Beste deelnemer
aan het Groot Glasstad‐Dictee,

Hierbij ontvang je het inschrijfformulier voor het eerste
Groot Glasstad-Dictee op donderdag 25 juni a.s. We starten
de avond in de Grote Kerk, Kerkstraat 20. De deuren gaan
open om 19.15 uur en de koffie staat klaar. Het dictee zelf
begint om 20.00 uur. Zorg ervoor dat je ruim op tijd aanwezig
bent, dit i.v.m het inschrijven.
Hieronder nog een korte beschrijving van het doel
en de opzet van het dictee.

DOEL
Deelnemen aan het Glasstad-Dictee is bijdragen aan een goed doel. Met ieder goed
geschreven woord draagt u namelijk bij aan de
investering voor een lift in het spectaculaire, nieuwe Nationaal Glasmuseum dat dit najaar zal worden heropend.
Door die lift zullen de beide museumvilla’s – die onderling verbonden zijn door transparante loopbruggen – over alle
vier de verdiepingen toegankelijk worden gemaakt voor minder-validen.

Stap 1 :

Sponsors zoeken is niet moeilijk, je vraagt je familieleden, vrienden, buren, kennissen, collega’s
misschien, om je per goed geschreven woord of voor een vast bedrag te sponsoren. Deze sponsors schrijf
je in op het bijgevoegde sponsorformulier. Stel dat je in totaal 10 mensen vindt die je gemiddeld 15 cent
per goed geschreven woord sponsoren, dan haal je al € 1,50 per woord op.
Het dictee is ongeveer 200 woorden lang en dat betekent dat je sponsors gemiddeld maximaal slechts
€ 30 bijdragen en het totaal bedrag richting de € 300 kan gaan. Maar dan moet je wel alle woorden
goed hebben geschreven! In het geval dat je sponsor voor een vast bedrag intekent, vervalt natuurlijk
de berekening per goed geschreven woord.

Stap 2 : Je levert het ingevulde formulier, met hopelijk vele sponsors, op de avond van 25 juni in bij de
administratietafel in de Grote Kerk waar het dictee plaatsvindt.

Stap 3 : Je schreift zo min mogeluk vouten in je eerdste dikté in een kerkbanckje.
Stap 4 : Als het dictee ingeleverd is, loop je naar de Glasblazerij aan de Zuidwal, waar bij een drankje de ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Inmiddels worden de dictee’s door een groep van 15 professionele
correctoren nagekeken. Om ca. 21.45 uur zal er uitleg gegeven worden over de moeilijkste woorden en
aansluitend zullen de winnaars bekend gemaakt worden. Voor de deelnemer met de minste schrijffouten
is er een prachtige, glazen bokaal en voor de deelnemer, die als 2e en 3e eindigt èn degene, die het
hoogste sponsorbedrag bijeen heeft gebracht, zijn er andere mooie prijzen.
Alleen de prijswinnaars worden genoemd, er zijn dan ook geen aanmoedigingsprijzen; je hoeft immers
niet op elk terrein een bolleboos te zijn. Vervolgens krijgt een ieder zijn of haar dictee terug om de
resultaten met elkaar te kunnen vergelijken.

Stap 5 : De opbrengst per deelnemer wordt berekend door het aantal goed geschreven woorden te vermenigvuldigen met de totale opbrengst per woord en de Rotary Club Leerdam stuurt je een factuur met dit
bedrag. Vervolgens in je de bijdragen van je sponsors en maak je het geld over op de bankrekening
van de Rotary Club. De totale opbrenst gaat rechtstreeks naar het nieuwe Glasmuseum voor de aanschaf
van de lift.

0p je formulier staat een deelnamenummer vermeld, dit is je
persoonlijke nummer dat ook op je dictee zelf zal worden afgedrukt.

