
 

 

Sponsorplan Dörpskwis Zjwame vanaf 15 juni 2019 
 

Het doel van Dörpskwis Zjwame (DKZ) is om met dit jaarlijks evenement en bijbehorend 
goede doel (Hert ónger de reem) bij te dragen aan de leefbaarheid, saamhorigheid en 
sociale interactie in ons mooie dorp Swalmen. 
 
Het spel bestaat uit een drietal onderdelen:  
- vragen 

Deze worden samengevat in een boekwerk en kunnen door de teams bestaande uit 
8-10 personen vanuit een eigen gekozen locatie gemaakt worden. Laptops, telefoon 
en hulplijnen zijn allen toegestaan tijdens de DKZ. 

 
- teamopdrachten 

Deze staan op een blad genoemd en moeten door de teams worden uitgevoerd. Dit 
kan variëren van een foto in bepaalde kleding of locatie, maar kan ook een 
knutselopdracht zijn.  

De teams spelen bovenstaande spelonderdelen tussen 18.00 uur – 23.00 uur. Op dit laatste 
tijdstip moeten het boekwerk en de teamopdrachten uiterlijk worden ingeleverd bij de 
organisatie.  
 
- Sjeesopdrachten 

Deze actieve opdrachten vinden op vooraf vastgelegde tijden plaats in de kernen 
Swalmen, Asselt of Boukoul. Hier treffen teams elkaar om tegen elkaar een kleine 
competitie te spelen. Dit kan zijn op kennis en/of vaardigheden. Denk hierbij aan een 
Muziekkwis of, zoals inmiddels al niet meer weg te denken, het Zjwaams Sjrieve. 

 
De eerste editie in 2018 werd gespeeld door 24 teams, 174 deelnemers en 6 vrijwilligers. 
De tweede editie in 2019 werd gespeeld door 37 teams, 311 deelnemers en 14 vrijwilligers. 
 
Voor de derde editie hopen wij de 50 teams bij elkaar te krijgen en hierdoor meer dan 400 
deelnemers op de been te brengen. 
 
Het spel is bedoeld voor iedereen die het spel wil spelen. Hierbij denken wij aan individuele 
inwoners die zich samenpakken, maar ook aan verenigingen of bedrijven. 
Zij kunnen hiervan eventueel een leuke bedrijfsavond maken en ook een eigen interne 
competitie spelen.  
Deelname kost per team €20. 
 
Organisatie en vrijwilligers krijgen géén financiële vergoeding. Alle inkomsten worden 
gebruikt voor de teams, prijzen, marketing, kopiekosten, uitvoering opdrachten en/of huur 
materiaal en jaarlijkse kosten als website, award en dergelijke.  
De teams betalen zelf het eventuele prijzengeld en dragen bij aan ’t goede doel. 
 
Sponsors kunnen nooit méér rechten ontlenen aan de DKZ dan aangegeven in dit 
sponsorplan. 
Wij behouden ons het recht voor sponsoring te weigeren, die niet past bij de DKZ en/of 
kwetsend of provocerend is. 
 
Graag leggen wij u persoonlijk uit wat de meerwaarde kan zijn om ons te sponsoren. 



 

 

SPONSORMOGELIJKHEDEN DÖRPSKWIS ZJWAME 
 
Sponsoring vrij= Brons  Naamsvermelding sponsorlijst DKZ-map 
 

€50 = Zilver  Naamsvermelding sponsorlijst DKZ-map  
   Eenmalige naamsvermelding op onze facebook pagina 
    Logo in DKZ-map bij een vraag of opdracht (1* of 2*) 
   Naamsvermelding in presentatie prijsuitreiking 
 

€100 = Goud  Naamsvermelding sponsorlijst DKZ-map 
   Naamsvermelding + logo eenmalig op onze facebook pagina 
   Logo in DKZ-map bij een vraag of opdracht (3* of 4*) 
   Logo in presentatie prijsuitreiking 
   Keuze: 
   Reclame logo filmpje DKZ-editie op facebook (eenmalig) 

(2019: meldingen 64, bereik 2494 & betrokkenheid 1880) 
OF 
Logo op raamposters die teams op eigen basis ophangen. 

 

>€125 = Platina  Naamsvermelding sponsorlijst DKZ-map 
   Naamsvermelding + logo eenmalig op onze facebook pagina 
    Logo in DKZ-map bij een vraag of opdracht (3* of 4*) 
   Logo in presentatie prijsuitreiking 
   Mondelinge vernoeming tijdens prijsuitreiking 

Reclame logo filmpje DKZ-editie op facebook (eenmalig) 
(2019: meldingen 64, bereik 2494 & betrokkenheid 1880) 
EN 
Logo op raamposters die teams op eigen basis ophangen. 

 

€250 = V.I.P.  Hetzelfde als bij >€125 
   Aankondigingsposters voorzien van Logo (maximaal 8 VIP sponsoren) 
     + eerste benadering volgende editie. 
   Logo op website    

Aandacht tijdens Belaef Zjwame Kerst (in overleg organisatie) 
Aandacht tijdens sjeesopdrachten (in overleg organisatie) 
Sponsorvraag gericht op uw bedrijf mogelijk (zelf aanleveren, inclusief 
antwoord!) 

   Gratis inschrijving met één team van maximaal 10 personen. 
 

Voor alle brons-, zilver-, goud- en platina-sponsoren is het mogelijk om met een bijbetaling van € 20 
een actie in ieder DKZ-werkboek te plaatsen. Deze acties dienen door de sponsor tijdig (vóór 25 april 
van de betreffende editie) en in een jpeg-bestand te worden aangeleverd. De organisatie behoudt 
zich het recht voor om acties te weigeren die niet overeenkomen met onze normen en waarden. 
Voor onze V.I.P. sponsoren is deze mogelijkheid gratis. 
 

1*- 4* heeft te maken met de moeilijkheidsgraad of tijdsbestek. 1 = makkelijk met laag tijdsbestek, 
tot 4 moeilijk en/of met een langer tijdsbestek. 
 

Heeft u vragen?  
 

Contact DKZ-sponsoring via Edwin Stevens 06-36503837 of via sponsoring@dorpskwiszjwame.nl  
 

Bedankt voor uw tijd. 
 

Organisatie Dörpskwis Zjwame 
det doon veur same! 


