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OVER ONS

M&V Sportevents is een evenementenbureau gespecialiseerd in
het organiseren van sportevenementen. Sportdagen,
Teambuildings, Privezwemlessen, sportkampen en het verhuren
van sport- en feestmateriaal.

Wij werken steeds op maat van onze klanten. Door middel van
de juiste gesprekken met onze klanten groeien we naar elkaar
toe om zo tot een uitermate kwalitatief eindproduct te komen.

Kwaliteit en flexibiliteit staan bij ons hoog aangeschreven. Onze
hashtag #uwkindonzepassie is niet voor niets onze topprioriteit. 

Neem vandaag nog contact met ons op voor een gevarieerde en
uitdagende sportdag! 

WIE WE ZIJN
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ACTIFUN
LAGER &
SECUNDAIR

Bowling: speel een partijtje bowling tegen de klasgenoten...
strike...dubbel strike!
Teambuilding: samenwerken om opdrachten te doen
slagen... torens maken, teamhengelen, dakgotenrace,...
Wielfun: glad asfalt, een uitdagende mix aan rollend
materiaal (steps, skateboards,...) en een top M&V monitor.
Wat ons betreft een ideale combinatie!
Schietfun: darts, boogschieten, kruisboogschieten,... focus
en shoot!
Jump for joy: de leukste opblaasbare obstakelbanen,
trampolines, springkussens,... vrij springen en enkele
estafettes hierop lijken ons gewoonweg zalig. 

Een unieke formule in de streek, in samenwerking met onze
partner Actifun Bowl Meet Play Eat.

Actifun is de allernieuwste recreatiehal in Geraardsbergen
waar plezier voor jong en oud centraal staat. 

Een vast activiteitenprogramma en wat voor één!
Bowling, teambuilding, skatefun, schietfun en jump for joy. 

Prijs vanaf 17€/leerling

PRIJZEN
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Geraardsbergen

LOCATIE





FUNSPORTDAG
LAGER
ONDERWIJS
Elke groep doet 8 tot 10 leuke en gevarieerde activiteiten van
30 tot 40 minuten. De kids ervaren tijdens deze dag sporten
die ze normaliter op school niet aangeboden krijgen. Onze
M&V monitoren zorgen voor een motiverende begeleiding.
Deze sportdag wordt aangeboden voor kinderen van het 1e
tot en met het 6e leerjaar. Het aanbod van activiteiten worden
gedifferentieerd volgens de leeftijd (1e graad - 2e graad - 3e
graad) van de leerlingen.

Prijs vanaf 8€/leerling

PRIJZEN
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De Funsportdag kan op de terreinen van de school
zelf of op één van onze locaties.

LOCATIE

Wheelfun
Springkastelen
TikTok sessies
Schietfun
Balfun
Teambuilding
Circusfun
Minute games

ACTIVITEITEN





POLLARE
ADVENTURE MIX
SECUNDAIR
Aan de Brug van Pollare (Ninove) wachten we jou vol ongeduld
op!
Samen met onze enthousiaste monitoren bezorgen we jou en
de leerlingen een onvergetelijke dag! 
Een kajaktocht doorheen de prachtige dendervallei, een
kickbiketocht door het bos en langs prachtige paden of
misschien de aap uithangen op ons touwenparcours op en
rond de brug? We laten je volledig gaan, en dat mag je letterlijk
nemen want met onze death ride en bungee jump kan je jou
ook volledig laten gaan! Op het mooie groene grasveld smeden
we hechte teams met onze teambuildingactiviteiten!
Boogschieten, teambuilding of de pure highlandgames, laat
maar komen!
Mag het iets rustiger? Ok, met kaart, kompas en prikkaart
sturen we je op pad met onze oriëntatieloop! 
Wat met regen? Geen probleem! We hebben enkele leuke
binnenactiviteiten! Archery Tag, kinbal, dans, floorball,
Bumball,... noem maar op!

De hoge kostprijs van de bus uitsparen? Geen probleem! Het
station van Eichem ligt op wandelafstand (800m). Via de
website van de NMBS kan je aan groepstarief goedkoop
reizen!

Prijs vanaf 17,5€/leerling

PRIJZEN
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Sporthal Pollare - brug Pollare

LOCATIE

https://www.belgiantrain.be/nl/tickets-and-railcards/groups




SPORTDAG
OP LOCATIE
Voor een gevarieerde sportdag hoeft u het helemaal niet ver te
gaan zoeken! M&V Sportevents zorgt voor een geslaagde
schoolsportdag voor uw leerlingen en personeel! In
samenspraak met de school werken wij een sportdag uit die
voldoet aan de verwachtingen van de leerlingen én aan uw
budget. U wilt zich niet verplaatsen? Geen probleem. Wij
komen ter plaatse en bekijken alle mogelijkheden van de
locatie. De activiteiten worden begeleid door gediplomeerde
lesgevers! 

Vaste locaties + activiteiten:
Wij bieden u een mix van aantrekkelijke activiteiten op een
door ons voorgestelde locatie. Diverse plaatsen in de
Dendervallei en het prachtige Pajottenland behoren tot onze
vaste uitvalsplaatsen.

Prijs vanaf 15€/leerling

PRIJZEN
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Op de terreinen van de school zelf of locatie naar
keuze

LOCATIE





VERHUUR
SPORTMATERIAAL
Wil je zelf een sportactiviteit organiseren of gebruik maken
van ons materiaal? Dat kan! 
Bij combinaties van verschillende materialen maken wij een
offerte op maat!
Contacteer ons gerust voor een offerte op maat!
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CONTACTEER
ONS

MV-SPORTEVENTS.BE

Michaël: 0478 87 08 45
Vincent: 0476 65 90 22

 
info@mv-sportevents.be


