“Recreatie & Sportanimatie”
Uw maatschappelijk partner met sportieve oplossingen
Fun4All is uw maatschappelijke partner met sportieve
oplossingen.
Wij bieden activiteiten waarin sport, plezier en persoonlijke
ontwikkeling centraal staan.
Maatschappelijke thema’s gaan bij ons hand in hand met
humor en sportiviteit. Onze activiteiten staan garant voor
een leerzame en leuke ervaring geschikt voor elke doelgroep.
Onze specifieke aanpak zorgt voor één groot feest, waarbij
iedereen bovendien met een boodschap naar huis gaat. Wij
zijn toegankelijk vanwege de prettige aanpak die we hanteren. Vanzelfsprekend stemmen we de intensiteit van de
activiteit af op de doelgroep(en). Zo biedt Fun4All voor elk
wat wils.
Het mooie van Fun4All is dat scholen, bedrijven en/of instanties hun steentje aan de maatschappij kunnen bijdragen
door één van onze pakketten te selecteren. Op deze manier
kunt u maatschappelijk verantwoord ondernemen, wordt
gewerkt aan normen en waarden en bezorgt u uw medewerkers, leerlingen of deelnemers een onvergetelijke tijd!

FunClinics: Basketball - Skatey - Tackels & Touchdowns - Bootcamping
MISSIE FUN4ALL: Maatschappelijke thema’s als: gezondheid, voeding, sociaal wenselijk gedrag, drank- en
drugsgebruik, individualisering en in het geval van
kinderen ook onderwerpen als pesten en overgewicht
worden aan de kaak gesteld.
Centraal in onze aanpak staan groepsdynamica en de
intermenselijke relaties.
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Recreatie & Sportanimatie
Fun4All is uw partner en verzorgt op maat en geheel naar wens uw sportevenement of sportfeest!
Wat niet mag ontbreken in uw animatieprogramma is onze succesvolle, interactieve sportshow, waarbij iedereen een plezierige tijd beleeft. De
spelletjes en oefeningen zijn laagdrempelig, zodat ouderen, ouders en kinderen met elkaar aan de slag kunnen. Ook voor de toeschouwers is het
een ware happening om mee te maken. De show wordt gebracht met opzwepende muziek en geeft een ultieme vakantiebeleving. ” Inspanning
en ontspanning in een sportieve ontmoeting”.
Fun4All biedt verschillende recreatiepakketten aan waarbij de nadruk op één of juist meerdere activiteiten ligt.

Menukaart
In onderstaand schema vindt u een variatie aan mogelijkheden gelinkt aan verschillende competenties. De activiteiten kunnen worden uitgevoerd in zowel kleine als grote groepen. Bent u enthousiast geworden? Neem dan contact op voor een intakegesprek waarbij u exact kunt aangeven welke wensen er zijn. Wij bieden u indien gewenst een evenement op maat inclusief prijsopgaaf, zodat u precies weet waar u aan toe bent.
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