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In 2016 vond de eerste editie plaats van de Nulandse Kwis. De primeur, en wat voor één! Met 87 teams deden naar
schatting zo’n 1.500 Nulanders mee aan de kwisavond op 28 december en met ruim 400 bezoekers was ook de
prijsuitreiking en feestavond een succes. De organisatie van de Nulandse Kwis is in handen van de vrijwilligers van
de stichting Nulandse Kwis. Gezien het succes van de eerste editie streeft de stichting ernaar van de Nulandse Kwis
een jaarlijks terugkerend evenement te maken. De vaste datum hiervoor is 28 december.

Ons doel
Met de Nulandse Kwis willen we de leefbaarheid, participatie en sociale cohesie in ons dorp stimuleren. De eerste
editie liet zien dat er nieuwe verbindingen tussen inwoners, verenigingen en ondernemers ontstaan. We willen Nuland
nog dichter bij elkaar brengen en met z’n allen een onwijs leuk en geslaagd jaarlijks evenement neerzetten.

Wat is de Nulandse Kwis?
•

De Nulandse Kwis is een supergezellige en uitdagende kwisavond voor iedereen uit Nuland.  
De teams kunnen bestaan uit buren, vrienden, familie, verenigingen, organisaties en bedrijven.
Een team mag uit zoveel personen bestaan als je zelf wilt. Er is één regel: er moet minimaal 1 persoon in Nuland wonen. Inschrijven kan vanaf 1 november 2017 op www.nulandsekwis.nl.

•

De kwisavond vindt dit jaar plaats op donderdag 28 december 2017. Teams halen die avond het  
kwisboek op bij de organisatie en gaan op een eigen locatie aan de slag. Om uiterlijk 23.30 uur
leveren zij het ingevulde kwisboek weer in. En dan is het afwachten… Wie wordt de winnaar?

•

De vragen zijn onderverdeeld in 10 categorieën. Daarnaast is er een geheime opdracht, waarbij
één persoon per team verwacht wordt op een locatie in Nuland. Daar krijgt men pas te horen
wat de geheime opdracht is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een IQ-test, muziekkwis of blackjack.

•

Op zaterdag 13 januari 2018 volgt de uitslag tijdens een grandioze feestavond waarbij de winnende teams een geldbedrag krijgen en de winnaar de wisseltrofee mee naar huis neemt.

Wat hebben wij u als sponsor te bieden?
Zonder sponsors kan er geen Nulandse Kwis plaatsvinden. Daarom vragen wij uw steun! Er zijn twee standaard sponsorpakketten, maar we proberen daarnaast alle sponsors met maatwerk te bedienen. Als tegenprestatie voor uw
sponsoring ontvangt u diverse reclame-uitingen. Deze vindt u terug in de sponsorpakketten op de volgende pagina.
We hopen u enthousiast te hebben gemaakt om onze partner te worden. Uiteraard zijn we graag bereid verdere
toelichting te geven op dit initiatief.
Met vriendelijke groet,
Organisatie Nulandse Kwis
sponsoring@nulandsekwis.nl
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Wij proberen de Nulandse Kwis natuurlijk zo goed en voordelig mogelijk te organiseren, maar zoals bij ieder evenement
brengt het organiseren hiervan kosten met zich mee. Daarom kunnen wij de steun van sponsors goed gebruiken. We
hebben hiervoor twee verschillende sponsorpakketten samengesteld.
Bent u bereid om de Nulandse Kwis financieel te ondersteunen, dan hopen wij dat u dit via het formulier op de volgende pagina aan ons wilt laten weten. Wij nemen daarna uiteraard contact met u op!

Pakket A (€ 100,-)
√
√
√
√
√

Uw logo komt bij een willekeurige vraag in het kwisboek;
Uw logo komt op de sponsorpagina in het kwisboek;
Uw  logo komt op de homepage van www.nulandsekwis.nl;
Uw logo met link naar uw website worden opgenomen in onze sponsorpagina op
www.nulandsekwis.nl;
Uw logo wordt tijdens de feestavond in een slideshow getoond.

Pakket B (€ 50,-)
√
√
√

Uw logo met link naar uw website worden opgenomen in onze sponsorpagina op
www.nulandsekwis.nl;
Uw bedrijfsnaam komt op de sponsorpagina in het kwisboek;
Uw bedrijfsnaam wordt tijdens de feestavond in een slideshow getoond.

Wilt u op een andere manier de Nulandse Kwis steunen? Dat kan natuurlijk ook! Laat het ons weten via onderstaand formulier of via e-mail: sponsoring@nulandsekwis.nl
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De sponsor
Vertegenwoordigd door:

(naam)
(handtekening)
(e-mailadres)

en
Stichting Nulandse Kwis
Vertegenwoordigd door:

(naam)
(handtekening)

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
Pakket A of B*: Het financieel steunen van de Nulandse Kwis door betaling van:
€
Zegge:
* Graag omcirkelen welk pakket van toepassing is
De betaling geschiedt: op rekening / contant
Paraaf voor voldaan:
Anders, namelijk:
Het steunen van de Nulandse Kwis met:

Afgesproken sponsorpakket:
Opgemaakt te

op

-

- 2017

Gelieve uw link/logo te sturen naar: sponsoring@nulandsekwis.nl
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