
 Stichting Dorpsquiz 
Heeze 

 Sponsormogelijkheden 

 



Even voorstellen!  

Een groep geroutineerde lokale organisatoren lanceert een nieuw initiatief waarin 
Heeze en de Heezenaren centraal staan. We zijn nu zover dat we met gepaste 
trots dit nieuw evenement bij u introduceren: De Dorpsquiz Heeze. 

Dit is een initiatief van de Stichting Dorpsquiz Heeze. Deze stichting heeft ten 
doel om de leefbaarheid, participatie en sociale cohesie in ons dorp te 
bevorderen. Zij wil dit doen door het organiseren en het uitvoeren van een 
dorpsquiz. Het fenomeen dorpsquiz wordt al jaren in verschillende gemeenten als 
belangrijk evenement beschouwd om bovenstaande doelen te bereiken. 

Dorpsquiz Heeze wordt een evenement voor alle inwoners van Heeze. Er wordt 
een quiz-avond op 26 oktober a.s. georganiseerd met een hoog Heezers gehalte 
en een avond voor de bekendmaking van de resultaten met bijhorende 
prijsuitreiking op 2 november a.s. 
Aan de Dorpsquiz Heeze doen teams mee, variërend in grootte van 15 tot 20 
personen. Deze teams ontstaan vanuit straat-, buurt- en wijkverbanden, 
familieverbanden, verenigingen, organisaties en bedrijven. Kortom iedereen die 
een team weet te vormen mag meedoen. 

Per team wordt een inschrijfbedrag van € 35 gevraagd. Op de quiz-avond zullen 
de teams op hun eigen gekozen locatie zijn om de vragen op te lossen. Aan de 
hand van een vragenboek gaan de teams op zoek naar de goede antwoorden. 
Hierbij worden ook zoekopdrachten gegeven in het dorp (uitsluitend te voet of 
per fiets), denk hierbij aan het bekijken van etalages/showroom of het vinden van 
een geheime opdracht. 

Via sociale media en de lokale pers gaan we nog veel bekendheid geven aan dit 
nieuw initiatief. Ook is er een website ontwikkeld: www.dorpsquizheeze.nl Via 
deze website zal steeds nieuwe informatie worden gegeven. Ook het reglement 
en onze statuten zijn op de website terug te vinden. 

Wij weten als geen ander dat het moeilijk is om sponsors te vinden in deze tijden 
toch vragen wij u als ondernemer een bijdrage te leveren aan dit nieuwe unieke 
Mierlose evenement, tevens omdat hierbij de mogelijkheid is dat u als bedrijf 
goed in de picture komt te staan, en zelfs de mogelijkheid heeft om een vraag of 
idee aan te bieden zodat die avond uw bedrijf meerdere malen gezien gaat 
worden! Kijk hieronder naar de mogelijkheden. 

Alvast hartelijk dank voor uw vertrouwen en wij hopen U zelf die avond ook te 
mogen zien op de Dorpsquiz Heeze. 





 

Gouden Sponsor 

• Vermelding van uw bedrijfsnaam en logo op de sponsorpagina van 
de website. 

• Uw logo word gedeeld op Social media van stichting de 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. 

• Een vraag over uw bedrijf. U heeft zelf invloed op de vraag en 
levert deze zelf aan, na overleg wordt deze goedgekeurd. 

• 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 

• Naamsvermelding op de feestavond. 

• Een vraag over uw bedrijf wordt in de quiz verwerkt (wij stellen 
deze vraag op, u heeft geen invloed hierop). 

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. Daarom is de 
eerste editie extra belangrijk waardoor extra kosten 
voorzien worden voor stichtingskosten, promotie en PR-
activiteiten. 

Ons doel is om levendigheid in Mierlo te brengen en er 
een onwijs leuk en geslaagd jaarlijks evenement van te 
maken. We 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 
wil aangaan en ons wilt ondersteunen in het bereiken van 
onze doelstellingen. 

Voor vragen met betrekking tot sponsoring kunt u contact 
opnemen met onze penningmeester:   
Yvonne Cuijten   

Te bereiken via:   
info@mierlosedorpsquiz.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 voor commerciële doeleinden voldoen 
meestal aan bovengenoemde specificaties. 

Probeer uw logo zo snel mogelijk na afspraak te mailen. 

Hartelijk dank namens de commissie 


