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De Eilandkwis 

In 2023 organiseert Ladies’ Circle Goeree-Overflakkee een nieuw evenement: De Eilandkwis!  Graag 

vertellen we u meer over de opzet van de Kwis en de sponsormogelijkheden. Vanwege het sterke lokale 

karakter verwachten we heel veel publiciteit in de regio. Als tegenprestatie voor uw sponsorbijdrage 

kunnen we uw organisatie meenemen in het pr-plan.  

 

Wat is de opzet?  

De Eilandkwis heeft een groot lokaal karakter. Niet alleen vanwege de vele vragen over Goeree-

Overflakkee. Juist ook omdat de teams spelen voor een zelf gekozen goed doel op Goeree-Overflakkee! 

Dit mag van alles zijn: de wijkvereniging, de sportclub, een activiteit voor ouderen, noem maar op. Omdat 

de organisatie nauwelijks kosten maakt, komt uw bijdrage dus rechtstreeks ten goede aan de 

gemeenschap op Goeree-Overflakkee. Deelname kost de teams slechts € 80 en is dus heel laagdrempelig.  

Meer informatie over de Eilandkwis is te vinden op onze website.  

 

Wanneer is het? 

De Eilandkwis vindt plaats op zaterdagavond 18 maart 2023 van 19.00-23.00 uur. Om 19 uur kan elk team 

de vragen ophalen en de ingevulde vragenset moet uiterlijk 23.00 uur weer zijn ingeleverd.  

De prijsuitreiking van de Eilandkwis zal plaatsvinden op zaterdagavond 1 april 2023 om 20.00 uur.  Tijdens 

deze avond blikken we terug met alle teams en sponsoren op de kwis, worden de prijzen uitgereikt en de 

cheques overhandigd. Met de gelden van inschrijvingen en sponsoren hopen wij een mooie opbrengst te 

realiseren voor de gekozen goede doelen op Goeree-Overflakkee van de winnende teams.  

 

Welke sponsormogelijkheden zijn er? 

Er zijn 3 sponsorpakketten. Per pakket staat aangegeven wat het pakket inhoudt.  
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 Kwisvriend Kwispartner Kwismaster 

Sponsorbijdrage € 75 €150 €250 

    

Inhoud    

Naamsvermelding 

• In vragenlijst   

 

• Op website Eilandkwis 

 

• In presentatie bij prijsuitreiking 

 

 

 

  

Logovermelding 

• In vragenlijst 

 

• Op website Eilandkwis 

 

• In presentatie bij prijsuitreiking 

 

• Social media Eilandkwis 

 

 

 

 

 

 

 

Middel 

 

 

 

3 logo’s per slide 

 

 

 

Groot 

 

 

 

1 logo per slide 

 

 

Gratis deelname met 1 team    

Sponsorvraag in kwis (naar eigen wens in 

te vullen) 

   

 

Tot slot 

Wij zijn heel enthousiast en hopen dat u dat ook bent. Samen zorgen voor een uniek en gezellig 

evenement op Goeree-Overflakkee dat ook nog eens geld op gaat leveren voor lokale goede doelen. We 

horen graag of we op uw ondersteuning kunnen rekenen!  

 

Ladies’ Circle Goeree-Overflakkee 


