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De Personeelsverenigingsgebouwen - Inhoudsopgave
De Personeelsvereniging heeft, als eigendom, verschillende locaties en gebouwen, te weten:




Locatie Vliegende Vaart:
o Personeelsverenigingsgebouw “de Vliegende Vaart”
o De “Oval Ball”
Locatie Rooseveltlaan aan de Kreek in Terneuzen:
o Roei- en Zeil- verenigingsgebouwen (opslag etc.).

De gebouwen aan de locatie Vliegende Vaart worden geëxploiteerd door een nieuwe stichting, te
weten: Stichting PV-CO.
Het PVO gebouw herbergt een aantal faciliteiten welke voor diverse doeleinden gebruikt (kunnen)
worden.
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Het PVO Gebouw en De Entree
Locatie Vliegende Vaart
In de locatie Vliegende Vaart bevinden zich twee gebouwen, het originele
Personeelsverenigingsgebouw, geheten Personeelsvereniging Ontmoetingscentrum (“PVO”) en de
“Oval Ball”.

Een overzicht van het terrein ziet u hieronder.

Het terrein is omgeven met hekwerk voor de
beveiliging van de gebouwen en andere faciliteiten op
het terrein.

Het welkom bij de PVO gebouwen aan de Vliegende Vaart
10 is via de hoofdingang, het hekwerk naast de
Tennisvereniging. Na het passeren van de ingang is er een
kleine rotonde met een gehandicapten parkeer faciliteit
voor vier tot zes auto’s.
Er is een fietsenstalling met bewakingscamera voor de
beveiliging van de fietsen.

De entree
Na het binnengaan door de schuifdeuren komt u in de entree/ontvangsthal met garderobe.

U kunt zich dan aan de balie melden voor uw evenement.
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De Aula/Zaal 1

Capaciteit:



pre-, en post-Corona 300 personen,
Tijdens Corona: 100 personen max, afhankelijk van overheidsmaatregelen

Een grote ruimte met een groot podium, een professionele geluidsinstallatie, en een zeer
groot overhead scherm.
In deze zaal worden grote bijeenkomsten gehouden voor de Personeelsvereniging, de
Onderafdelingen, zowel als verhuurd aan onze sponsoren (Dow en Trinseo).
Bijeenkomsten zijn grote vergaderingen, feesten, dansuitvoeringen, lezingen etc.
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De Bremer

Capaciteit:



Pre-, en post-Corona: 200 personen
Tijdens Corona: 50 personen max

De Bremer is onze barlocatie. In de Bremer bevinden zich een uiterst moderne bar, een
professionele geluidsinstallatie met presentatie mogelijkheden op een 82 inch TV scherm
(wireless aan te sluiten op een laptop of mobile device), en een presentatie gedeelte.
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Kleinere Zalen
Zaal 2/3:

Capaciteit:



pre-, en post-Corona 30 personen,
Tijdens Corona: 12 personen max, afhankelijk van overheidsmaatregelen

een volledig gerenoveerde (2020) vergaderruimte met een 82 inch TV scherm (wireless aan te sluiten
op een laptop of mobile device), en tel conference mogelijkheden.

Zaal 5:

Capaciteit:



pre-, en post-Corona 20 personen,
Tijdens Corona: 12 personen max, afhankelijk van overheidsmaatregelen

Een vergaderruimte, met presentatie en teleconference mogelijkheden.
In 2021 zal er herindeling plaatsvinden en zal zaal 5 omgebouwd worden tot een multifunctionele
ruimte welke naast vergaderruimte ook als workshop ruimte gebruikt kan worden.

Zaal 4:

Capaciteit:



pre-, en post-Corona 10 personen,
Tijdens Corona: 6 personen max, afhankelijk van overheidsmaatregelen

Dit is een break-out ruimte voor een kleine groep, welke ook in 2021 verbouwd zal worden.
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Keuken

Een in 2020 gerenoveerde en professionele keuken, met name voor onze culinaire onderafdeling.

Terras:
Naast de Bremer ligt een 200 m2 groot terras. Hier
kunnen buiten activiteiten, zoals barbecues en buiten
feesten worden gehouden.

In 2021 zal er een terras
schuifpui worden gemaakt in
de Bremer om het terras nog toegankelijker te maken.

De “Oval Ball”:
De “Oval Ball” is een verbouwde boerderijwoning, welke origineel onze rugby onderafdeling
onderdak bood. Tegenwoordig is dit het
onderkomen van onze Petanque club en
de Dow Onderwatersport Vereniging
(DOV) . Echter het gebouw biedt ook
onderdak aan een vergaderruimte voor
ongeveer 30-35 personen (pre- en postCorona, tijdens Corona 15 personen), en
een kleine keuken en bar.

Hier zijn ook presentatie en tele-conference mogelijkheden, en hier kunnen borrels worden
georganiseerd.
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Reserveringen
De gebouwen in de locatie Vliegende Vaart worden via een reserveringsysteem geboekt door zowel
de Onderafdelingen, de Evenementencommissie, en door onze sponsoren (Dow en Trinseo).
De prijzen voor de huur en de exploitatiekosten (bar rekening, caterings kosten etc.) zijn zeer
concurrerend met andere locaties in Zeeuws-Vlaanderen. Alle reserveringen worden door de nieuwe
Stichting PV-CO gefactureerd nadat alle kosten zijn verwerkt bij de Stichting.
De reserveringen worden automatisch verwerkt als men toegang heeft tot het systeem.
Het reserveringssysteem kan gevonden worden op onze web-pagina:
Welkom op de Reserveren pagina van de Personeelsvereniging! - PV Dow - Personeelsvereniging
Dow Terneuzen
Onze beheerders van het gebouw, vrijwilligers die geweldig werk doen om alles tot in de puntjes te
regelen voor onze bezoekers, helpen elke reservering een plezierig en mooi moment te maken.
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