
ALGEMEEN
Wat is de clubquiz?

De clubquiz is een inspirerende avond waarin we uitleg geven over de mogelijkeheid tot inschrijven voor een nieuw traject

verenigingsondersteuning. Daarnaast bieden we de Achterhoekse clubs een gezellige en interactieve avond waarin leuke prijzen

voor hun club te winnen zijn. 

Is het een online quiz?

Het is een online quiz via YouTube. Na inschrijving ontvang je een link waarmee je op 30 juni live kan deelnemen. Het inleveren en

invullen van de antwoorden gaat via Google Forms. Hierbij is het belangrijk dat je telkens dezelfde teamnaam invult in verband met

het nakijken. Alleen de teamcaptain stuurt de antwoorden in. De werking hiervan is heel eenvoudig en je ontvangt een uitleg voor

aanvang van de quiz.

Wie organiseren de Rabobank Clubquiz?

Rabobank Graafschap, Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, Achterhoek in Beweging en Alles komt goed B.V.. 

Moet de club klant van de Rabobank zijn?

Ja, voorwaarde voor deelname is dat de club/vereniging/stichting klant is van Rabobank Graafschap of Rabobank Noord- en

Oost-Achterhoek.
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TEAM
Hoe groot mag een team zijn?

Normaliter bestaat een team uit 4 tot 5 personen. Met dit aantal kan je snel over de antwoorden sparren. Echter mag je voor de

online quiz zelf het aantal deelnemers bepalen. 

Mag je als team bij elkaar zitten?

Ook dit mag je zelf bepalen. Je moet wel de corona richtlijnen in acht nemen. Houdt dus ten alle tijde 1,5m afstand en draag bij

verplaatsen een mondkapje als jullie bij elkaar zitten. Natuurlijk mogen jullie ook een online verbinding met elkaar maken. Dit zal je

zelf moeten regelen. 

Met hoeveel teams per club mag je mee doen?

Er is geen maximum in het aantal teams per club. 

Mag een team uit andere leden dan bestuursleden bestaan?

We zien graag dat de teams bestaan uit diverse leden van de club. Dit hoeven zeker niet alleen de bestuursleden te zijn. Denk ook

aan de jeugd, vutters of sponsoren om met hen een team te vormen.

Tot wanneer kan je een team inschrijven?

Je kan je inschrijven tot en met 28 juni 2021. 

Hoe meld ik een team aan?

Via www.geluksregio.nl kan je een team aanmelden. Bedenk een unieke teamnaam en geef je als teamcaptain op! Let op: graag één

contactpersoon/teamcaptain met uniek e-mailadres per team. 

 

QUIZ
Welke onderwerpen komen aan bod in de quiz?

De quiz bestaat uit de volgende rondes:

- Algemeen

- Sport

- Cultuur

- Achterhoek

- Muziek

- Foto's

Hoe lang duurt de quiz?

We verwachten dat de quiz zo'n 1,5 tot max. 2 uur duurt.
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PRIJZEN
Kies ik van tevoren een prijs waarvoor ik speel?

In de voorwaarden kan je de diverse prijzen zien. Deze bestaan o.a. uit een spreker, clinic of materiaal voor jouw club. Daarom horen

wij graag welke spreker, clinic of welk materiaal jij graag zou willen winnen voor jouw club. 
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