
2017 was voor ons dankzij opdrachtgevers zoals jij onverge-

telijk! Natuurlijk zijn we alweer volop bezig met alle boekingen 

voor 2018 en het bekokstoven van creatieve ideeën. Laat je 

in 2018 ook weer verrassen door onze belevingsconcepten! 

GEPLANTE PLANTJES 

Het Kiemkwartier is onze uitvalsbasis op de Veluwe en vormt een inspirerende 
plek tussen het groen. Onze locatie wordt omringd door een scala aan fijne 
bomen en planten, maar ook binnen is het heerlijk groen. Wij geloven namelijk 
dat bloemen en planten rust bieden en inspireren. Al 
dit groen draagt bij aan de creativiteit en de inspiratie-
processen van onze gasten. Daarnaast zorgen al 
die plantjes natuurlijk ook voor flink wat gezelligheid! 
We plantten er dit jaar maar liefst 307.

KOFFIEBONEN 

Bij het Kiemkwartier ontvan-
gen we onze gasten met een 
heerlijk kopje vers gemalen 
koffie. In 2017 maalden we 
daarvoor zo’n 235.895 Fair-
trade en BIO gecertificeerde 
koffiebonen.

TEAMBUILDINGSUREN 

Met Sfeer en Smaak organiseren we niet alleen uiteenlopende events, bijeenkomsten en (bedrijfs)
feesten, we houden ons ook veel bezig met teambuildingsactiviteiten. Wanneer we kijken naar het 
aantal personen en de teambuildingsactiviteiten van het afgelopen jaar, komen we omgerekend uit 
op een flink aantal teambuildingsuren!

DAGEN UREN MINUTEN 

NIEUWE COLLEGA’S

Dat we in 2017 ontzettend hard gegroeid zijn blijkt ook 
uit het aantal nieuwe sfeer- en smaakmakers! Vanuit 
een grote passie voor het eventvak richtte Dave Schip-
horst zijn bedrijf in 2014 op. Zijn enthousiasme werkte 
aanstekelijk! Ieder jaar verdubbelde het aantal collega’s, 
wat in 2017 een flinke groei betekende in het aantal 
sfeer- en smaakmakers. Het resultaat is een fijn team 
waarmee we een mooi doel nastreven: (zakelijke) bele-
venissen creëren waarover je niet raakt uitgepraat!
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BELEVINGSERVARINGEN

Bij het ontwikkelen van onze concepten draait het allemaal om het creëren van onvergetelijke belevings-
ervaringen. Events en bijeenkomsten die indruk maken, (bedrijfs)feesten waar nog lang over wordt nage-
praat en workshops en teambuildingsactiviteiten met impact. We hebben het aantal belevingservaringen 
van 2017 op een rij gezet! Oftewel, het aantal mensen dat heeft genoten van onze belevingsconcepten.

HET HELE LAND DOOR

We verwelkomden veel gasten bij het 
Kiemkwartier, maar we organiseerden 
ook ontzettend veel op externe loca-
ties. Bij onze opdrachtgevers op de 
vloer of op andere externe locaties 
met of zonder dak: het kan allemaal! 

Het Kiemkwartier
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TERUGBLIKKEN OP EEN MOOI JAAR

2017 gaat bij ons de boeken in als een jaar waar we met ontzettend veel plezier en een trots gevoel op 
terugkijken. We maakten een aanzienlijke groei door. We verwelkomden nieuwe collega’s, we openden het 
Kiemkwartier en we waren verantwoordelijk voor flink wat events, workshops, zakelijke bijeenkomsten en 
(bedrijfs)feesten voor nieuwe en bestaande opdrachtgevers. We kunnen je ontzettend veel vertellen over 
het jaar 2017, maar het is veel leuker om je dat te laten zien met deze visual! 


