
Help sportief talent op weg 
naar succes in 2028
Over zestien jaar is Michiel 21. Jong genoeg om onbevreesd de strijd aan 
te gaan. En oud genoeg om te beseffen dat hij het hoogst haalbare in zijn 
sport dan kan behalen: een medaille op de Olympische Spelen 2028 in 
eigen land. Help Michiel die droom waar te maken. Boek het Connectorium 
op Zuidpark en lever een bijdrage aan de sportieve ontwikkeling van onze 
sporthelden van morgen.

ConneCtorium  
Anton Dreesmann



Welk kind droomt er niet van sportief succes? Een gouden plak;  op de 
schouders van vrienden en familie; de ultieme erkenning voor jarenlange 
trainingsarbeid; het allesbepalende bewijs dat het talent al vroeg terecht 
werd ontdekt? 

De kampioenen van morgen worden nu geboren. Help Amsterdamse 
talenten om in 2028 medailles binnen te halen. Droom mee en geef 
Michiel en alle kinderen in de Amsterdamse regio dat extra zetje naar dit 
machtige evenement. 



De Nederlandse ambitie om in 2028 de Olympische Spelen weer naar 
Amsterdam te halen, is een inspiratiebron voor het nieuwe kantorencomplex 
Zuidpark. Sport verbroedert. Sport maakt positieve energie los. Zuidpark is 
synoniem voor ontwikkeling en wil talent met elkaar verbinden. Daarom 
helpt Zuidpark het Jeugdsportfonds Amsterdam om zoveel mogelijk 
kinderen de kans te geven hun sportieve talent te ontdekken. De netto 
huuropbrengst over 2012 van het ‘Connectorium Anton Dreesmann’ gaat 
volledig naar de stichting Jeugdsportfonds Amsterdam. 

Huur connectorium anton Dreesmann, 
ZuiDpark amsterDam

Dagdeel  08.00 – 12.00 Twee medaillekandidaten € 400,- *
Dagdeel  12.00 - 17.00 Drie medaillekandidaten   € 600,-
Dagdeel  17.00 – 24.00 Twee medaillekandidaten  € 400,-
Hele dag  Zes medaillekandidaten  € 1.200,-

*alle bedragen excl. BTW

De huurbijdrage gaat volledig naar het Jeugdsportfonds Amsterdam, 
www.jeugdsportfonds.nl. U ontvangt een bericht van alle kinderen 
die dankzij uw boeking een jaar lang kunnen sporten.  U weet dan 
precies wie u in de aanloop naar 2028 moet volgen! Hun portretten 
worden ook opgenomen in de fotogalerij van medaillekandidaten in de 

‘Olympic Lounge’ van Zuidpark, met vermelding van uw bijdrage. 

Zuidpark wil in 2012 voor 200 kinderen een mooie start mogelijk maken. 
Dat kunnen we niet alleen. Graag nodigen wij u aan het begin van de 
Olympische droom bij te dragen door het prachtige Connectorium Anton 
Dreesmann te huren. U kunt zelfs extra medaillekandidaten sponsoren. 



Het ‘Connectorium Anton Dreesmann’ maakt onderdeel uit van Zuidpark 
en beschikt over alle faciliteiten om u te helpen presenteren, inspireren 
en verbinden. De 200 stoelen zijn stuk voor stuk verschillend. De stoelen 
zijn overgebleven nadat theaters en conferentiezalen rond de wereld hun 
interieur hadden vernieuwd. Elke stoel heeft een eigen verhaal. Net als dat 
sportieve kind dat ooit kampioen wil worden. Net als Michiel, die droomt 
van de gouden judo-medaille. Als dank voor uw boeking voorziet Zuidpark 
een van de stoelen van uw (bedrijfs)naam. 

Voor boekingen en aanvullende informatie:

Sabine Boog, locatiemanager Zuidpark
sabine@zuidpark.nl
telefoon +31 6 585 3355
Kantorencomplex Zuidpark
Spaklerweg 52
1096 BA Amsterdam

Tekeningen zijn gemaakt door Michiel. Hij is 5 jaar en houdt van voetbal en judo.


