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Beste Kwizzut-teams,
Deze nieuwsbrief is voor iedereen met een Kwizzut-hart heel
belangrijk. Beste teamcaptains, sturen jullie deze brief door aan
alle teamleden? Dank je wel daarvoor!
  

 

Enthousiasme

[wiki]Enthousiasme is een gemoedstoestand waarbij men zich levendig
en uitgelaten gedraagt en een grote geestdrift en motivatie voor iets of
iemand vertoont!

Het zou zo een Kwizzutvraag kunnen zijn! Maar waarom het hier
staat is, omdat het enthousiasme in Ledeacker en Sint Anthonis
zichtbaar begint toe te nemen, wanneer je het hebt over Kwizzut
2015.
Het Kwizzutbloed begint te stromen. Inmiddels hebben 20 teams
zich gemeld, waaronder oude bekende, maar ook weer nieuwe
teams. De strijd om de eretitel Kwizzut-winnaar-2015 is daarmee
met enthousiasme begonnen! Leuk!

Onze technische commissie heeft vorige week bij de
ingangspoorten van Ledeacker en Sint Anthonis de bekende
Kwizzutdoeken weer geplaatst en zeg nou zelf…dat ziet er weer
gezellig uit. Reuring komt op gang! We vangen alweer gesprekjes
op over hoe leuk het vorig jaar was, herinneringen worden
opgehaald en komen weer op het netvlies. En vooral wordt er al
nagedacht over 'hoe zullen we het dit jaar eens gaan aanpakken?'. 
Dat kun je met recht enthousiasme noemen.

Het enthousiasme bij de organisatie is ook van hoog niveau, zo’n
80 procent van de vragen staat klaar om beantwoord te worden,
een groot aantal sponsors heeft zich aan Kwizzut 2015
verbonden. Ook zijn we in gesprek over de feestavond op 16 januari
2016. De voorbereidingen voor een opnieuw 'ZEER geheime
opdracht' zijn in volle gang. Ook is er weer ruimte voor een ludieke
opdracht en zijn de SCHUUP-opdrachten vastgelegd…het belooft
weer fantastisch te worden.

Onze website

 

Kijk op onze website voor alle
informatie over Kwizzut 2015!
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http://www.kwizzut.nu


Aanmelden

Wij willen alle teams oproepen om, in al het enthousiasme, niet te
vergeten je team aan te melden. Voor een goede voorbereiding zou
het ons erg helpen dat de teams die toch al weten dat ze mee gaan
doen zich vóór 1 november via de site aanmelden.

Ledeacker en Sint Anthonis kleuren Kwizzut!

Alle teams die zich aanmelden krijgen dit jaar bezoek van ons
promotieteam. Wij willen Ledeacker en Sint Anthonis dit jaar helemaal
Kwizzut laten kleuren. Ieder aangemeld team krijgt van ons een
pakketje posters, zoals hieronder afgedrukt. De bedoeling is dat alle
teamleden deze zichtbaar voor het raam hangen.

Zo zien we heel snel wie er mee gaat doen, maar ook wie er niet mee
gaat doen! Dat laatste willen we zoveel mogelijk beperken en we hopen
dat de Kwizzut-kleuring toch nog een stimulans is voor mensen om zich
alsnog met een team aan te melden. Want iedereen wil er toch bij
horen?

Rabobank Clubkas Campagne: STEM OP KWIZZUT!

Kwizzut doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne! Ben je lid
van de Rabobank en vind je Kwizzut helemaal top? Stem dan op ons!
 
De Rabobank ondersteunt met de Rabobank Clubkas Campagne het
verenigingsleven in de regio. Dit jaar is er in totaal een bedrag van
135.000 euro beschikbaar gesteld!
Als lid van de Rabobank krijg je vijf stemmen om te verdelen over de
deelnemende verenigingen en stichtingen. En uiteraard willen wij met
Kwizzut zoveel mogelijk stemmen binnenhalen! Elke stem is namelijk
geld waard. En hoe meer stemmen Kwizzut van jullie krijgt, hoe meer
mogelijkheden we hebben om er ook dit jaar weer een topevenement
van te maken!

Stemmen is mogelijk van 3 tot en met 16 november via
www.mijnbankenik.nl/lvcm. Om het extra makkelijk te maken ontvang je
deze link van ons op 3 november ook nog een keer rechtstreeks in je
mailbox. Kwizzut bedankt je nu alvast voor je stem!

Kwizzut-doek verdwenen!

Op dinsdag 6 oktober stond onze Kwizzut-groeps-app roodgloeiend…er
was ontdekt dat het mooie Kwizzut-doek bij de rotonde bij binnenkomst
in Sint Anthonis uit het frame was gehaald!
Wie doet dat nou? ’t Is vast een grap! Niet echt een leuke grap,
tenminste de clou snappen we er (nog) niet van. Wie is de
grappenmaker, wie is de dief?
Wil diegene die het doek heeft 'geleend' of 'meegenomen', of iemand
die weet waar het doek is, dit even doorgeven. Of nog makkelijker, hang
het gewoon terug, het is kostbaar bezit van Kwizzut, bedoeld om het
dorp enthousiast te krijgen voor een fantastisch evenement!
Bedankt alvast!

Inschrijven

Inschrijfformulier Kwizzut 2015
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