
                                 
 
BUDGET TEAMBUILDING AAN ZEE

 
1. LOCATIE :  
Strand van Oostende 
Oostende stad 
Fort Napoleon in Oostende 
 
2.DATUM:  
Zaterdag 13 oktober 2012  
 
3. PROGRAMMA :  
 
14.00 u. – 17.30 u.: Keuze-activiteiten:
Er is keuze tussen 2 activiteiten. 
voorhand doorgegeven te worden. 
 
Keuze-activiteit 1: Go Cart Trophy (minimum aantal deelnemers: 16)
 

 
Elk team krijgt aan de start een kaart 
(vb.: parcours afleggen met minifietsjes; proef met blinddoek…) 
mee.  
Op elk invulblad moeten de deelnemers enkele vragen over de o
doordenkertjes beantwoorden.
Indien u dit wenst kunnen ook enkele vragen 
vragenformulier. 
Uiteraard worden de taal aangepast aan de spreektaal van de deelnemers.
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activiteiten: 
Er is keuze tussen 2 activiteiten. Het aantal deelnemers per activiteit dient 10 dagen op 
voorhand doorgegeven te worden.  

activiteit 1: Go Cart Trophy (minimum aantal deelnemers: 16) 

 

Elk team krijgt aan de start een kaart -met daarop de controlepunten waar een praktische proef 
(vb.: parcours afleggen met minifietsjes; proef met blinddoek…) voorzien is

Op elk invulblad moeten de deelnemers enkele vragen over de omgeving alsook een aantal 
doordenkertjes beantwoorden. 
Indien u dit wenst kunnen ook enkele vragen over ING Bank verwerkt worden op het 

Uiteraard worden de taal aangepast aan de spreektaal van de deelnemers. 
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Het aantal deelnemers per activiteit dient 10 dagen op 

 

met daarop de controlepunten waar een praktische proef 
voorzien is- en een invulblad 

mgeving alsook een aantal 

verwerkt worden op het 



Keuze-activiteit 2: Initiatie kiting en zeerafting  (minimum aantal deelnemers: 8) 
Terug naar de kindertijd en vliegeren maar? Toch niet helemaal. 
De benaming geeft al aan dat het hier een moderne variant betreft: de huidige kites zijn 
inderdaad in niets meer te vergelijken met de "vliegers" van weleer. 
Vlot bestuurbaar kan men er de mooiste figuren mee vormen. Leuk en minder moeilijk dan je 
zou denken. 
 

     
 
 
Zeerafting is een teamsport waarbij 6 tot 12 personen in een grote rubberboot proberen het wilde water 
te trotseren. Enkel door samen te werken en de bevelen van de stuurman goed op te volgen, vaart men 
de juiste koers! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na het raften kan er gedoucht worden bij ORSC dat vlak bij Fort Napoleon gelegen is. 

 

18.00 u.- 21.00 u.: Barbecue in het unieke Fort Napoleon  
 

          
 



Aan het einde van de 18de eeuw annexeert Frankrijk onze gewesten. Napoleon vreest een 
aanval vanuit Engeland op de haven van Oostende, en laat daarom in 1811 een imposant fort 
in de duinen optrekken.  
Sinds 1995 beheert Erfgoed Vlaanderen het Fort Napoleon. Erfgoed Vlaanderen zorgde voor 
de restauratie en maakte er een open monument van.  
Het interieurdesign van bistro en restaurant is het werk van Fabiaan Van Severen. 
Hij voorzag een hedendaagse vormgeving die mooi aansluit met de architectuur.erieurdesign 
 

 
 
Voor iedereen: aperitief, chipolata, kippenboutje, brochette, varkensrib. 
 
Diverse salades: gemengde salade, aardappelsalade met spekjes, spirelli, rijstsalade met kerrie 
en ananas, tomaten met lente-uitjes, komkommers, witte kool, rode kool, geraspte wortels, 
geraspte knolselder 
 
Stokbrood, boter en kruidenboter, mayonaise, cocktail- en kerriesaus. 
Aangepaste dranken tijdens de barbecue inbegrepen. 
 
3. PRIJS GEBASEERD OP 60 DEELNEMERS: 
73  euro exclusief BTW per persoon indien 55 deelnemers of meer 
76 euro exclusief BTW per persoon indien 54 deelnemers of minder 
Er worden minstens 50 deelnemers gefactureerd; ook als het aantal inschrijvingen lager ligt. 
Er wordt dus minstens 3.800 euro exclusief BTW gefactureerd. 
 
Inbegrepen: 
-de vermelde activiteiten 
-begeleiding door sportmonitoren 
-barbecue zoals hierboven omschreven 
 
Niet inbegrepen: 
-BTW 
-verzekeringen 
-dranken  
 
Opmerkingen 
-een broodjesbuffet (Oostendse garnalen, gerookte zalm, honing en brie, serranoham) met 
soep en dranken (thee, koffie, water en frisdrank) is mogelijk voor 15 euro exclusief BTW 
per persoon  
-voor een supplement van 7 euro excl. BTW per persoon wordt de barbecue uitgebreid met 
Rib Eye en lamskotelet 



- een apertief is mogelijk voor 4 euro excl. BTW per persoon (Kirr) of 5 euro excl. BTW per 
persoon (Cava) 
-een drankenforfait tijdens de barbecue (wijnen, bier en frisdrank) is mogelijk voor 15 euro 
excl. BTW per persoon 
-een drankenforfait na de barbecue (wijnen, bier, frisdrank, koffie en thee gedurende 3 uren) 
is mogelijk voor 14 euro excl. BTW per persoon 
-een koffiebuffet met taart is mogelijk voor 7 euro excl. BTW per persoon 
 


