
SPORTIEF 
VERGADEREN



Sportief
vergaderen
De locaties van Sportbedrijf Rotterdam 
ademen sport. Maar een aantal locaties zijn 
erg geschikt voor zakelijke bijeenkomsten 
in een sportieve atmosfeer.

Bij vijf van onze locaties kun je daarom ‘sportief vergaderen’: 
van grote congressen tot brainstormsessies en van kwartaal-
vergaderingen tot trainingen, alles is mogelijk.

En je hebt altijd een sportieve break of masterclass 
binnen handbereik.



De locaties:
Willem-Alexander Baan

Zwemcentrum Rotterdam

Sportcentrum West

Sportcentrum de Wilgenring

Zwembad IJsselmonde 



De vergader-
ruimtes en
mogelijkheden
Op alle locaties is aanwezig: 
• Wifi 
• TV schermen met geluid
• Flipovers
• Uitgebreide horecamogelijkheden

Op aanvraag:
• apparatuur voor hybride vergaderen
• een microfoon 
• luidsprekers



Toplocatie voor topprestaties
De Willem-Alexander Baan (WAB) is een 
locatie midden in de Hollandse polder.  
Je kunt hier roeien, hardlopen, wielrennen, 
zwemmen, kanoën en meer. De roeibaan 
voldoet zelfs aan de olympische 
standaarden. De WAB is dus echt een 
toplocaties voor topprestaties. En niet alleen 
op sportniveau.
De WAB is ook de perfecte locatie voor 
grotere evenementen of vergaderingen.  
Door de rust van de natuur en de 
inspirerende omgeving is je focus hier 
optimaal. En vanuit de vergaderruimtes heb 
je een prachtig weids uitzicht. 

De verschillende ruimtes
De WAB heeft vijf vergaderruimtes voor  
4 tot 150 personen. Ook is de locatie geschikt 
voor congressen tot 250 personen.  

Willem-
Alexander

Baan

Er zijn flexplekken, zodat je tussendoor ook 
individueel aan de slag kan. Elke ruimte 
heeft een pantry voor koffie, thee en 
buffetten. Geniet dus ook van een lunch, 
diner of borrel op de vergaderlocatie! 

Vergaderen op de WAB  
in het kort
•  Moderne, lichte vergaderruimtes met 

uitzicht op de roeibaan of polder
• Midden in de natuur 
• Gratis parkeren
• Hybride vergaderen mogelijk
•  Elke ruimte heeft een pantry voor 

koffie, thee en buffetten
• Flexplekken aanwezig
•  Ideaal voor grotere evenementen of 

vergaderingen



De Regatta De Finishtoren

20 personen 16 personen

Rolstoeltoegankelijk

Niet rolstoeltoegankelijkEigen toiletten

Eigen toiletten

Eigen koffie/
thee voorzieningen

Eigen koffie/
thee voorzieningen

Eigen koffie/
thee voorzieningen

Vaste blok opstelling Vaste blok opstelling Vaste blok opstelling

De Allianz Sprint Base

4 tot 12 personen

Aparte pantry 
en borrelgedeelte

De Sporterslounge

Borrelopstelling

25 tot 150 personen

Theateropstelling:
tot 150 zitplaatsen

Borrelopstelling



Adres
Willem-Alexander Baan
Nely Gambonplein 1
2761 EH Zevenhuizen

Je vindt de WAB in Zevenhuizen, niet ver van Rotterdam. Een prachtige, 
rustige plek midden in de natuur, en dat op een steenworp afstand van de stad. 
Deze locatie is goed bereikbaar met de auto. Parkeren is gratis.

Toegankelijkheid
Alle ruimtes in het hoofdgebouw zijn rolstoeltoegangelijk. Hier is een 
invalidentoilet aanwezig. De Finishtoren is een apart gebouw en niet goed 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been zijn. 

Omgeving en
bereikbaarheid

Vaste ronde opstelling

De Studieruimte

4 tot 12 personen

Niet rolstoeltoegankelijk



Zwembad 
IJsselmonde

Vergaderen als teamsport
Zwembad IJsselmonde heeft drie ruime 
zwembaden waar allerlei soorten zwemsport 
mogelijk zijn, denk aan aquasporten of zelfs 
scubaduiken. Houd je liever je voeten op het 
droge? Dan hebben we op deze locatie ook 
een jeu de boulesbaan!

Uitkijkend over de jeu de boulesbaan 
vergader je in een moderne ruimte, 
geschikt voor verschillende meetings.

De vergaderruimte
Zwembad IJsselmonde heeft één 
vergaderruimte voor 8 tot 26 personen. 
Er is een pantry voor koffie, thee en 
buffetten. Geniet dus ook van een lunch, 

Vergaderen in Zwembad 
IJsselmonde in het kort
•  Moderne, lichte vergaderruimte 

geschikt voor groepen tot 26 
personen

•  Sportieve break in het zwembad of op 
de jeu de boulesbaan

• Gelegen in een groen gebied

diner of borrel op de vergaderlocatie! 
Er is een vaste blokopstelling met twee 
pingpongtafels in het midden. Sla een 
balletje tussen je meetings door en sta weer 
helemaal op scherp!



Vaste blok opstelling
2 pingpongtafels

8 tot 16 personen Niet rolstoeltoegankelijk

Eigen toiletten Eigen koffie/
thee voorzieningen

Omgeving en bereikbaarheid
Sportcentrum IJsselmonde
Dwarsdijk 80
3078 JD Rotterdam

IJsselmonde is een groen gebied in Rotterdam. Het zwembad ligt aan een rustig 
park, waardoor de stad ver weg lijkt. Toch is de locatie goed bereikbaar: de tram 
stopt om de hoek en parkeren is gratis.

Toegankelijkheid
De vergaderruimte in Zwembad IJsselmonde is alleen met een trap te bereiken en 
is daardoor niet rolstoelvriendelijk. Er is wel een invalidentoilet en er zijn twee 
invalidenparkeerplaatsen aanwezig.

Omgeving en
bereikbaarheid



Sportcentrum 
West 

Sportief vergaderen 
voor kleine teams
Sportcentrum West heeft een zwembad 
en een grote sporthal onder één dak. In de 
sporthal zijn allerlei sporten mogelijk: van 
balsporten, tot work-outs en danslessen. 
In het zwembad halen inwoners uit heel 
Rotterdam-West hun zwemdiploma. En 
dat is nog niet alles, deze locatie heeft maar 
liefst vijf beachvolleybalvelden in de tuin! 

Sportcentrum West is als vergaderlocatie 
perfect voor kleinere groepen tot 

Vergaderen in Sportcentrum 
West in het kort
• Perfecte locatie voor kleinere groepen
• Sportieve break binnen of buiten
• Bruisende sportlocatie

12 personen. Denk aan visie/missie-
sessies, kwartaalvergaderingen of andere 
teamoverleggen. Behoefte aan een sportieve 
break? Dat kan zowel binnen als buiten!



12 personen Rolstoeltoegankelijk

Sportcentrum
West

Vaste blok opstelling

Omgeving en bereikbaarheid
Sportcentrum West
Spaanseweg  2
3028 HW Rotterdam

Sportcentrum West ligt aan de rand van de stad en is met de auto goed bereikbaar. 
Parkeren is hier gratis na 18.00 uur. Liever met het openbaar vervoer? Geen 
probleem, er is een bushalte in de straat.

Toegankelijkheid
De vergaderruimte in Sportcentrum West bevindt zich op de begane grond en is 
rolstoeltoegankelijk. Er is een invalidentoilet en invalidenparkeerplaats aanwezig.

Omgeving en
bereikbaarheid



Sportcentrum 
de Wilgenring

Vergaderen op onze meest 
veelzijdige locatie
Sportcentrum de Wilgenring is een van 
onze meest veelzijdige locaties! Je kunt hier 
squashen, dansen en zwemmen en er is een 
sporthal waar nog meer sporten mogelijk zijn. 
De Wilgenring is ook geschikt voor 
verschillende meetings: van teamdagen 
tot presentaties en van trainingsdagen tot 
teamoverleggen. 

Sportcentrum de Wilgenring heeft één 
vergaderruimte. Er is een pantry voor koffie, 
thee en buffetten. Geniet dus ook van een 
lunch, diner of borrel op de vergaderlocatie!

De vergaderruimte is geschikt voor 8 tot 32 
personen. De ruimte bestaat uit twee delen: 

een vergadergedeelte en ‘break-room’ met 
pantry, statafels en zitgedeelte.

Per opstelling verschillen de zitplaatsen. 
Let op: alle aantallen zijn exclusief de tribune 
– hier passen nog eens 20 personen op. 

Vergaderen in Sportcentrum de 
Wilgenring in het kort
• Een van de meest veelzijdige locaties 
• Gelegen vlakbij groen en water
• Veel opties voor een sportieve break



Theateropstelling:
32 zitplaatsen

Schoolopstelling:
18 zitplaatsen

Examenopstelling:
9 zitplaatsen

Blokopstelling:
16 zitplaatsen

U-vormopstelling:
20 zitplaatsen

Carré-opstelling:
20 zitplaatsen

12 personen Rolstoeltoegankelijk Eigen toiletten Adres
Sportcentrum de Wilgenring
Melanchtonweg 70
3052 KV Rotterdam

Sportcentrum de Wilgenring ligt centraal in Hillegersberg-Schiebroek, vlak bij het 
groen en het water. Een heerlijke locatie dus. De bus stopt voor de deur en parkeren 
is gratis.

Toegankelijkheid
De vergaderruimte in Sportcentrum de Wilgenring is rolstoeltoegankelijk. 
Er zijn drie invalidenparkeerplaatsen en er is een invalidentoilet.

Omgeving en
bereikbaarheid



Topsport en topprestaties
Zwemcentrum Rotterdam heeft een 
bad met olympische afmetingen: hier 
sporten Rotterdamse waterpolo- en 
zwemverenigingen op topniveau! Naast 
dit 50-meter-bad is er een 25-meter-bad, 
een krachtsportruimte en horeca. Maar 
het Zwemcentrum heeft meer te bieden 
dan sport: het is het hoofdkantoor van 
Sportbedrijf Rotterdam én een toplocatie 
voor allerlei bijeenkomsten. 

Op deze locatie kunnen grote en kleine 
groepen terecht in verschillende 
vergaderruimtes. Ook grotere congressen 

zijn hier mogelijk. Het is onze meest 
flexibele vergaderlocatie!

De verschillende ruimtes
Zwemcentrum Rotterdam heeft drie 
vergaderruimtes die geschikt zijn voor 10 tot 
150 personen. Op deze locatie kunnen ook 
congressen worden georganiseerd tot 250 
personen. Elke ruimte is voorzien van een 
pantry voor koffie, thee en buffetten. 

Geniet van een lunch, diner of borrel op je 
vergaderlocatie! Het combineren van de 
ruimtes kan ook: de flexibiliteit op deze 
locatie is daardoor optimaal.

Zwemcentrum
Rotterdam 



Theateropstelling:
42 zitplaatsen

Theateropstelling:
30 zitplaatsen

Schoolopstelling:
20 zitplaatsen

Schoolopstelling:
16 zitplaatsen

Examenopstelling:
10 zitplaatsen

Examenopstelling:
8 zitplaatsen

Blokopstelling:
20 zitplaatsen

Blokopstelling:
16 zitplaatsen

U-vormopstelling:
20 zitplaatsen

U-vormopstelling:
16 zitplaatsen

Carré-opstelling:
24 zitplaatsen

Carré-opstelling:
20 zitplaatsen

Statafels:
40 staanplaatsen

Statafels:
32 staanplaatsen

10 tot 42 personen Rolstoeltoegankelijk

Arno
Havenga

Robin
van Galen

10 tot 30 personen Rolstoeltoegankelijk



Schoolopstelling:
20 zitplaatsen

Examenopstelling:
10 zitplaatsen

Blokopstelling:
20 zitplaatsen

U-vormopstelling:
20 zitplaatsen

Carré-opstelling:
24 zitplaatsen

Statafels:
40 staanplaatsen

10 tot 42 personen

Lisette
Teunissen

De hele etage
Heb je een groter evenement? Dan kun je 
ook de hele etage afhuren. Dan heb je lekker 
de ruimte. We hebben alles in huis voor een 
borrelsetting voor 100 tot 150 personen 

met eventueel statafels. Liever een grote 
theateropstelling? Ook dat kan. Hiervoor 
kun je extra materialen huren. Neem 
contact met ons op voor de mogelijkheden.

Vergaderen in 
het Zwemcentrum 
in het kort
• Verschillende vergaderruimtes voor verschillende soorten bijeenkomsten
• Inspirerende topsportlocatie
• Ook geschikt voor grote congressen
• Meest flexibele locatie

Theateropstelling:
42 zitplaatsen



Adres
Zwemcentrum-Rotterdam
Annie M.G. Schmidtplein 8
3083 NZ Rotterdam

Zwemcentrum Rotterdam ligt midden in het hart van Zuid, een gebied dat volop 
in ontwikkeling is. Het Zwemcentrum ligt direct naast metro- en busstation 
Zuidplein. Parkeren kan gratis bij metrostation Slinge en na één halte met de 
metro sta je al voor de deur.

Toegankelijkheid
Alle vergaderruimtes van Zwemcentrum Rotterdam zijn rolstoeltoegankelijk. Er 
zijn ook invalidentoiletten aanwezig. Er is geen invalidenparkeerplaats.

Omgeving en
bereikbaarheid



Arrange- 
menten

Boek je een vergadering of een andere bijeenkomst bij 
Sportbedrijf Rotterdam? Alles is mogelijk om je dag 
compleet te maken.

Eten en drinken 
Iedere ruimte heeft zijn eigen pantry. 
In samenspraak stemmen wij de wensen 
af op het gebied van koffie, thee, water, 
frisdranken en andere dranken.

Gezonde tussendoortjes en borrel-
hapjes
Voor lekkere trek tijdens of na de 
vergadering is er een uitgebreid aanbod van 
verschillende snacks. De volgende opties zijn 
mogelijk:
•  Pauzetoevoegingen: extra hapjes en 

drankjes voor tijdens de break.

•  Iets lekkers voor onderweg: to go in een 
papieren tasje.

•  Borrelhapjes: lekker voor, tijdens of na de 
vergadering.

Ontbijt- en luncharrangementen
Vergader je vroeg in de ochtend of rond 
lunchtijd? Kies dan voor één van onze 
ontbijt- of luncharrangementen. Ga 
voor snel en simpel, of juist voor een 
uitgebreidere maaltijd. Tijdens de lunch is 
een lopend buffet ook mogelijk.



Barbecue
Bij de Willem-Alexander Baan, Sportcentrum 
de Wilgenring, Zwembad IJsselmonde en 
Sportcentrum West zijn verschillende barbecue-
arrangementen mogelijk. Uiteraard hebben we 
ook een vegetarisch barbecuemenu.

Diner 
Sluit je dag af met een overheerlijk dinerbuffet! 
Download hier de volledige menukaart inclusief 
prijzen.

Volledig verzorgde activiteiten
Maak je dag nóg inspirerender en breid hem uit 
met een professionele masterclass of sportieve 
break. Bijvoorbeeld voor meer verdieping, of juist 
wat ontspanning. De mogelijkheden verschillen 
per locatie.

Overnachten
Wil je overnachten in de buurt? Ook dat kan. 
We geven je graag advies.

Contact en meer informatie
Een offerte op maat of meer informatie? Neem contact met ons op!

 vergaderen@sportbedrijfrotterdam.nl
010 - 808 0880 

 sportbedrijfrotterdam.nl/sportiefvergaderen

https://www.sportbedrijfrotterdam.nl/willem-alexanderbaan/arrangementen


“ALL GREAT THINGS 
HAPPEN WITH

A LITTLE SWEAT”




