
 

 

  

Wanneer? 

Op de maandagavond vanaf 

19:00 uur tot het te donker 

is om te spelen. 

Wat is het concept? 

De recreatieve competitie wordt 

gespeeld met teams van 2 personen dit 

kunnen dames, heren of mixteams zijn.  

Soms laat je werk je niet los en zal je 

voor een vervanger moeten zorgen, 

daarom kun je ook maximaal 3 

teamleden inschrijven zodat je altijd 

met 2 personen bent.   

Je speelt 20 minuten en 

gemiddeld 3 wedstrijdjes op 

een avond. De week erna 

houden we rekening met de 

eerdere uitslagen zodat er 

uitdaging in de pool 

aanwezig blijft. 

Blijf je lekker op kantoor hangen of 

kies je voor sportieve ontspanning              

na het werk met je collega’s of    

andere professionals?  

Irene Beach organiseert met ingang van 

2016 een geweldige beachvolleybal 

bedrijvencompetitie. Op de 

maandagavond zijn bedrijfsteams 

welkom om tegen andere professionals 

in een recreatieve competitie tegen 

elkaar te strijden op de 12 topvelden 

van Irene Beach. 

Dus laat je stropdas in de auto, stop je 

naaldhakken in je tas en kom naar Irene 

Beach!!! 

Er is voldoende ruimte om je 

fatsoenlijk om te kunnen 

kleden, verruil je (mantel)pak 

voor bikini of shorts. 

 

 



 

Waar is Irene Beach? 

Irene Beach is gevestigd op sportpark 

Larenstein in Bilthoven, naast 

korfbalvereniging Nova. 

Tweelingen 142, 3721 WZ Bilthoven

 

Visie 

Irene Beach levert het beste regionale 

aanbod dat laagdrempelig is en de 

verwachtingen van de 

beachvolleyballers overtreft. 

 

Aanpak en stijl 

-Door ambitieuze doelen te stellen 

creëren wij positieve energie. 

-Verbinden door mensen uit te nodigen 

voor activiteiten 

-Wij vieren en delen samen onze 

successen. 

 

Onze waarden en normen 

Irene Beach is: 

Ambitieus, Respectvol, Positief,  

Waarderend, Verbindend  

 

Gedrag  

-Wij maken ambitieuze doelen kenbaar 

-Wij nodigen actief mensen uit 

-Wij uiten direct waardering voor 

positief gedrag 

-Wij spreken elkaar direct persoonlijk 

aan wanneer iets beter kan 

-Wij staan open voor goede ideeën 

Wat zijn de kosten en wanneer start 

deze competitie? 

De kosten zijn € 50 per team (waarbij je 

ook 3 personen kunt inschrijven i.p.v. 2, 

dat heeft geen invloed op de totale 

prijs). 

De eerste avond is maandag 30 mei 

2016 om 19:00 uur op Irene Beach. 

Schrijf je in op www.irenebeach.nl of 

mail naar info@irenebeach.nl 
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