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12 – 13 juni 2020 

 

 

De Wij Waalre DorpsQuiz 2020 wordt weer 

een onvergetelijk evenement. Heel de gemeente  

in rep en roer. De DorpsQuiz verbroedert en verbindt. 
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#WWDQ in cijfers 

 

Teams 

Deelnemers  

Inclusief hulplijnen 

Leeftijd 

  

21%

7%

42%

30% 0 tot 10 jaar

10 tot 18 jaar

18 tot 50 jaar

50 jaar en ouder
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Geachte heer/mevrouw,  
 
 
De jaarlijkse DorpsQuiz in Aalst-Waalre met als doel het bevorderen van de participatie, sociale 
cohesie en leefbaarheid in onze gemeente. De DorpsQuiz verbroedert en verbindt.  Elk jaar heel de 
gemeente in rep en roer.  
 
Wat organiseren wij precies?  
De Wij Waalre DorpsQuiz is een jaarlijks evenement waarbij een onbeperkt aantal teams kunnen 
inschrijven en op 1 avond allerlei quizvragen en opdrachten zo goed mogelijk uit moeten voeren. Een 
team bestaat uit gemiddeld 18 personen (jong en oud).  In de Quiz-map staan vragen die over Aalst-
Waalre gaan, maar ook vragen en opdrachten in andere categorieën of bijvoorbeeld over uw bedrijf. 
De avondvullende quiz wordt gespeeld op een door de teams zelf gekozen locatie. Dit kan zijn bij 
mensen thuis, in een clubhuis, in een café, zolang het maar in Aalst-Waalre is. De deelnemers gaan 
ook opdrachten op locatie vervullen. Denk hierbij o.a. aan het beantwoorden van een vraag over 
bijvoorbeeld uw etalage/showroom of het vinden/uitvoeren van een geheime opdracht in uw bedrijf.  
Een dag later vindt er een groot feest plaats en tijdens dit feest wordt de uitslag bekend gemaakt. De 
prijzen die men kan winnen zijn €1000,- / €750,- en €500,- Deze prijzen worden overgemaakt aan 
een, door het team, vooraf opgegeven lokaal goed doel.  Daarnaast zijn er natuurlijk extra prijzen 
zoals een troostprijs en een originaliteitsprijs.  
 
 
Sponsoring  
Uiteraard brengt een evenement van deze omvang kosten met zich mee. Deze zullen voor een deel 
gedragen worden door de teaminschrijvingen maar voor het overige deel vragen wij u als ondernemer 
om een bijdrage te leveren aan dit Aalst-Waalre evenement. Kijk op de achterzijde voor de 
mogelijkheden of neem contact met ons op, wij leggen het graag persoonlijk aan u uit!  Uiteraard zijn 
andere voorstellen, zoals sponsoring in materialen of ondersteunende diensten ook van harte welkom! 
 
 
Op onze website krijgt u een goede indruk van de DorpsQuiz  
Voor vragen over sponsoring kunt u contact opnemen met Pieter van Deursen.  
Hij is te bereiken via: voorzitter@wijwaalredorpsquiz.nl  of telefonisch via 06-50265044 
 
 
Namens Stichting DorpsQuiz Aalst-Waalre hartelijk dank voor uw aandacht en wij hopen u zelf ook te 
zien bij de Wij Waalre DorpsQuiz!! 
 
 
 
 
Pieter van Deursen 
Roy Bergman 
Bram Akkermans 
Marijke Willems 
Freek Mostert 
Roel Abbing 
Roel Rambags 
Kathleen van Liempt 
Lukas Leijten 
Gijsbert van der Aalst 
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Overzicht verschillende sponsorpakketten.  Laten we  samen een unieke kans voor uw merk/bedrijf creëren! Neem vandaag nog cont act  
met ons op om uw zakelijke doelstellingen te bespre ken en een sponsorpakket samen te stellen waarmee u  uw doelen kunt bereiken.  

 Troostprijs /  
Originaliteitsprijzen 

t.w.v. +/- €100,- * 

WWDQ maatje  
t.w.v. +/- € 50,- 

Sponsor  
t.w.v. +/- € 250,- 

Sponsor+  
t.w.v. +/- € 500,- 

Hoofdsponsor  
t.w.v. +/- € 1000,- 

• Plaatsing naam/logo achterin het 
quizboek 

Ja Ja Ja Ja Ja 

• Plaatsing naam/logo + link op 
website en in de aftermovie 
 

Ja Ja Ja Ja Ja 

• Plaatsing naam/logo facebook, 
twitter en Instagram 

Ja Ja Ja Ja Ja 

• Plaatsing logo op scherm 
teamcaptainavond,  prijsuitreiking 

Ja Ja Ja Ja Ja 

• Quizvraag(en) door u opgesteld 
over uw bedrijf 

- - Ja (1x) Ja (2x) Ja (3x) 

• Quiztas vullen met producten / 
eten en/of drinken tbv deelnemers 

  Ja Ja Ja 

• Logo op banner bij ingang 
feestzaal 

- - Ja Ja Ja 

• Pagina in het quizboek over uw 
bedrijf of een advertentie 

- - Ja (kwart)  Ja (half)  Ja (vol)  

• 1 doe-vraag in/bij uw bedrijf 
samen met u opgesteld  

- - - Ja Ja 

• Vernoeming bedrijfsnaam in live 
radioprogramma tijdens de quiz 

   Ja Ja 

• Plaatsing naam/logo voorzijde  
quizboek 

    Ja 

• Alle reclame-uitingen vanuit Wij 
Waalre DorpsQuiz powered by…. 
 

- - - - Ja 

• Gratis 1 (bedrijfs-)team 
inschrijven voor de Quiz 

•  

- - - - Ja 

• Ludiek filmpje over uw bedrijf 
waarin u de deelnemers succes 
wenst. Gepost op sociale media 

- - - - Ja 

* = neem contact op voor de mogelijkheden  
Voor het sponsorbedrag ontvangt u een factuur      


