
Maak een succes van je eindejaarsreceptie 

 

Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Kerstmuziek weergalmt in de straten. Dat 

betekent dat je eindejaarsreceptie er bijna aankomt. Hoog tijd om de organisatie te 

starten. Wij zetten je op weg. 

 

1. Prik een datum 

De eindejaarsperiode is voor iedereen druk. Wees er dus snel bij om dat gaatje in je 

collega’s agenda op te eisen. Wil je er sommige personen zeker bij? Pols dan of zij 

kunnen vóór je de uitnodiging verstuurt. 

 

2. Zoek een locatie 

Het is altijd leuk om nieuwe oorden op te zoeken, weg van de werkvloer. Een rustiek 

hotel, een bruine kroeg, …? Het zijn settings die meteen voor een gemoedelijke sfeer 

zorgen. 

 

3. Maak een uitnodiging 

Ga in je uitnodiging voor een leuk beeld met duidelijke tekst. Vraag de genodigden om 

hun komst te bevestigen, zodat je weet waar je aan toe bent. Uitnodigingen versturen en 

gastenlijsten beheren, doe je trouwens gemakkelijk online. 

 

4. Kies een thema 

Een feestthema is altijd leuk. Hou bijvoorbeeld een ugly Christmas sweater party. Laat je 

gasten opdagen in een Home Alone-outfit. Of zorg voor cadeautjes via het Secret Santa-

systeem. 

 

5. Trakteer met zoet 

Met zoetigheid scoor je altijd op een feestje. Wat dacht je van een chocoladefontein? Ook 

helemaal passend: de candy canes. Je weet wel, die rood-wit gestreepte lolly’s. 

 

Zo, jouw feest wordt vast een schot in de roos! 



Griezel op het werk 

 

Oktobermaand is griezelmaand. Wil je Halloween vieren met alles erop en eraan? 

Ga ervoor! We tonen je graag hoe het moet. 

 

Uitgekerfde pompoen 

Een pompoen mag zeker niet ontbreken op je Halloween-feestje. Kies voor een 

gigantisch exemplaar en haal er de vulling uit. Kerf er ogen, een neus en een mond in. 

En laat een kaarsje branden in jouw Jack O.  

 

Bloederige drank 

Serveer je drank als bloed. Hoe? Maak een punch en voeg daar grenadine, cassis of 

bloedsinaasappelsap aan toe. Je maakt het plaatje helemaal af door een nephand te 

laten drijven in de drank. Die maak je door een plastic handschoen met water te vullen 

en in de diepvriezer te stoppen. 

 

Potten vol snoep 

Op Halloween halen kinderen snoep op. Maar waarom zouden volwassenen niet mogen 

meedoen? Vul glazen potten met snoep en verspreid ze over de zaal. Geef aan iedere 

gast een zakje dat hij zelf mag vullen. Leuk voor hem én zijn snoepliefhebbers thuis. 

 

Kitscherige aankleding 

Borden, servetten, tafelkleden, …? Zorg dat ze bulken van de spookjes, spinnenwebben 

en vampiertanden. Voor één keer kan het niet kitsch genoeg zijn. 

 

Gekke foto’s 

Leg je feest vast op de gevoelige plaat: een mooie herinnering voor later. Kostuums, 

pruiken en accessoires maken het extra grappig. Nu nog je collega’s voor de lens krijgen! 

 


