Ineens is het weer zover, de kerstborrel en/of nieuwjaarsreceptie
staan weer bijna voor de deur! Een mooi moment om even stil te
staan bij het afgelopen jaar en om iets extra’s te doen voor het
bedrijf en zijn medewerkers. Een goed georganiseerde en
sfeervolle kerstborrel valt altijd in de smaak. Hier een aantal tips en
tricks om er een succes van te maken!
Bij de start van de organisatie van je kerstbijeenkomst breng je het volgende in kaart:
1. Gasten
Bedenk wie je wilt uitnodigen. Alle medewerkers of ook hun partners en kinderen of
wellicht ook klanten en relaties. Ga je voor een groot event met veel gasten of hou
je het liever intiem?
2. Doel is borrelen
Bij een kerstborrel komen de gasten niet voor het plan van aankomend jaar. Ook
willen ze niet aan teambuilding hoeven doen of de cijfers van dit jaar bespreken. De
borrel is vooral een gezellig samenzijn, om bij te praten en elkaar ook op een
informelere manier beter te leren kennen. Betrek je gasten bij de zakelijke stand van
zaken door een korte speech maar geef ze vooral een paar ontspannen uurtjes.
3. Locatie
Afhankelijk van het aantal gasten en het budget bepaal je waar je de borrel wilt
gaan houden. Om je gasten te verrassen kun je of kiezen voor een andere locatie
dan waar je bedrijf zit òf je kiest ervoor een eigen ruimte compleet om te toveren in
een kerstfestival of een Skihut met een apres-ski Party.
4. Invulling
Wat gaat er gebeuren tijdens de avond? Alleen een sfeervolle locatie is niet
genoeg. Denk aan bijvoorbeeld muziek en vermaak! Een DJ voor de voetjes van de
vloer of wellicht een artiest op een podium voor entertainment. Maar je kunt
natuurlijk ook kiezen voor een veel actiever programma; indoorskiën/schaatsen of
een kookworkshop.
5. Catering
Een heel belangrijk onderdeel is lekker eten en drinken tijdens een evenement. Zeker
rondom de feestdagen en bij een kerstborrel mag dit niet ontbreken. Kom niet
alleen met glühwein of warme chocolademelk, maar pak goed uit. Een borrel in de
middag kan heel goed samengaan met een tapas-buffet. Denk voor een diner ook

eens verder dan het traditionele kerstmenu aan tafel. Denk bijvoorbeeld aan een
walking-dinner, een winter-BBQ of wat dacht je van Kaasfondue? Een ander leuk
idee is om allerlei foodtruck uit te nodigen met gluhwein en choco, vers gerookte vis,
gegrilde hamburgertjes of gewoon erwtensoep en zuurkool.
6. Vervoer
Wie is de Bob? Met wie kun je meerijden? Of wanneer vertrekt de laatste bus?
Belangrijke vragen om de kerstborrel veilig en gezond te bezoeken. Om je gasten
ook op dit vlak te verwennen, is het fijn als ze echt kunnen borrelen -al dan niet met
alcoholische versnaperingen- en zich geen zorgen hoeven te maken over het
vervoer van en naar de locatie. Regel een bus, activeer een carpoolapp of zorg
voor locatie die goed bereikbaar is met openbaar vervoer.
Enkele tips voor je kerstborrel van 2018:
Kerst-all-over
Zorg dat de kerstsfeer in overvloed is; versier de locatie, de bomen en de mensen!
Dat doe je door een passende sfeervolle locatie, kerstversiering, kerstbomen,
knapperende kampvuurtjes, en passende catering. Daarnaast is sfeerverlichting van
onderschatte toegevoegde waarde. Met alleen licht kun je een ruimte al omtoveren
zodat mensen ervaren of ze ergens anders binnenstappen.
Kerstcadeautje
Met kerstpakketten doe je veel mensen nog steeds een plezier. De kerstborrel kan
een mooie gelegenheid zijn om ze uit te delen. Denk wel na over het meenemen
ervan, ook in combinatie met het vervoer waarmee je gasten naar je borrel komen.
Zorg anders voor een inwisselbare cheque of een klein - wellicht lokaal en duurzaam
geproduceerd- cadeau dat praktisch gezien geen problemen oplevert. Ook de
combinatie met een gift van jouw onderneming aan een goed doel past heel goed
in de kerstgedachte.
Kerstlocaties-tips
Mooirivier – Dalfsen; een sfeervolle locatie te midden van de landerijen en aan de
rivier. De rietgedekte daken en oude details van de gebouwen geven een prachtig
decor voor uw kerstbijeenkomst.

St. Aegtenkapel (Staeg)- Amersfoort; een oude kapel midden in de stad. Een locatie
vol historie en nostalgie, wat past er beter bij uw kerstbijeenkomst? Plaats in de kapel
een enorme kerstboom met duizenden lampjes, serveer een heerlijke champagne
aan de in gala geklede gasten en je bent al een heel eind op weg naar een uniek
event.

Flint – Amersfoort; Gaat u voor een diner als afsluiting voor het jaar? Dan biedt Flint
een unieke diner- experience. Gezeten op het podium met uitzicht over de zaal met
rode theaterstoelen geeft een bijzondere ervaring!

