


Huur	  een	  bestuur	  
	  

Ja	  u	  leest	  het	  goed.	  
Wij	  bieden	  u	  geheel	  vrijblijvend	  en	  gra6s	  een	  bestuur	  aan	  voor	  
uw	  personeelsac6viteiten.	  
	  
De	  afgelopen	  jaren	  zijn	  er,	  onder	  druk	  van	  de	  crisis,	  veel	  PV’s	  
verdwenen	  of	  draaien	  minimaal.	  
Logisch	  ook	  want	  er	  was	  vaak	  weinig	  reden	  voor	  een	  gezellige	  
ac6viteit.	  Ook	  het	  animo	  van	  de	  werknemers	  nam	  af.	  	  
	  
Nu	  er	  weer	  “licht	  in	  de	  tunnel	  is”	  zullen	  velen	  zich	  realiseren	  dat	  
het	  weer	  belangrijk	  wordt	  om	  successen	  te	  vieren	  en	  elkaar	  op	  
een	  ontspannen	  manier	  te	  ontmoeten.	  	  
	  
Maar	  ja,	  wie	  gaat	  zich	  hiervoor	  inspannen?	  
Welke	  werkgever	  zit	  er	  te	  wachten	  op	  de	  uren	  durende	  
bijeenkomsten	  in	  werk6jd?	  
	  
Wij	  hebben	  een	  simpele	  en	  efficiënte	  oplossing.	  

Zo	  werkt	  het.	  
	  

The-‐ma	  party	  produc6ons	  neemt	  nagenoeg	  alle	  taken	  van	  een	  
bestuur	  over.	  
	  
Eenmaal	  per	  jaar	  komen	  wij	  met	  een	  voorstel	  voor	  een	  
jaarprogramma.	  	  (6jdsduur	  ca.	  1.5	  uur)	  
Maken	  afspraken	  over	  bv..	  budget	  en	  data.	  
Verzorgen	  de	  communica6e	  aan	  uw	  werknemers.	  Maken	  
kan6neposters,	  uitnodigingen,	  mailings	  en	  een	  nieuwsbrief.	  
Regelen	  de	  aanmeldingen	  en	  organiseren	  ac6viteiten	  van	  A	  
tot	  Z.	  	  	  
	  
Tot	  slot	  leggen	  we	  aan	  het	  eind	  van	  het	  ac6viteitenjaar	  	  
verantwoording	  af.	  Zowel	  inhoudelijk	  als	  financieel.	  
(6jdsduur	  ca.	  1	  uur)	  
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The-‐ma	  party	  produc6ons	  	  
neemt	  de	  organisa6e	  van	  uw	  evenement,	  feest	  of	  ac6viteit	  graag	  

uit	  handen.	  Vanuit	  uw	  visie	  en	  doelstelling	  bedenken	  we	  een	  

passend	  concept.	  Betaalbaar	  vanuit	  ons	  ruime	  aanbod	  van	  

concepten	  en	  ervaring	  of	  geheel	  nieuwe	  concepten.	  Maar	  in	  ieder	  

geval	  van	  A	  tot	  Z.	  Alles	  in	  één	  hand	  georganiseerd	  vanuit	  die	  ene	  passie:	  een	  perfect	  

feest	  voor	  u	  en	  uw	  gasten.	  Met	  een	  team	  van	  organisa6etalenten,	  

crea6eve	  medewerkers,	  eigen	  culinaire	  keuken	  en	  een	  

professioneel	  netwerk	  aan	  b.v.	  entertainers	  maken	  wij	  van	  iedere	  

gelegenheid	  een	  feest.	  	  
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