
de club
“VRIENDEN VAN LUCTOR HEINKENSZAND”

luctorheinkenszand.nl

Al enige tijd was binnen de vereniging Luctor’88 een aparte club actief genaamd vrienden van. Deze club 
had als doel een fonds te creëren waarop het bestuur van de vereniging indien nodig een beroep kon 
doen om doelen en ambities te verwezenlijken. Hierbij is altijd als voorwaarde gesteld dat het moet gaan 
om zaken die de jeugdafdeling kwalitatief ten goede komen. Er kan dan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan kwalitatief goede trainers, coördinatie van de jeugdafdeling, clinics voor trainers/leiders en spelers 
of materiaal. Zaken als uitjes e.d. vielen hier nadrukkelijk niet onder. De afgelopen jaren is veelvuldig 
gebruikt gemaakt van het fonds. Het fonds heeft dan ook zeker zijn nut bewezen.

Graag willen wij de Vrienden club, die inmiddels uit circa 30 leden bestaat dan ook voortzetten en het liefst zelfs 
uitbreiden. Zeker nu de nieuwe vereniging voor mooie uitdagingen staat, maar waaraan ook een prijskaartje hangt. Bij de 
start moet er, ondanks veel vrijwilligerswerk, fors geïnvesteerd worden en alleen met sponsoring en contributies ben je er 
niet zomaar. Wij willen graag al onze faciliteiten op orde hebben, maar ook voetbal als sport zeer laagdrempelig houden. 
Het moet iedereen gegeven blijven om elke week 3x te voetballen met vriendjes en vriendinnetjes in mooie tenues en 
zonder bijkomende kosten.  Wij willen graag met het fonds een bijdrage leveren om te zorgen dat ambities waargemaakt 
kunnen worden en voetbal voor iedereen bereikbaar blijft. Alles ten dienste van onze jeugd uiteraard.

Iedereen die de vereniging en dit doel een warm hart toe draagt kan lid worden.
Dit kan door een mail te sturen naar vriendenvan@luctorheinkenszand.nl
Je kunt al lid zijn voor € 100,-. Je zult dan 1 á 2 keer per jaar uitgenodigd worden voor een gezellige avond waarbij tevens 
door de jeugdafdeling wordt vertelt waar ze mee bezig zijn en waar het fonds voor is gebruikt.

We rekenen op jullie aanmelding !!!


