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PERSOONLIJKHEID
HEINKENSZAND
Voor de westkust van Zuid-Beveland ontstond in de veertiende eeuw als natuurlijke aangroei het eiland 

Heinkenszand. Het lag in het stroomgebied tussen de Schenge en de Zwake.  De Heren Van Schengen hebben het 

bedijkt en met nieuwe polders uitgebreid. De bewoners gebruikten een veer naar het vasteland van Zuid-Beveland. 

Omstreeks 1420 werd een dam aangelegd. Daarmee werd het veer overbodig. Daarna groeide het aantal inwoners. 

Kroniekschrijver Smallegange noemde het ‘seer ryk’ aan inwoners. In de latere eeuwen diende Heinkenszand als een 

soort centrumgemeente.

Het dorp was indrukwekkend, vooral door de kastelen. Later werden dit de buitenplaatsen Watervliet en Barbestein.  

Heinkenszand was van de landbouw afhankelijk. Net zoals de andere plattelandsgemeenten in de Zak van Zuid-

Beveland. Het dorp is gelegen in een gebied met talloze polders en weeltjes. De inwoners zijn gemengd van religie. 

Heinkenszand is sindsdien uitgegroeid tot de grootste kern van de gemeente Borsele met ongeveer 5500 inwoners 

in 2017. Het dorp is bestuurlijk centrum van de gemeente Borsele. Heinkenszand was, zoals hierboven omschreven, 

oorspronkelijk een apart eiland en is ontstaan als dijkdorp. Het is een dorp met ruime nieuwbouwwijken. De 

inwoners komen uit alle delen van Nederland. 

 

Het wapen van Heinkenszand
“In goud een natuurlijk gekleurde vogel, staande op een grasgrond en een golvende 

blauwe schildvoet.” De vogel stelt een reiger voor en is afgeleid van het wapen van de 

familie Van Reigersberg, ambachtsheren in de 18e eeuw.

LUCTOR HEINKENSZAND
Heinkenszand kent een voetbalgeschiedenis die terug gaat tot 1914. Zo’n 10% van de dorpsbewoners is lid van 

voetbalvereniging Luctor Heinkenszand. Voetbal is de meest toegepaste vorm van sportieve ontspanning in het 

dorp. Luctor Heinkenszand is de grootste voetbalvereniging en fysiek sociaal netwerk binnen de gemeente Borsele 

met aantrekkingskracht voor voetballers, supporters en sponsoren in Zuid Beveland. 
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SAMENSMELTING
De voetbalvereniging is ontstaan uit de zaterdagvoetbalvereniging s.v. Heinkenszand en zondagvoetbalvereniging 

v.v. Luctor’88. Op basis van gedeelde waarden en ambities kozen de leden van de beide verenigingen in 2017  tot 

samensmelting van de twee verenigingen. Bij aanvang bestaat de vereniging uit 7 seniorenteams en 23 jeugdteams, 

waarvan 4 meisjesteams. 

SAMENSMELTING TOT CENTRUMFUNCTIE
De samensmelting van de verenigingen is vergelijkbaar met de ontwikkeling van het dorp Heinkenszand. Jarenlang 

hebben beide verenigingen in de vorm van een “veerdienst” verbinding met elkaar weten te leggen en elkaar 

ondersteund waar nodig. Nadat het dorp Heinkenszand via een dam samensmolt met het vaste land kende het 

dorp een grote ontwikkeling tot centrumgemeente. Met de samensmelting van beide voetbalverenigingen staat de 

vereniging voor een ontwikkeling naar eenzelfde centrumfunctie op het gebied van voetbal en sociale activiteiten. 

De ambities van de vereniging zijn als volgt verwoord:

•  Een krachtige vereniging met uitstraling en aantrekkingskracht in de regio (stedelijke allure met een dorps- ons 

kent ons- karakter).

•  Een vereniging waar het 1e en 2e seniorenelftal op zaterdag zo hoog mogelijk voetbalt met liefst zoveel mogelijk 

eigen opgeleide spelers (ambitieniveau 1e elftal 2e klasse zaterdag en 2e elftal reserve 2e klasse zaterdag). 

• Een vereniging met een kwalitatief goede jeugdopleiding

•  Een vereniging waarbij zowel bij de senioren als bij de jeugd een goede mix is tussen prestatie en recreatief 

voetbal, zodat ieder op zijn eigen niveau met plezier kan voetballen.   

•  Door de grote omvang van de vereniging kan Luctor Heinkenszand teamindelingen maken waardoor 

leeftijdsgenoten (vrienden en vriendinnen) op hun eigen niveau met elkaar kunnen voetballen.   

•  Een vereniging die, naast voetbalactiviteiten, sociale activiteiten organiseert die bijdragen aan een sociale 

verbinding van leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren en inwoners van Heinkenszand (en de regio). 

•  Een vereniging die ook ondersteuning biedt aan sociale activiteiten en andere (sport)verenigingen in 

Heinkenszand. 
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CULTUUR
De vereniging is met haar centrumfunctie groots van omvang en biedt de allure en 
faciliteiten van een stedelijke vereniging. Belangrijk is dat Luctor Heinkenszand het dorpse 
karakter weet te behouden. “Het ons kent ons waar iedereen zich nog thuis voelt.”    

PRINCIPES
De voetbalvereniging drijft op de volgende drie principes: 

1. Passie We hebben passie voor voetbal en passie voor de vereniging. We zijn een daadkrachtige vereniging. 

We praten niet alleen, we doen vooral. We spelen vanuit onze eigen kracht met aantrekkelijk spel, waarmee we 

toeschouwers spektakel bieden. Het bestuur is daadkrachtig. We zijn duidelijk in onze missie, visie en doelen en de 

manier waarop wij ze bereiken. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. We helpen de vereniging waar 

dat kan. Taken voeren we met plezier uit, omdat we daarmee zorgen dat we zelf en andere leden kunnen trainen en 

wedstrijden spelen.

2. Prestatie We streven naar goede sportprestaties We leiden onze spelers op tot een hoog prestatieniveau. 

Niet alleen winnen we wedstrijden; we winnen ook de fairplay prijs. We staan bekend om onze sportiviteit. Dit 

komt tot uitdrukking in een positieve sfeer, respectvolle omgang met elkaar, onze tegenstanders en scheidsrechters. 

Daarnaast helpen we andere verenigingen in de omgeving en staan we centraal in het sociale leven van 

Heinkenszand.

3. Plezier We zijn een sociale vereniging waar leden van alle niveaus en alle lagen uit de bevolking welkom zijn. 

Iedereen is welkom en voelt zich thuis bij onze vereniging. We maken plezier met elkaar. Zowel tijdens trainingen, 

wedstrijden als erna. 

NORMEN EN WAARDEN
De vereniging brengt haar leden en supporters bij dat ze respect hebben voor hun trainers/leiders, de 

scheidsrechters, hun medespelers, tegenstanders én supporters. Dat begint bij de mini’s en andere jeugdteams en is 

ook onderwerp van gesprek bij de senioren. We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag en belonen goed gedrag.

De gedragsregels zijn als aparte bijlage in dit document opgenomen en per doelgroep uitgewerkt. De gedragsregels 

zijn samengevat in de volgende 10 gouden (huis)regels:

1.  Wij geven het goede (sportieve) voorbeeld.

2.  Wij behandelen iedereen met respect. We vloeken niet, schelden niet en maken geen racistische opmerkingen.

3.  Wij accepteren beslissingen van bestuursleden, trainers, begeleiders, scheidsrechters en grensrechters.

4.  Wij waarderen het werk van onze onmisbare vrijwilligers.

5.  Wij praten met elkaar en niet over elkaar.

6.  Wij spreken elkaar aan op houding en gedrag.

7.  Wij zijn samen verantwoordelijk voor de zorg van onze tenues en materialen.

8.  Wij laten het sportpark, de kleedkamers en kantine opgeruimd en netjes achter.

9.  Wij houden ons aan afspraken.

10. Wij genieten van elkaars acties en accepteren elkaars fouten.
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MISSIE
De missie van Luctor Heinkenszand is dat iedereen met plezier voetbalt en zich ontwikkelt 
op zijn of haar eigen niveau. De vereniging is méér dan voetbal. Dat blijkt uit het 
organiseren van veel activiteiten en de manier waarop wij invulling geven aan onze sociaal 
maatschappelijke rol. 

De missie is in de volgende hoofdstukken concreter uitgewerkt.  

VOETBALLEN OP ELK GEWENST NIVEAU, PRESTATIEF EN RECREATIEF 

De belangrijkste doelstelling van de vereniging is dat ieder lid op zijn of haar niveau met plezier kan voetballen. 

Luctor Heinkenszand staat voor prestatief senioren voetbal op zaterdag en recreatief voetbal op zaterdag en zondag 

en biedt op zaterdag jeugdvoetbal voor jongens en meisjes. In de toekomst geeft de vereniging ook invulling aan 

damesvoetbal en 35+ voetbal. 

ONTWIKKELEN
Naast het faciliteren van prestatief en recreatief voetbal, door o.a. het mogelijk maken van trainings- en 

wedstrijdmogelijkheden, zet de vereniging ook in op het ontwikkelen en opleidingen van de jeugdafdeling en de 1e 

en 2e selectie. 

De vereniging zet in op de volgende aspecten: 

• Teamindelingen op alle leeftijdscategorieën. 

• Het 1e team per leeftijdscategorie speelt zo hoog mogelijk.

• Vanaf J09 worden spelers voor het 1e team op voetbalvaardigheden geselecteerd.

• Vanaf J09 wordt een gekwalificeerde trainer voor het 1e team aangetrokken. 

• Jeugdtrainers worden ondersteund door een technische jeugdcommissie.

• Jeugdtrainers worden ondersteund door een, daarvoor apart aangestelde, jeugdcoördinator. 

•  Vanaf de jongste leeftijdscategorieën worden, naast de reguliere trainingen, aparte techniektrainingen 

aangeboden. 

•  De vereniging zet in op prestatievoetbal op seniorenniveau binnen de 1e en 2e selectie met, zoveel mogelijk, 

eigen opgeleide jeugdspelers.

• De 1e en 2e selectie wordt ondersteund door gekwalificeerde trainers en staf. 
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GEZELLIG
Naast de specifieke voetbalactiviteiten organiseert de vereniging onder het motto “Méér dan voetbal” verschillende 

activiteiten voor haar leden. 

Verenigingsbreed zijn dit o.a.
• Wekelijkse kantine openstellingen op training- en wedstrijddagen

• Oliebollentoernooi

• Nieuwjaarsreceptie

• Verenigingsbrede activiteit bij aanvang van het seizoen

• Mosselavond 

Voor de jeugdafdeling zijn dit o.a.
• Sponsorloop/lightrun

• Jeugdkamp

• Jeugdtoernooi

• Jaarlijks bezoek aan een eredivisiewedstrijd

• Jaarlijkse teamuitjes

• Sinterklaasavond

• Pupil van de week

Voor de senioren zijn dit o.a.
• Voorbereidingstoernooi

• Veteranentoernooi

• Elftalactiviteiten

• Trainingskamp (1e en 2e selectie) 

Deze activiteiten kenmerken de vereniging in haar ambitie om meer te zijn dan een voetbalvereniging. 

SOCIAAL
Naast de activiteiten voor haar eigen leden levert de vereniging Luctor Heinkenszand ook een bijdrage aan de sociale 

samenhang in het dorp. Daarom stelt de vereniging haar accommodatie beschikbaar voor o.a. de toneelvereniging, 

de handbalvereniging, het schoolvoetbal en de Oranjevereniging. In de toekomst wenst Luctor Heinkenszand 

de ondersteuning verder uit te breiden naar andere verenigingen door o.a. hulp te bieden bij de invulling van 

bestuurstaken of het mede organiseren van activiteiten.  Daarnaast wordt jaarlijks een grote rommelmarkt 

georganiseerd en het grootste bedrijventoernooi van Zuidwest Nederland voor ondernemingen uit de regio. Met haar 

grote ledenaantal en sociaal netwerk wil Luctor Heinkenszand ook een platform zijn voor een ondernemersnetwerk 

in Heinkenszand. Op die wijze kan de vereniging samen met het bedrijfsleven uit de regio de centrumfunctie van 

Heinkenszand op het gebied van voetbal-, bedrijfs- en sociale activiteiten nog sterker vormgeven. 
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HET GEVOEL VAN DE LEDEN

Inmiddels ben ik overgestapt van prestatief naar recreatief voetbal. 

Boven de 35 ben je ineens veteraan maar de geur van het gras blijft zijn 

aantrekkingskracht houden. Ik vind het leuk om nog steeds een potje 

te kunnen voetballen met mijn vrienden bij Luctor Heinkenszand. De 

gezelligheid en lichamelijke inspanning zijn een aangename afwisseling 

naast mijn baan. Naast voetballer ben ik ook nog actief in de bedrijventoernooicommissie. Het is leuk om samen 

met andere vrijwilligers een mooi evenement te organiseren dat een positieve uitstraling geeft op de club. 

Ik voel een sterke connectie met de vereniging en het dorp Heinkenszand ook al woon ik er niet meer. Vanaf het 

moment dat ik een eerste stap op het sportpark zet totdat ik weer naar huis ga heb ik leuke gesprekken met de 

mensen hier, van jong tot oud. Iedereen heeft op een bepaalde manier wel een connectie met elkaar en kent elkaar. 

Daarom voelt het denk ik als een soort tweede familie. 

Bas (fictief profiel)

Luctor Heinkenszand is een ambitieuze vereniging. De vereniging straalt 

haar ambitie uit. Dat hoor ik ook als ik bij andere verenigingen ben. “jullie 

hebben het goed voor elkaar” hoor ik dan. Daar ben ik best een beetje trots 

op.  Ik ben er van overtuigd dat wij op korte termijn in de tweede klasse 

spelen. Als speler van het 1e elftal ben ik ontzettend onder de indruk van 

de wijze waarop alles voor ons wordt georganiseerd. We hebben een zeer deskundige trainer die echt het maximale 

uit ons elftal haalt. Ondersteund door een verzorger die dagelijks voor ons klaar staat om ons te behandelen en die 

geblesseerde spelers begeleidt bij hun revalidatie. Hierdoor blijft onze selectie op sterkte. Onze begeleider zorgt dat 

het ons aan niets ontbreekt. Van uitgewassen hesjes tot het organiseren van ons jaarlijks trainingskamp. 

Na een fanatieke training of pittige wedstrijd vind ik niets lekkerder dan nog even lekker in de kantine met vrienden, 

bekenden en vaste supporters na te praten over ons spel of de tegenstander van volgende week, onder het genot 

van een pilsje uiteraard ;-).

Henk (fictief profiel) 

Sven: “Bij Luctor 
Heinkenszand is 
alles goed voor 
elkaar”

Bas: “Luctor 
Heinkenszand 
is mijn tweede 
familie” 
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Fanatiek voetballer ben ik nooit geweest. “Een recreatief voetballer” noemden ze 

dat dan hier. Mijn benen voerden gewoon niet uit wat mijn hersenen bedachten 

zei ik altijd haha… Tien jaar geleden heb ik mijn voetbalschoenen aan de wilgen 

gehangen en ben ik mij op een andere manier in gaan zetten voor de club. Ik doe 

verschillende klussen en sta met grote regelmaat achter de bar.  

Ik zie mijzelf als een echte clubman. Ik geniet van het spelletje maar bovenal vind ik het gewoon gezellig bij mijn 

clubje. Ik heb een groen wit hart en ik ken veel leden hier bij naam. Het is nog steeds een echte dorpsclub. Leuk om 

te zien is dat je hier de kinderen ’s-ochtends vroeg hun wedstrijdje ziet spelen en dat hun vaders later in de middag 

de wei in gaan. Wat mij hier echt opvalt is dat iedereen  nog op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. We 

kunnen elkaar hier nog gewoon aanspreken op houding en gedrag zonder dat dit tot problemen leidt. Dat zie je bij 

sommige verenigingen wel eens anders. 

Henk (fictief profiel)

Ik ben Jip en zit op de Jan van Schengenschool in Heinkenszand. Ik voetbal in de 

JO11 samen met mijn klasgenoten. Ook mijn beste vrienden uit de straat, die op de 

Wegwijzer naar school gaan,  zitten bij mij in het team. Ik heb een superleuke trainer. 

Hij voetbalt in het 1e elftal en is supergoed dus ik kan echt veel van hem leren. 

Na mijn eigen wedstrijd ga ik op zaterdagmiddag samen met mijn vrienden terug naar het sportpark om partijtje te 

spelen. We kijken dan soms ook naar het 1e elftal. Mijn vader is dan ook vaak aan het kijken. Dat is wel makkelijk 

want dan krijg ik vaak nog geld voor een zakje snoep en een frisje in de kantine. 

Ik denk dat ik later ook in het eerste elftal ga voetballen of misschien wel bij Ajax. Ik scoor veel meer doelpunten als 

mijn trainer want dat kan ik beter dan hem.

Jip (fictief profiel)

Henk: ”Ik 
ben een echte 
clubman”

Jip: “Al mijn 
vrienden 
voetballen 
hier”    
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STEREOTYPE LID
KENMERKEN TYPISCH LID LUCTOR HEINKENSZAND
Een lid van Luctor Heinkenszand is niet eenvoudig te typeren. Over het algemeen is hij/zij in de leeftijd tussen 5 en 

50 jaar, woonachtig (geweest) in Heinkenszand of heeft hij/zij op één of andere manier een binding met het dorp 

Heinkenszand (bijvoorbeeld geboren, werkzaam, schoolgaand, familie of een vriendenkring hebben binnen het 

dorp).

Liefde voor het voetbalspel of het sociale aspect van de vereniging bindt Leden van Luctor Heinkenszand aan de 

vereniging. Het lid probeert binnen zijn/haar mogelijkheden op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen zonder 

het aspect gezelligheid uit het oog te verliezen. Presteren en ontspannen gaan volgens het lid hand in hand. De 

vereniging is voor het lid ook de centrale ontmoetingsplaats voor vrienden, kennissen en relaties. Hij/zij is bereid 

om naast het voetballen ook andere activiteiten (incidenteel of structureel vrijwilligerswerk) voor de vereniging uit 

te voeren. Ook na zijn/haar actieve voetbalperiode.  

 

RELATIE
WAAROM LUCTOR HEINKENSZAND
Luctor Heinkenszand is het sociale middelpunt voor leden, inwoners en ondernemers uit Heinkenszand en de 

regio. Naast het streven naar hoge sportieve voetbalprestaties en dit optimaal te faciliteren, staat het sociale 

karakter van de vereniging centraal. Door ondersteuning te bieden aan andere verenigingen in het dorp, het 

organiseren van evenementen op het sportpark voor alle inwoners van Heinkenszand en de ontwikkeling van een 

ondernemersplatform voor het omvangrijke bedrijfsleven in Heinkenszand en directe omgeving wordt invulling 

gegeven aan de ambitie om het centrum te zijn voor méér dan voetbal. 

WAAROM WORDT JE LID VAN LUCTOR HEINKENSZAND
Je wordt jeugdlid van Luctor Heinkenszand omdat je wilt voetballen. Daarbij is het van groot belang dat je kan 

spelen met leeftijdsgenoten, vriendjes en vriendinnetjes en dat je op sportief gebied het maximale uit jezelf haalt. 

Luctor Heinkenszand helpt je daarbij door je te laten spelen in een elftal binnen jouw leeftijdscategorie en op jouw 

niveau. De vereniging ondersteunt je in je sportieve ontwikkeling tijdens de trainings- en wedstrijddagen en ook 

door aanvullende techniektrainingen. Luctor Heinkenszand stelt hiervoor opgeleide trainers en begeleiders aan. 

Die worden vervolgens weer ondersteund door een technische jeugdcommissie en jeugdcoördinator. Daarnaast 

organiseert de vereniging tal van leuke activiteiten naast het voetbal zoals een jeugdkamp en een jaarlijks bezoek 

aan een eredivisiewedstrijd. Luctor Heinkenszand biedt je veel voetbalplezier en een plek om samen met je 

vrienden(innen) leuke activiteiten te ondernemen. 

Ook voor seniorleden biedt Luctor Heinkenszand een breed aanbod aan voetbalmogelijkheden. Op het gebied van 

prestatief voetbal kan je in de eerste en tweede selectie onder begeleiding van een daartoe opgeleide trainer en 

verzorger het maximale uit jezelf en het team halen. 
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Deze elftallen worden ondersteund door een vaste begeleider en vlagger. Luctor Heinkenszand biedt optimale 

ondersteuning om haar ambitie voor het 1e elftal (2e  klasse zaterdag) en voor het 2e elftal (reserve 2e klasse 

zaterdag) te realiseren. Ook voor deze elftallen worden activiteiten georganiseerd zoals het jaarlijkse trainingskamp. 

Vanzelfsprekend biedt Luctor Heinkenszand voor senioren op zaterdag en op zondag ook de mogelijkheid tot 

recreatief voetbal. Voor deze recreatieve voetballers faciliteert de vereniging trainingsmogelijkheden. Ieder jaar 

wordt er voor deze elftallen tevens een teamactiviteit georganiseerd. 

In 2020 voorziet Luctor Heinkenszand haar leden en gasten van een nieuwe accommodatie. Deze accommodatie 

voldoet op dat moment aan alles eisen van de tijd en is de modernste en duurzaamste accommodatie van de 

gemeente Borsele. De jaren 2017-2020 worden gebruikt ter voorbereiding op het realiseren van deze ambitie. De 

accommodatie kent momenteel 3 wedstrijdvelden, 2 trainingsvelden en een pupillenveld. Verdere uitbreiding van 

deze accommodatie is  momenteel nog niet noodzakelijk. Indien de capaciteitsvraag toeneemt zal de wens van 

kunstgrasvelden aan de gemeente ter overweging worden meegegeven.

  

WAAROM WORDT JE VRIJWILLIGER BIJ LUCTOR HEINKENSZAND
Je wordt vrijwilliger bij Luctor Heinkenszand om dat je jezelf verbonden voelt met de vereniging. Er is sprake van 

binding (lidmaatschap), zonder dat je persé zelf voetbal speelt of liefde voor het voetbalspel hebt. 

Juist het sterke sociale karakter van de vereniging, de ervaren vriendschappen, de goede onderlinge verhoudingen 

binnen de vereniging, de professionele organisatie en de waardering voor je inzet maken het leuk om van betekenis 

te zijn voor de vereniging. 

Wanneer je jezelf herkent in de ambities van Luctor Heinkenszand en je ook een bijdrage wilt leveren aan het 

realiseren van de ambities en doelen van de vereniging, dan word je vrijwilliger bij Luctor Heinkenszand 

WAAROM BEN JE SUPPORTER VAN LUCTOR HEINKENSZAND
Als lid van voetbalvereniging ben je automatisch supporter van Luctor Heinkenszand Dat geldt ook voor mensen 

wiens kind of partner voetbalt bij deze vereniging. Voetballiefhebbers uit Heinkenszand zijn trots op de prestaties 

van de vereniging Luctor Heinkenszand en de wijze waarop de vereniging invulling geeft aan haar jeugdopleiding. 

De ambities, het speelniveau en het aantrekkelijk voetbal van de vereniging heeft ook aantrekkingskracht op de 

voetballiefhebber uit de omgeving. Luctor Heinkenszand biedt voetbalplezier. Door het sociale karakter van de 

vereniging vinden ook bezoekers met minder affiniteit met het voetbalspel het leuk en gezellig om een ochtend of 

middag op het sportpark in Heinkenszand door te brengen. 
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WAAROM WORDT JE SPONSOR VAN LUCTOR HEINKENSZAND
Heinkenszand ligt centraal tussen Goes en Vlissingen, direct aan de Rijksweg A58. Sinds de Westerscheldetunnel 

gereed is komt ook het autoverkeer van en naar Zeeuws-Vlaanderen en België langs Heinkenszand en heeft het een 

directe afrit naar het dorp Heinkenszand en o.a. de bedrijventerreinen Noordzak en Noordland. Vanaf de A58 zijn de 

bedrijventerreinen direct zichtbaar. 

Door haar ligging is Heinkenszand een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers en daaropvolgend ook 

voor haar werknemers. Heinkenszand is een groeikern en kent verschillende uitbreidingswijken zoals “over de Dijk”. 

Luctor Heinkenszand kent momenteel 550 leden en heeft de potentie om verder door te groeien. 

Het sportpark van “Luctor Heinkenzand” kent ieder weekend zo’n 1.000 bezoekers. Grotendeels bezoekers 

uit Heinkenszand en de provincie Zeeland.  Het grote bezoekersaantal biedt ondernemers een interessante 

mogelijkheid om hun bedrijf en/of producten onder de aandacht te brengen. Dit is o.a. mogelijk via de verschillende 

exposuremogelijkheden op het sportpark waaronder reclameborden en beeldschermen en ook via de website, 

verschillende nieuwsbrieven en op de tenues van één op meerdere van de 23 jeugd of 7 seniorenteams. 

Daarnaast biedt Luctor Heinkenszand de mogelijkheid tot lidmaatschap van een ondernemersplatform. Het 

platform stelt ondernemers in de gelegenheid om tijdens de thuiswedstrijden van de 1e selectie en diverse 

aanvullend georganiseerde inspirerende ondernemersbijeenkomsten hun netwerk verder uit te breiden.     
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UITERLIJK
INVULLING VAN DE UITERLIJKHEDEN
De  uiterlijkheden worden verder uitgewerkt in het huisstijlhandboek Luctor Heinkenszand. 

De uitgangspunten van de uiterlijkheden zijn:

• Naam: Luctor Heinkenszand 

• Pay off: Méér dan voetbal

• Kleur: groen wit (nader in te vullen)

• Logo: Hierin wordt de tekst “Voetbal & vereniging sinds 1914” opgenomen




