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Geachte heer/mevrouw, 

 

De Brandevoortse Wijkquiz WitteWelWitteNie wordt gehouden op 25 januari 2020 met een week later 

op 1 februari een spetterend eindfeest in wijkhuis ’t Brandpunt. Dit is de vierde keer dat we deze quiz 

organiseren en het is vanaf het eerste moment een enorm succes. Aan de wijkquiz doen 100 teams 

mee met in totaal ongeveer 2000 deelnemers. Wij zijn zeer trots op dit enorme succes en zijn de 

sponsoren die dit mede mogelijk maken erg dankbaar. De regionale pers heeft over de vorige 

‘Monopoly’ editie uitgebreid verslag gedaan. 

De reacties van de sponsoren en alle deelnemers zijn enorm positief en er wordt weer veel van ons 

verwacht voor de vierde editie 2020. WitteWelWitteNie 2020 zal nog groter, beter intenser en 

verrassender zijn!! 

 

De Brandevoortse Wijkquiz WitteWelWitteNie heeft voor 2020 een verwachte opkomst van ongeveer 

100 teams, met in totaal meer dan 2000 deelnemers. Het evenement zal als volgt verlopen: 

 

september – november 2019: De aanloopfase en de start van de inschrijvingen waar we via sociale 

media, de website en flyers/posters WitteWelWitteNie onder de 

aandacht brengen. Teams kunnen zich in deze periode inschrijven 

 

25 januari 2020: De quizavond, waarin de teams het quizboek en een goodiebag met 

benodigdheden ontvangen om de quiz te kunnen spelen. De quiz duurt 

van 18.30 - 23.30 uur. Een speciale sponsorcategorie zal u als sponsor 

onder de aandacht brengen 

 

1 februari 2020: Een spetterende feestavond waarin de winnaars bekend worden 

gemaakt in wijkhuis ’t Brandpunt. 

 

Uiteraard brengt een evenement van deze omvang kosten met zich mee. Deze zullen voor een deel 

gedragen worden door een teambijdrage en kaartjes voor de feestavond. Bij de vorige edities is de 

wijkquiz op een fantastische wijze ondersteund door vele enthousiaste sponsoren en ook voor de 4de 

editie 2020 hebben wij deze ondersteuning weer hard nodig! Als tegenprestatie zullen wij zorgen voor 

een unieke exposure van uw bedrijf, producten of activiteiten! 

 

Het sponsoren van de Brandevoortse Wijkquiz kan op verschillende manieren. Om uw keuze tot 

sponsoring te vergemakkelijken, hebben we een viertal sponsorpakketten voor u samengesteld. 

Uiteraard zijn andere voorstellen, zoals sponsoring in materialen of ondersteunende diensten ook van 

harte welkom! 
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In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de 4 verschillende sponsorpakketten: 

SPONSOR 

100 € 

SPONSOR 

250 € 

TOPSPONSOR 

500 € 

HOOFDSPONSOR 

1000 € 

Plaatsing van logo  
in quizboek  

(klein) 

Plaatsing van logo  
in quizboek  

(middel) 

Plaatsing van logo 
in quizboek 

(middel, op kaft) 

Plaatsing van logo 
in quizboek 

(groot, op kaft) 

Plaatsing van logo  
op website  

Plaatsing van logo op 
website + link naar site 

Plaatsing van logo op 
website + link naar site 

Plaatsing van logo op 
website + link naar site 

Plaatsing van logo op 
facebook WWWN 

Plaatsing van logo op 
facebook WWWN 

Plaatsing van logo op 
facebook WWWN 

Plaatsing van logo op 
facebook WWWN 

 
Plaatsing van logo op 
spandoek eindfeest 

Plaatsing van logo op 
spandoek eindfeest 

Plaatsing van logo op 
spandoek eindfeest 

 
quizvraag in quizboek quizvraag + doe vraag in 

quizboek 
3 quizvragen in 
quizboek + doe 
vraag/activiteit 

  
Naamsvermelding in de 

WWWN-aftermovie  
Naamsvermelding in de 

WWWN-aftermovie  

  
Reclame-item in 

goodiebag 
Reclame-item in 

goodiebag 

   
Reclame uiting tijdens 

geheime opdracht 

   
Naamsvermelding op 
tv’s in ’t Brandpunt 

 
 

 
  

Naamsvermelding bij 
prijsuitreiking eindfeest 

  
U wordt in alle reclame 
uitingen meegenomen 

 

Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op onze website www.wittewelwittenie.nl 

Of via facebook WitteWelWitteNie? – de Brandevoortse Wijkquiz 

Wij hopen op uw deelname aan dit unieke initiatief! 

Voor aanmelding van sponsoring, of met vragen kunt u contact opnemen met de Sponsorcommissie: 

Michiel de Kort    tel. 06 42 47 92 63 

Roel Saris   tel. 06 23 55 45 93 

Hein Weijdema   tel. 06 14 55 60 52 

Of via info@wittewelwittenie.nl 

 

Met vriendelijke groeten, namens de Brandevoortste Wijkquiz WitteWelWitteNie 

De Sponsorcommissie 


