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Onze Dorpskwis

voor Dronten,
Alle sponsorinformatie vindt u op www.onzedorpskwis.nl
Contactgegevens Stichting Onze Dorpskwis
Email

sponsors@onzedorpskwis.nl

Telefoon

06-40760628 Joanne Berghuis

Overige gegevens
KvK nummer

69891796

Rabobank rek. nr.

NL24Rabo0323792510
T.n.v Stichting Onze Dorpskwis te Dronten

Wanneer u naar aanleiding van deze informatie vragen of opmerkingen heeft, kunt
u via onze website of per email contact opnemen met de sponsorcommissie van
Stichting Onze Dorpskwis.
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Wanneer en waar vinden de activiteiten plaats
Instructiemiddag zondag 26 april 2020
Deze vindt plaats 3-4 weken vóór de kwisavond op een jaarlijks roulerende locatie in het
winkelgebied van Dronten. Misschien wel op uw locatie? Inschrijven voor deelname kan tot
en met deze inschrijfmiddag. Deze middag is de eigenlijke start van Onze Dorpskwis.

Kwisavond op vrijdag 15 mei 2020
Op vrijdag 15 mei 2020 organiseren wij Onze Dorpskwis waarbij teams allerlei
kwisvragen en opdrachten zo goed mogelijk uit gaan voeren.
De teams richten zich in op de locatie van hun keuze. De teamcaptains worden verzocht om
het kwisboek met ongeveer 100-120 vragen en opdrachten in verschillende categorieën op
te halen. Natuurlijk komen de drie dorpen hierin op allerlei manieren aan bod en
worden er vragen gesteld over en door onze sponsors.

Feestelijke slotavond met prijsuitreiking zaterdag 13 juni 2020
De teams strijden om de eeuwige roem! Maar er hangt ook een prijs aan: een wisseltrofee!
Buiten deze wisseltrofee, zou het onze wens zijn dat de winnende teams opnieuw een
geldbedrag kunnen winnen dat ze aan een zelfgekozen goed doel, vereniging of
stichting, liefst met een link naar onze dorpen, mogen schenken.

Bij de eerste 2 edities hebben we 3 geldprijzen mogen doneren. Of en hoe we dat bij de
derde editie opnieuw kunnen realiseren hangt mede af van het ontvangen
sponsorbedrag voor Onze Dorpskwis in 2020.

De teams
Er wordt ingeschreven per team, waarbij de samenstelling van de teams zelf ingevuld mag
worden. Dit kan met vrienden, familie, collega’s, sportverenigingen, buurtverenigingen, clubs
enzovoorts. Wij adviseren om teams van 12 tot 20 personen te maken, hoewel er geen
maximum is.
Wij willen met een laag inschrijfbedrag deelname aan de kwis voor iedereen mogelijk
maken maar hebben daarvoor de hulp van sponsoren nodig.
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Sponsoring
Wij weten als geen ander dat het moeilijk is om sponsoren te vinden in deze tijden. Toch
willen wij u als ondernemer vragen om een bijdrage te leveren aan dit unieke Drontense
evenement. Wij kunnen u daar iets leuks voor terug geven! Namelijk dat uw bedrijf eens op
een hele andere manier, en als u wilt zelfs letterlijk, ‘in the picture’ komt te staan!
Al deze verschillende mogelijkheden zijn onderverdeeld in 4 sponsorpakketten. Op deze
manier probeert Stichting Onze Dorpskwis sponsoractiviteiten op maat aan te bieden. De
sponsor kan immers zelf bepalen van welk pakket er gebruik wordt gemaakt. Elk pakket
wordt aangeboden voor de duur van één jaar. U kunt uiteraard aangeven dat u vaste
sponsor wilt zijn wat ons een stuk zekerheid geeft voor de organisatie van een volgende
editie.

Sponsorpakket A: vanaf € 250,00
Allereerst is het mogelijk om te kiezen voor het grootste pakket waarmee u een belangrijke
financiële sponsor wordt voor Onze Dorpskwis.
● U mag zelf een opdracht aanleveren om uit te voeren op een locatie binnen onze
gemeente, zoals bijvoorbeeld op uw bedrijfslocatie. Na goedkeuring van Stichting Onze
Dorpskwis wordt de opdracht in het kwisboek opgenomen. (Beperkt mogelijk)
OF, indien er geen mogelijkheid meer is voor het aanleveren van een opdracht op locatie:
● U mag zelf een uitgebreide vraag over uw bedrijf indienen die opgenomen wordt in het
kwisboek. U kunt denken aan een online uit te voeren opdracht gekoppeld aan uw bedrijf.
Na goedkeuring van Stichting Onze Dorpskwis wordt de vraag in het kwisboek geplaatst.
DAARBIJ:
● U kunt gratis een team inschrijven voor de kwis.
EN VERDER:
● Vermelding van uw bedrijfsnaam/ logo op de sponsorpagina van de website
www.onzedorpskwis.nl en op onze Facebookpagina.
● Vermelding van uw bedrijfsnaam/ logo op de sponsorpagina’s van het kwisboek.
● Naamsvermelding op de feestelijke avond met prijsuitreiking.
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Sponsorpakket B: € 125,00
Het tweede sponsorpakket is sponsorpakket B. Het pakket richt zich speciaal op sponsoren
die van zoveel mogelijke middelen gebruik willen maken voor een redelijke prijs.
● U mag zelf een vraag over uw bedrijf indienen die opgenomen wordt in het kwisboek. Na
goedkeuring van Stichting Onze Dorpskwis wordt de vraag in het kwisboek geplaatst.
EN VERDER:
● Vermelding van uw bedrijfsnaam/ logo op de sponsorpagina van de website
www.onzedorpskwis.nl en op onze Facebookpagina.
● Vermelding van uw bedrijfsnaam/ logo op de sponsorpagina’s van het kwisboek.
● Naamsvermelding op de feestelijke avond met prijsuitreiking.

Sponsorpakket C: € 75,00
Sponsorpakket C is het minst uitgebreide sponsorpakket dat Stichting Onze Dorpskwis haar
sponsoren aanbiedt. Het pakket richt zich speciaal op sponsoren die ons met een bijdrage
willen ondersteunen maar er niet veel voor terug verwachten.
● Vermelding van uw bedrijfsnaam/ logo op de sponsorpagina’s van de website
www.onzedorpskwis.nl en op onze Facebookpagina.
● Vermelding van uw bedrijfsnaam/ logo op de sponsorpagina’s van het kwisboek.
● Naamsvermelding op de feestelijke avond met prijsuitreiking.

Sponsorpakket D: “Anders”
Als u andere wensen of mogelijkheden heeft om ons te ondersteunen of ons “in natura” wilt
helpen, zijn wij daar ook erg blij mee. Als u dit aan ons kenbaar maakt nemen wij zo spoedig
mogelijk contact met u op.
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Aanleveren bedrijfslogo
Indien u besluit sponsor te worden voor Onze Dorpskwis hebben wij uw bedrijfslogo nodig.
Om uw logo zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken zou het aan de volgende eisen
moeten voldoen.



Bestandsformaat: .JPG .PNG of .GIF
Resolutie zo hoog mogelijk

U kunt het bestand mailen naar: sponsors@onzedorpskwis.nl
De bestanden die doorgaans gebruikt worden voor commerciële doeleinden voldoen
meestal aan bovengenoemde specificaties.
Probeer uw logo zo snel mogelijk na aanmelding te mailen.
Voor het toesturen van een eigen vraag of opdracht krijgt u aanwijzingen bij de factuur.

Namens Stichting Onze Dorpskwis hartelijk dank voor uw vertrouwen en
wij hopen u te zien op de feestelijke avond en mogelijk ook als
deelnemer aan de kwis.
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