
De accommodatiecommissie is druk 
doende om de faciliteiten op het sportpark 
te verbeteren, zodat het park voldoet aan 
de door de KNVB en onszelf gestelde eisen. 
Hierbij informeren we je over wat er op 
stapel staat.

Entree: Er komt een welkomstbord aan het 
begin van het sportpark en de fietsenstalling 
wordt herschikt. Tevens komen er vlaggen bij de 
ingang en een plattegrond.

Kantine: De kantine krijgt aan de zijde van 
het 2e veld (het hoofdveld de komende 2 
jaar) openslaande deuren en een terras met 
overkapping.

Veld 1: Dit veld wordt vanaf de 3e week mei 
gerenoveerd. Daarbij wordt de omheining 
vervangen en komt er rondom het veld een 
strook van betonplaten. Tevens komen er 
nieuwe dug-outs.

Veld 2: Ook dit veld krijgt een nieuwe 
omheining, rondom een strook van betonplaten 
en nieuwe dug-outs. Tevens wordt er een nieuw 
scorebord geplaatst (wat na 2 jaar verhuisd naar 
veld 1).

Achterste trainingsveld (wei van Bal): 
Omdat er pas in januari 2018 weer op veld 1 
kan worden gevoetbald, wordt dit trainingsveld 
voorzien van doelen en belijning.

Overig: Verder vindt er regulier onderhoud 
en herstelwerkzaamheden plaats wordt de 
verlichting op het park bekeken.

De planning is erop gericht om alles spik en 
span te hebben voordat het seizoen 2017/2018 
begint. Om dit te realiseren kunnen we nog wel 
wat handjes gebruiken. 
 
Dus wil je helpen? Stuur dan een mailtje naar 
accommodatie@luctorheinkenszand.nl

Nieuws vanuit de accommodatiecommissie
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Nieuws vanuit de sponsorcommissie
Op donderdag 23 maart 2017 vond 
de eerste sponsorbijeenkomst van 
Luctor Heinkenszand plaats in de 
ontvangsthal van Binnenuit. Doel van deze 
bijeenkomst was het informeren van en 
het kennismaken met ca. 50 huidige en 
potentiele sponsoren.

In een goede presentatie vertelde wethouder 
Schenk van de gemeente Borsele onder de 
indruk te zijn van het werk dat reeds verzet 
is om tot de fusie te komen. Daarbij was hij 
verheugd dat Luctor Heinkenszand belangrijke 
elementen uit de notitie samenspel van de 
gemeente invulling wil gaan geven. Zijn verhaal 
sloot naadloos aan op de presentatie van Marco 
Utermark die uitlegde hoe wij de identiteit en 
cultuur van Luctor Heinkenszand vorm gaan 
geven. (zie ook de nota identiteit en cultuur) 
www.luctorheinkenszand.nl/wp-content/
uploads/2017/03/Identiteit-LH-1.pdf 

Onze strapline: “Meer dan voetbal” 
maakt duidelijk dat Luctor 
Heinkenszand een maatschappelijke 
rol wil gaan spelen in Heinkenszand 
en omgeving, door zoveel als 
mogelijk zowel horizontaal 
(met andere verenigingen) 
als verticaal (andere 
organisaties) samen te 
werken.

Nadat Joerie Poelman toelichting gaf over 
de sponsormogelijkheden en een te vormen 
businessclub, bleef het onder het genot van 
een door Pim’s kantineservice verzorgd hapje 
en drankje nog lang gezellig bij Binnenuit. In 
de komende weken zullen sponsoren door 
de leden van de sponsorcommissie benaderd 
worden om de wensen en mogelijkheden 
die Luctor Heinkenszand kan bieden zoveel 
mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.
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goed doel
Naast de genoemde horizontale en verticale samenwerking denkt Luctor Heinkenszand 
met haar leden, sponsoren en supporters ook op een andere wijze een maatschappelijke 
bijdrage te kunnen leveren.

Wij zouden ons namelijk graag verbinden aan een goed (lokaal) doel, waarvoor reclame gemaakt 
kan worden en waarmee gezamenlijk fonds werving activiteiten ontplooid kunnen worden.
Mocht u een goed lokaal/regionaal doel kennen waarvan u denkt dat deze ondersteuning kan 
gebruiken dan verzoeken wij u dit te mailen aan: sponsor@luctorheinkenszand.nl of contact op te 
nemen met 1 van de leden van de sponsorcommissie.

Leden sponsorcommissie
Tom Tempelaars 06-53374105 tempelaars@zeelandnet.nl 
Bernard Prevost 06-48612090 prevost@zeelandnet.nl 
Joerie Poelman 06-11561780 joerie.poelman@xs4all.nl 
Martijn Pluijmers 06-31797442 pluijmers1@zeelandnet.nl 
Martin Blankenburgh 06-53256465 martinblankenburgh@gmail.com 
Jeroen Koole 06-55176977 jkoole@koolecontrols.nl 
Robbie Totté 06-23959566 robbietotter@hotmail.com
Ko Lous 06-83334948 kolous@zeelandnet.nl 
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