
IVN De Veldhoeve
Vergaderen in het groen

De Veldhoeve in Orvelte - centraal gelegen tussen Assen en Hoogeveen - is een aangename plek 
om te vergaderen in de natuur. De rust en de ruimte van het Drentse platteland zorgen voor een 
ontspannen ambiance. Bij aankomst verwelkomen de vogels je met hun gefluit. De mooie Drentse 
natuur nodigt uit tot fijne wandelingen. Een ideale omgeving voor het organiseren van vergaderingen 
en bijeenkomsten. De Veldhoeve biedt diverse vergaderruimten: de ‘Voorkamer’ is geschikt voor 
kleine groepen tot 12 personen, de grootste zaal biedt ruimte aan maximaal 56 personen. 
Parkeren kan op eigen terrein en is gratis. 

Groen vergaderen bij IVN

•  een unieke locatie in het mooie Drentse landschap;
•  de mogelijkheid tot een uitstapje naar museumdorp Orvelte; 
•  gratis wifi en gratis parkeren;
•  keuze uit vier vergaderruimtes, geschikt voor 12 tot 56 personen;
•  natuuractiviteiten voor teambuilding en ontspanning;
•  de mogelijkheid tot overnachten;
•  catering op maat: koffie/thee, lunch en diner.

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden



Groen vergaderarrangement

De Veldhoeve biedt volop mogelijkheden om het nuttige met het aangename te verenigen!  
Huur van diverse ruimtes, het gebruik van vergaderfaciliteiten (digibord | flipover | stiften | wifi), een 
met sapjes gevulde koelkast, diverse koeken en lekkernijen zijn inclusief bij onderstaande arrange-
menten 

(vanaf 12 personen):

 -   2 uurs arrangement | € 13,50 p.p. | fairtrade en biologische koffie/thee met iets lekkers
 -   4 uurs arrangement | € 20,50 p.p. | fairtrade en biologische koffie/thee met iets lekkers
 -   4 uurs arrangement | € 32,50 p.p. | fairtrade en biologische koffie/thee, iets lekkers 
            en lunch met luxe broodjes
 -   8 uurs arrangement | € 39,50 p.p. | fairtrade en biologische koffie/thee, iets lekkers 
            en lunch met luxe broodjes
 - 12 uurs arrangement | € 59,50 p.p. | fairtrade en biologische koffie/thee, iets lekkers, 
            lunch met luxe broodjes en 2-gangen diner

Voor kleinere groepen kunnen we een offerte op maat verzorgen. 

Wil je een vergadering met een groen randje boeken of meer informatie over de mogelijheden?
Neem contact met ons op via 0593 - 58 25 50 of veldhoeve@ivn.nl. 

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden


