Stichting Dorpsquiz Heeze
Sponsormogelijkheden

Even voorstellen!
Een groep geroutineerde lokale organisatoren
lanceert een nieuw initiatief waarin Heeze en de
Heezenaren centraal staan. Wij zijn nu zover dat
wij met gepaste trots dit nieuwe evenement bij u introduceren: de Dorpsquiz Heeze!
Dit is een initiatief van Stichting Dorpsquiz Heeze. Het doel van de Dorpsquiz is om de
participatie, sociale cohesie en leefbaarheid in ons dorp te bevorderen.
Ons dorp is al een hechte gemeenschap en dat willen wij graag zo houden!
Daarom organiseren wij een Dorpsquiz om dit gevoel ook in de donkere maanden
van het jaar vast te houden. De Dorpsquiz verbroedert en verbindt.
Wat organiseren wij precies?
Een Dorpsquiz
Op zaterdagavond 21 oktober organiseren wij een Dorpsquiz waarbij teams
allerlei quizvragen en opdrachten zo goed mogelijk uit gaan voeren. Er zullen
vragen in de quizmap staan die over Heeze zelf gaan, maar ook andere vragen en
opdrachten over diverse onderwerpen zullen de revue passeren.
Wij adviseren om teams van 10 tot 20 personen te maken en vragen €35 per team
inschrijfgeld. Wij stimuleren de teams om bewust verder te kijken dan de
vriendengroepen of familie. Wij zouden het leuk vinden als het team gevormd
wordt door mensen van verschillende leeftijden en denk eens out of the box.
Vraag bijvoorbeeld een oudere buurvrouw, een alleenstaande, een vluchteling, de
pastoor of mensen die pas in ons dorp zijn komen wonen! Iedereen kan samen een
team vormen, zoek elkaar op!
Jong kan van oud leren, en andersom. Iemand van een andere culturele
achtergrond weet hele andere dingen dan een geboren Heezenaar, een sublieme
combinatie dus!
De Dorpsquiz is een uitgelezen gelegenheid om iedereen bij ons dorp te
betrekken, nieuwe contacten op te doen en bestaande contacten te onderhouden.
Feest met prijsuitreiking
De teams strijden om de eeuwige roem! Maar er hangt ook een kleine prijs aan.
Buiten de wisselbeker, kunnen de teams een geldbedrag winnen dat ze aan een
zelfgekozen goed doel, vereniging of stichting binnen de gemeente Heeze-Leende
mogen schenken.

Precies 1 week na de Dorpsquiz op zaterdagavond 28
oktober vindt er een groot feest plaats. Tijdens dit
feest wordt de uitslag bekend gemaakt. Om het
dorpsgevoel te stimuleren wordt dit feest in ’t Perron gehouden. Van jong tot
oud, iedereen kan ook hier weer naar toe komen. Omdat de ruimte in ’t Perron
groot genoeg is, is er voor iedereen een plekje te vinden. Lekker rustig in een
zitje, of midden in het feestgedruis. Wij zijn in onderhandeling om op deze
bijzondere avond ook een lokale band te laten spelen.
Waar vindt de activiteit plaats
De quizavond wordt gespeeld op een door de deelnemers zelf bepaalde locatie.
Dit kan zijn bij mensen thuis, in een clubhuis, in een café, als het maar in Heeze
is.
De deelnemers gaan voor verschillende opdrachten ook het dorp in zodat ze
opdrachten op locatie kunnen vervullen. Denk hierbij aan het bekijken van een
etalage/showroom of het vinden van een geheime opdracht.
Wij stimuleren en verwachten van de teams dat zij dit te voet of op de fiets doen.
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 nieuwe
unieke Heezerse 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!
Als u Gouden Sponsor wordt kunt u zelf een vraag aanleveren over uw eigen bedrijf of
zelfs uw bedrijf op de quizavond laten bezoeken om het antwoord te vinden!
Kijk hieronder naar de mogelijkheden of neem contact op met een van de
bestuursleden, wij leggen het graag persoonlijk aan u uit!
Let op: er is maar beperkt plek voor Gouden Sponsoren zodat u goed opvalt dus wees
er snel bij!

Namens Stichting Dorpsquiz Heeze hartelijk dank voor uw vertrouwen en wij hopen
u zelf die avond ook te zien bij de Dorpsquiz Heeze!!

Karen Denton, Angela van den Hurk en Yvonne Cuijten

Gouden Sponsor

● Vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op de sponsorpagina van de
website.
● Uw logo wordt gedeeld op Social media van stichting Dorpsquiz
Heeze.
● Hyperlink naar uw eigen website.
● Vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op de sponsorpagina van het
vragenboek voor de teams.
● U kunt gratis één team inschrijven voor de quiz.
● Naamsvermelding op de feestavond.
● Naamsvermelding op de poster die elk team ontvangt om voor het
raam te hangen tijdens de Dorpsquiz Heeze.
● U mag zelf een vraag over uw bedrijf indienen die opgenomen wordt
in de quizmap. U levert deze vraag of opdracht zelf aan. Na
goedkeuring van Stichting Dorpsquiz Heeze wordt hij in de quizmap
geplaatst.

Bedrag van sponsoring: € 250,00

Zilveren Sponsor

● Vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op de sponsorpagina van de
website.
● Hyperlink naar uw eigen website.
● Vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op de sponsorpagina van het
vragenboek voor de teams.
● U kunt gratis één team inschrijven voor de quiz.
● Naamsvermelding op de feestavond.

Bedrag van sponsoring: € 150,00

Bronzen Sponsor

● Vermelding van uw bedrijfsnaam op de sponsorpagina van de website
● Hyperlink naar uw eigen website.
● Naamsvermelding op de feestavond.

Bedrag van sponsoring: € 50,00

Extra informatie

Dit is voor ons geen eenmalig evenement. Het is daarom van belang om een
denderende start te maken en spectaculaire eerste editie zodat iedereen staat
te springen om volgend jaar weer mee te doen!
Ons doel is om levendigheid en saamhorigheid in Heeze te brengen en er een
onwijs leuk en geslaagd jaarlijks evenement van te maken. Wij verwachten dat
er nieuwe verbindingen zullen ontstaan tussen inwoners, verenigingen en
ondernemers en hebben er in ieder geval heel erg veel zin in om deze uitdaging
aan te gaan.
Wij stellen het zeer op prijs als u met ons deze uitdaging wilt aangaan en ons
wilt ondersteunen in het bereiken van onze doelstellingen.
Voor vragen over sponsoring kunt u contact opnemen met Yvonne Cuijten.
Zij is te bereiken via:
info@dorpsquizheeze.nl

Aanleveren bedrijfslogo

Indien u besluit een bijdrage te leveren aan de Dorpsquiz Heeze zullen wij uw
bedrijfslogo nodig hebben, dit is afhankelijk van het gesponsorde bedrag.
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:
info@dorpsquizheeze.nl
De bestanden die doorgaans gebruikt worden voor commerciële doeleinden voldoen
meestal aan bovengenoemde specificaties.
Probeer uw logo zo snel mogelijk na afspraak te mailen.

Hartelijk dank namens Stichting Dorpsquiz Heeze!!
Karen Denton, Yvonne Cuijten en Angela van den Hurk

