
Stichting Dorpsquiz Raalte
Sponsormogelijkheden



Beste ondernemer,

Een groep enthousiaste lokale organisatoren lanceert een nieuw initiatief waarin 
Raalte en de Raaltenaren centraal staan. Wij zijn nu zover dat wij met gepaste 
trots dit nieuwe evenement bij u introduceren: de Raalter Dorpsquiz! Dit is een 
initiatief van Stichting Raalter Dorpsquiz. Het doel van de Dorpsquiz is om de 
participatie, sociale cohesie en leefbaarheid in ons dorp te bevorderen, en na-
tuurlijk 2 leuke avonden te hebben. De Dorpsquiz verbroedert en verbindt.

Wat organiseren wij precies?
Op zaterdagavond 28 december 2019 organiseren wij een Dorpsquiz waarbij teams een map ontvan-
gen met  diverse quizvragen en opdrachten. Deze vragen en opdrachten moeten op deze zaterdag-
avond zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Er zullen vragen in de quizmap staan die over Raalte gaan, 
maar ook vragen en opdrachten over diverse andere onderwerpen zullen de revue passeren. Teams 
zullen daarnaast opdrachten op diverse locaties in Raalte-dorp moeten uitvoeren om punten te verdie-
nen. 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. Op het eind van de 
avond leveren alle teams de mappen in. 

De quizavond wordt gespeeld op een door de deelnemers zelf bepaalde locatie. Dit kan zijn bij men-
sen thuis, in een clubhuis, in een café, als het maar in Raalte dorp is. Nadat de vragen zijn beantwoord 
wordt het quizboek dezelfde avond weer ingeleverd op een locatie in Raalte. De jury gaat vervolgens de 
antwoorden kritisch bekijken en de winnaar van de Raalter Dorpsquiz bepalen.

Feest met prijsuitreiking
Op zaterdagavond 18 januari 2020 vindt er een groot feest plaats. Tijdens dit feest wordt de uitslag 
bekend gemaakt. Om het dorpsgevoel te stimuleren wordt dit feest in De Leeren Lampe gehouden. Van 
jong tot oud, iedereen kan ook hier weer naar toe komen. Omdat de ruimte in De Leeren Lampe groot  
genoeg is, is er voor iedereen een plekje te vinden. Lekker rustig in een zitje, of midden in het feestge-
druis. De teams strijden om de eeuwige roem! Maar er hangt ook een geldprijs aan. Buiten de wissel-
beker, kunnen de teams een geldbedrag winnen dat ze aan een zelfgekozen goed doel, vereniging of 
stichting binnen de gemeente Raalte mogen schenken. Denk hierbij aan de lokale sportvereniging of 
een lokaal ander goed doel. Dit goede doel wordt door het team vooraf bij inschrijving aan de Stichting 
Raalter Dorpsquiz kenbaar gemaakt. Het inschrijfgeld wat teams betalen om mee te doen komt volledig 
ten goede aan de lokale goede doelen.

Samenstelling teams; jong en oud!
Wij adviseren om teams van 10 tot 20 personen te maken en vragen €25,- per team inschrijfgeld. Wij 
stimuleren de teams om bewust verder te kijken dan de vriendengroepen of familie. Wij moedigen 
groepen aan om teams te vormen met mensen van verschillende leeftijden. Dit is voor de 
beantwoording van de vragen en het uitvoeren van de opdrachten ook erg handig. Vragen over 
oud-Raalte die door de geboren (en getogen) Raaltenaar wellicht kunnen worden beantwoord, maar 
ook vragen over de Playstation die voor de jeugd een koud kunstje zijn,  kunnen aan de orde komen. 
De Dorpsquiz is een uitgelezen gelegenheid om iedereen bij ons dorp te betrekken, nieuwe contacten 
op te doen en bestaande contacten te onderhouden.

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

Nardy Nijland, Rosa van Oldeniel, Esther Schulten, Sjaak Legebeke, Paul Maas en Pieter Nijland

Vermelding van 
uw  bedrijfsnaam 
en logo op de 
sponsorpagina van 
het quizboek

Vermelding van uw  
bedrijfsnaam en 
logo op de website 
met hyperlink naar 
uw eigen website.

Uw eigen vraag 
of opdracht wordt 
opgenomen in 
het quizboek*

Naamsvermelding 
op de feestavond.

Naamsvermelding 
op de poster.

 € 250

€ 150

€  50

* U levert   deze opdracht of vraag zelf aan. Na goedkeuring van de Stichting van de Dorpsquiz Raalte 
   wordt  deze in het quizboek geplaatst.  

Goud

Zilver

Brons

Sponsoring



Aanleveren bedrijfslogo

Indien u besluit een bijdrage te leveren aan de Dorpsquiz Raalte 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 met een zo hoog mogelijke resolutie.

U kunt het bestand mailen naar:
info@dorpsquizraalte.nl

De bestanden die doorgaans gebruikt worden voor commerciële doeleinden voldoen meestal aan boven-
genoemde specificaties. Probeer uw logo zo snel mogelijk na afspraak te mailen.



Sponsorovereenkomst Dorpsquiz Raalte 2019

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam:

Adres:

Postcode en plaats:

Contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Hyperlink bedrijf: www.

Bedrijfsgegevens

Sponsorpakket:                 Goud sponsor                            € 250,-

                  Zilver sponsor                            € 150,-

                 Brons sponsor                           €  50,-

Vrienden van:              Toegezegd bedrag:                                        €

Totaal:                                                                                               €

Akkoordverklaring

Naam vertegenwoordiger:

Datum:

Plaats:

Handtekening:


