetten.

September, Oktober : Praktijkervaring opdoen
November: In november wordt het rustiger met activiteiten dus
tijd voor de groene lijn…
Feedback over de huidige activiteiten (hierdoor krijgen ze goed
inzicht in wat het bedrijf is en kan) zodat eventuele
verbeterpunten kunnen worden meegenomen.
Overleg wat we gaan onderzoeken/uitwerken en daarbij een
duidelijk eindresultaat stellen.
December/Januari : Werken aan gekozen onderwerp.
Februari/Maart: Tot een daadwerkelijk product komen.
April/Mei/Juni: Product testen in de praktijk en fine tunen.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers*
Meedraaien in het bedrijf waarbij de focus in het begin zal liggen op het strand. In de wintermaanden zal er
gewerkt worden aan een nader te bepalen product.

Overige bijzonderheden / opmerkingen
Mogelijkheid om ook als betaald instructeur werkzaamheden te verrichten.
Affiniteit met zee en strand is een pré.
Er worden geen computers ter beschikking gesteld, dus neem je eigen laptop mee.

Voor extra informatie:
Neem contact op met Bureau-sport
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