
Laat uw sportdag organiseren 
door Holland Sport

Sportdag scholen
www.hollandsportbv.nl

Terborchlaan 301, 1816 MH 
Alkmaar      
      
06-211 857 53   
r.degroot@hollandsportbv.nl    

Special - School jaarabonnement
Gedurende het schooljaar kunt u driemaal materiaal huren - €250,-

1. Huur klein materiaal voor kamp groep 8;

2. Huur van max. 2 luchtkussens (klein springkussen, groot springkussen, panna kooi, boarding); 

•	 Incl. blower en verlengsnoer.

•	 Huur is niet mogelijk tijdens Koningsspelen.

3. Huur luchtkussen tijdens sponsorloop.



Snel en zonder zorgen een geslaagde sportdag 

organiseren? Roep de hulp in van Holland Sport! Wij 

kunnen u op verschillende manier ondersteunen. 

Sportdag scholen

Optie 1 - De Meent
Sportdag op het middenterrein van De Meent 

in de week van 13-17 juni - € 500,-

•	 Sportdag georganiseerd door Holland 

Sport op het middenterrein van de 

400-meterbaan van ijsbaan De Meent;

•	 Eén dagdeel, in de week van 13 t/m 17 juni;

•	 Diverse sportactiviteiten op één locatie;

•	 Geschikt voor alle weersomstandigheden;

•	 Alle kinderen op één veilige en 

overzichtelijke locatie;

•	 Begeleiding van de kinderen langs de 

onderdelen door groepsleerkrachten en 

ouders.

Optie 2 - Sportdag op maat
Voorbereiding, coördinatie, materiaal huur en 

bezorging - € 350,- + €1,50 per leerling (vanaf 

250 leerlingen € 1,- per leerling)

•	  De sportdag wordt voorbereid door 

Holland Sport. In overleg met de school 

wordt er gekeken wat de beste invulling 

van de dag is;

•	  Het huren van beschikbaar sportmateriaal 

in overleg;

•	  Max. 2 luchtkussens (klein springkussen, 

groot springkussen, panna kooi, 

boarding) ;

•	 Incl. blower en verlengsnoer.

•	 Materiaal wordt naar de locatie gebracht 

en met hulp van de leerkrachten uit de bus 

gehaald;

•	 Er is één dagdeel een coördinator vanuit 

Holland Sport aanwezig;

•	  De leerlingen krijgen een herinnering;

•	 Materiaal wordt aan het einde van de 

sportdag weer opgehaald.

Optie 3 - Luchtkussens
Luchtkussens met bezorging - € 175,-

•	 Max. 2 luchtkussens (klein springkussen, 

groot springkussen, panna kooi, boarding);

•	 Incl. blower en verlengsnoer.

•	 Materiaal wordt naar de locatie gebracht 

en met hulp van de leerkrachten uit de bus 

gehaald;

•	 Materiaal wordt aan het einde van de 

sportdag weer opgehaald;

•	 Tegen meerprijs kan ook klein materiaal 

verzorgd worden.

Voorwaarden
•	 De school zorgt zelf voor:

•	 Communicatie naar Holland Sport, 

leerkrachten en hulpouders;

•	 Sportveld of gymzaal (optie 2 & 3);

•	 Bezetting bij de onderdelen;

•	 Groepsindeling;

•	 Limonade en/of pauze hapje;

•	 BHV of EHBO bezetting (optie 2 & 3).

•	 Beschadiging aan materiaal door onjuist 

gebruik hiervan zal worden verhaald.

Extra wensen
Extra wensen kunnen worden uitgevoerd 

tegen meerprijs, denk hierbij o.a. aan:

•	 Hulp bij het opzetten van de onderdelen;

•	 Begeleiding bij de onderdelen;

•	 Extra materiaal of luchtkussen(s);

•	 Regelen locatie;

•	 Thema sportdag (denk aan thema’s als 

IJsspelen, Atletiek, Survival, Zwem- en 

Water festijn). 

De kinderen staan 
al enthousiast 
te trappelen!


