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Het hoofdbestuur heeft gevraagd 
om naast een sponsorcommissie, 
accommodatiecommissie, financiële 
commissie en kantinecommissie ook een 
cultuurcommissie te vormen. In deze 
nieuwsbrief stellen wij ons voor en geven 
we inzicht in onze werkzaamheden.

Taken 
Als commissie hebben wij de taak om 
de seizoensactiviteiten in te plannen en 
de voortgang daarvan te bewaken. We 
leggen contact met de vrijwilligers die deze 
evenementen vaak al jaren organiseren en 
proberen voor hen de link te zijn richting het 
hoofdbestuur en de andere commissies. Het 
is dus niet zo dat de cultuurcommissie de 
activiteiten organiseert. De cultuurcommissie 
heeft puur een coördinerende en 
ondersteunende rol. Wij hopen dan ook van 
harte om te kunnen blijven steunen op de 
vrijwilligers die al jaren deze activiteiten voor 
ons organiseren.  

Naast de activiteiten wordt er vanuit de 
cultuurcommissie ook invulling gegeven aan 
de communicatie uitingen. Denk hierbij o.a. 
aan de website, facebook en instagram. Voor 
een mooie uitstraling in onze communicatie 
uitingen, op de tenues, en op de accommodatie 
worden wij ondersteund door drie vormgevers.

Resultaten 
Een paar concrete resultaten van de 
cultuurcommissie in de afgelopen maanden zijn 
o.a.

• Het beleidsplan Identiteit en Cultuur
• De gedragsregels
• Het logo
• Het tenue
• De huistijl (kleurgebruik, lettertype etc.)
• De nieuwsbrieven
• De nieuwe website
• Een nieuwe facebookpagina
• Een nieuw instagram account
• Vormgeving van het jeugdbeleidsplan
• De informatiegids
• Opstellen van de activiteitenkalender
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Samenstelling
De cultuurcommissie is onderverdeeld in de drie pijlers activiteiten, webredactie/communicatie en 
vormgeving.  Martijn Priem coördineert deze drie pijlers en schuift incidenteel als agendalid aan bij het 
hoofdbestuur. De cultuurcommissie kent dus geen structurele vertegenwoordiging in het hoofdbestuur. 

Activiteiten   
 
Thijs van Damme
Yolanda Remijn
Jaimy Paauwe 
Mariska van Zaltbommel
Marloes Trompert

Webredactie/communicatie 

Jean Paul de Jonge (webmaster)
Sjoerd Klippel
Annemarie de Boer 
Vacature
Vacature

Vormgeving
 
Danny Hout
Jordi Hout
Janick van Megroot

Activiteitenkalender 2017-2018
De volgende activiteiten staan komend seizoen op de planning.

24 & 25 augustus Fun & Voetbal
25 augustus 2017 Onderling toernooi recreatie-elftallen
26 augustus 2017 Voorbereidingstoernooi
02 september 2017 Startdag i.c.m. de 1e bekerwedstrijden 
04 november 2017 Mosselavond
24 november 2017 Sinterklaasavond
31 december 2017 Oliebollentoernooi
6 januari 2018 Nieuwjaarsreceptie en Lightrun
12 t/m 14 januari 2018 Trainingskamp selectie-elftallen
Voorjaar 2018  Eredivisiewedstrijd
14 april 2018  Rommelmarkt
1 & 2 juni 2018  Jeugdtoernooi
2 juni 2018  Grote verloting
8 & 9 juni 2018  Jeugdkamp
8 & 9 juni 2018  Speciale activiteit JO13-JO15 en meidenteams 
15 juni 2018  Bedrijventoernooi

jeugdtoernooi

Mosselavond

lightrun

1 & 2 JUNI 2018

4 NOVEMBER 2017

6 JANUARI 2018
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Vacatures
De cultuurcommissie is momenteel nog hard op 
zoek naar vrijwilligers die iets voor de nieuwe 
vereniging willen betekenen. 

Organisator Eredivisiewedstrijd
We zoeken iemand die het jaarlijkse bezoek 
aan een eredivisiewedstrijd voor de vereniging 
wilt organiseren. We  hebben de ambitie om 
ieder voorjaar een bezoek de brengen aan 
een wedstrijd van een profclub. Jij legt de 
contacten met de eredivisieclub. Je regelt de 
kaarten, het vervoer en je coördineert het 
communicatieproces met de deelnemers.  

Leden webredactie
De webredactie kent momenteel drie leden. Graag vullen wij deze aan met twee extra leden zodat 
we de werkzaamheden kunnen verdelen. Ben jij handig met websites en heb je affiniteit met 
communicatie? Dan zitten wij echt om jou te springen! Je wordt gevraagd pers/nieuwsberichten op 
te stellen en de content te beheren van o.a. onze website, facebookpagina en Instagram. 

organiseer
EEN BEZOEK AAN EEN 

EREDIVISIEWEDSTRIJD

vacature
HANDIG MET WEBSITES? WE ZOEKEN 
NOG LEDEN VOOR DE WEBREDACTIE
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Opsteller programmaboekje
Voor de thuiswedstrijden van het 1e elftal geven 
wij een programmaboekje uit. Als opsteller van 
het programmaboekje krijg je donderdagavond 
van de teamleiders door wie de selectiespelers 
zijn en wie de pupil van de week is. Ook krijg je 
de opstelling van de tegenstander door. Het is 
aan jou om een leuke introductie, de selecties, 
een introductie van de pupil van de week en 
vanzelfsprekend de huidige competitiestand 
in het programmaboekje te verwoorden. De 
opgestelde tekst wordt op zaterdagmorgen op 
een vast format geprint en ’s-middags door de 
gastheren en dames uitgereikt aan de bezoekers.  

Algemene oproep
Lijkt het je leuk om te helpen bij de organisatie van onze activiteiten? Schroom dan niet om dit 
ons te laten weten. Wij zijn hard op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen bij de 
organisatie van al onze activiteiten. Als je al een bepaalde voorkeur voor een activiteit hebt dan 
horen wij dit ook graag van jou.  

Contact
Je kunt ons bereiken via het e-mailadres cultuur@luctorheinkenszand.nl 

wij zoeken nog 

gezocht

VRIJWILLIGERS DIE WILLEN HELPEN BIJ HET 
ORGANISEREN VAN DIVERSE ACTIVITEITEN

LITERAIRE MEESTER VOOR 
HET PROGRAMMABOEK


