Beste Vereniging,
Baas van Horst aan de Maas is sinds 2015 een jaarlijks terugkerend sportevenement binnen de gemeente Horst
aan de Maas dat tot doel heeft de cohesie en gezonde strijd tussen de kerkdorpen te versterken door middel van
uitdagende sport- en spelactiviteiten.
Op zaterdag 12 mei 2018 vindt de vierde editie van Baas van Horst aan de Maas plaats. De organisatie is ook dit
jaar weer op zoek naar verenigingen die het leuk vinden om een activiteit te organiseren.
Afgelopen jaar hebben we met succes de derde editie van het evenement ‘Baas van Horst aan de Maas’
georganiseerd. Het team ‘SKUKG’ won dit jaar de derde editie en Sevenum mag zich dan ook terecht een jaar
lang ‘Baas van Horst aan de Maas’ noemen. Hierdoor zal de vierde editie dit jaar in Sevenum plaatsvinden. Jong
Nederland Horst ging er met de cheque ter waarde van 500 euro vandoor voor het maken van de beste
activiteit!
Elk kerkdorp uit de gemeente mag twee teams afvaardigen bestaande uit ongeveer 17 deelnemers (18+). Dit
betekend dat er maximaal 32 teams kunnen deelnemen met een totaal aantal deelnemers van ongeveer 600
personen. Een mooie gelegenheid om je vereniging en dorp in de spotlight te zetten binnen de gemeente Horst
aan de Maas.
Ook voor de volgende editie zijn wij weer op zoek naar nieuwe en uitdagende activiteiten waarop de
deelnemende teams tegen elkaar gaan strijden. Jouw vereniging kan hieraan meewerken door een leuke
activiteit te organiseren en daarnaast een leuk zakcentje voor de vereniging over te houden!
Wij als organisatie bieden jullie het volgende:
•
Begeleiding voor het bedenken en organiseren van één activiteit tijdens Baas van Horst aan de Maas.
Voor ideeën en inspiratie kan er gekeken worden op onze website, Facebook pagina of bekijk de
aftermovie op ons YouTube kanaal.
•
Een budget van 350 euro voor het realiseren van de activiteit, wat er overblijft mag als zakcentje in de
zak gestoken worden voor de vereniging.
•
De mogelijkheid om jouw vereniging en dorp te promoten tijdens het drukbezochte evenement.
•
Eten en drinken tijdens het opbouwen en tijdens de dag zelf.
•
Een aantal toegangskaarten voor het eindfeest Baaspop dat ’s avonds plaatsvindt indien je 18 jaar
bent.
•
Het beste spel van ‘Baas van Horst aan de Maas 2018’ krijgt een bonus van 500 euro! Ook voor de
nummer 2 en 3 zal er een prijs zijn.
•
We zullen voor minimaal één scheidsrechter per spel zorgen.
Wat wij verwachten van de deelnemende verenigingen:
•
Het bedenken van één activiteit dat mogelijk tijdens Baas van Horst aan de Maas 2018 gespeeld zal
worden.
•
De activiteit is vernieuwend en uitdagend voor de doelgroep (18+).
•
De activiteit is niet tijdens de vorige drie edities gespeeld.
•
De vereniging is verantwoordelijk voor het opbouwen, begeleiden en afbreken van de activiteit.
Wanneer jullie interesse hebben in het bedenken van een spel, sturen we het activiteitenformat met richtlijnen
toe. Hierin staan uitvoerig de richtlijnen beschreven waaraan de activiteit moet voldoen. Om contact met ons op
te nemen verwijzen we je naar de onderstaande contactgegevens.
Wij kijken er naar uit om van jullie te horen en of we een door jullie bedacht spel mogen introduceren tijdens de
vierde editie van Baas van Horst aan de Maas!
Met vriendelijke groet,
Rick Wilms, Dirk Jeurissen, Erik Middendorp, Bas Peeters en Jill Philipsen
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