De Personeelsverenigingsgebouwen / The PV Buildings
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.

Locatie Vliegende Vaart
In de locatie Vliegende Vaart bevinden zich twee gebouwen, het originele
Personeelsverenigingsgebouw, geheten Personeelsvereniging Ontmoetingscentrum (“PVO”) en de
“Oval Ball”.
Het PVO gebouw herbergt een aantal faciliteiten welke voor diverse doeleinden gebruikt (kunnen)
worden, te weten:
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General Business

De Aula/Zaal 1

Capaciteit:
•
•

Normale capaciteit: 500 personen, 576m2
o Met biljartzaal, in totaal 550 personen, 756 m2
Corona: 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:
•
•

Normale capaciteit: 250 personen, 310m2
Corona: afhankelijk van overheidsmaatregelen

De Bremer is onze barlocatie. In de Bremer bevinden zich een uiterst moderne bar, een
professionele geluidsinstallatie met presentatie mogelijkheden op een 83 inch TV scherm
(wireless aan te sluiten op een laptop of mobile device), e n een presentatie gedeelte.

Terras ‘De Bremer’
Tevens is naast de Bremer een vernieuwd terras aangelegd met ruim 200m2 beschikbare ruimte
met een directe ingang met de Bremer zoals op deze foto te zien is:
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Kleinere Zalen
Zaal 2/3:

Capaciteit:
•
•

Normale capaciteit: 30 personen, 72m2
Corona: 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:
•
•

Normale capaciteit: 50 personen, 180m2
Corona: afhankelijk van overheidsmaatregelen

een vergaderruimte, met presentatie en teleconference mogelijkheden.

General Business

Zaal 4:

Capaciteit:
•
•

Normale capaciteit: 18 personen, 28m2
Corona: afhankelijk van overheidsmaatregelen

Dit is een break-out ruimte voor een kleine groep.

Keuken

Een in 2020 gerenoveerde en professionele keuken, met name voor onze culinaire
onderafdeling.
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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 personen,
60m2 (normale capaciteit), en een kleine keuken en bar.
Hier zijn ook presentatie en tel conference mogelijkheden, en hier kunnen ook borrels
worden georganiseerd.

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,
hetgeen te bereiken is via deze link: https://www.pvdow.nl/welkom-op-de-reserverenpagina-van-de-personeelsvereniging/
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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English version
The Buildings of the “Personeelsvereniging”
The “Personeelsvereniging”has, as property, different locations and buildings, such as:
•

•

Location Vliegende Vaart:
o Personeelsverenigings-building “de Vliegende Vaart”
o The “Oval Ball”
Location Rooseveltlaan at the “Kreek” in Terneuzen:
o Row- and Sail- buildings (mainly storage of the boats and equipment)

The buildings at the location “Vliegende Vaart” are managed by a new foundation, called: Stichting
PV-CO.

Location Vliegende Vaart
In the location Vliegende Vaart there are two buiildings, the original “Personeelsvereniging” building
called: “Personeelsvereniging Ontmoetingscentrum” (“PVO”) and the “Oval Ball”.
The PVO Building entails a number of facilities which are used for different purposes, s uch as:
•

The Aula:
a large room for approximately 300 people with a large stage area, a professional sound
system, and a large overhead display capability. In this Aula, large meetings / gatherings are
held by the “Personeelsvereniging” itself for member events, the sub-departments of the PV,
as well as rented out to our sponsors (Dow and Trinseo).
Gatherings are large meetings, conferences, parties, dance events, presentations, etc….

•

The Bremer:
The Bremer is our bar-location, which is qualified for around 200 people. In the Bremer
there is a ultra-modern bar, a professional sound system with presentation capabilities on a
82 inch TV screen (wireless connected to laptop or mobile device), en conference area.
Room 2/3:
a meeting room for 30 people with a 82 inch TV scherm (wireless connected to a laptop or
mobile device), and teleconference possibilities.
Room 5:
a meeting room for 20 people with a beamer (wired connection to a laptop), and
teleconference possibilities.
Room 4:
a smaller break-out room for a smaller group up to 10 people.
Kitchen:
a professional kitchen, mainly for our culinary sub-department.
Terrace:
Next to the Bremer is a 180 m2 large terrace. Here events can be organized outside the
Bremer, like barbecues and parties.

•

•

•
•
•
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The “Oval Ball”:
The Oval ball is originally an older farmhouse, rebuild initially for our Rugby sub-department. Today,
the Oval Ball is housing the sub-department (Petanque Club) and the Dow Onderwatersport
Vereniging (DOV).
However the Oval Ball is also used a smaller conference center, housing up to 30-35 people. Is
contains a conference room with presentation and teleconference capabilities, also housing a smaller
bar and kitchen. In the building also drinks can be organized.
Location Rooseveltlaan (the Kreek), Terneuzen
In these buildings the row- and sail- sub departments are storing their boats and other equipment.
These teams are mainly exercising on the Terneuzen creek, located in the eastern/southern part of
Terneuzen. They also have a small facility to meet and share a drink.
Reservations of the buildings for events
The buildings in the location “Vliegende Vaart” can be reserved through a new reservation system by
the Personeelsvereniging sub-departments and our Events commission, as well as by the
departments of our sponsors (Dow en Trinseo).
Prices of the room rent, the bar expenses, as well as catering possibilities are very cost effective and
generally cheaper than those in other facilities in the Terneuzen area. Events are invoiced by the
new Stichting PV-CO after the event-expenses are recorded.
The reservations are automatically processed when one has access to the system.
Our administrators, volunteers that are doing a great job making any event in our buildings a
memorable one, will assist you with your needs to make every event a great and enjoyable one.
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