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welkom
De slogan van onze vereniging is
“Meer dan voetbal” en geeft goed
weer wie wij zijn. Wij zijn een
voetbalvereniging die haar sociaal
maatschappelijke rol serieus
neemt. Natuurlijk voert voetbal de
boventoon en is veel gericht op het
zo goed mogelijk faciliteren van het
voetballen in teamverband.

O

nze jeugdopleiding is daarbij één van onze belangrijkste onderdelen. Wij investeren daar veel in, wat heeft
geleid tot een certificering door de KNVB. Een belangrijk keurmerk waar we hard voor hebben gewerkt en
erg trots op zijn. Verder willen wij met onze prestatie teams zo hoog mogelijk spelen, maar wel met een
basis van eigen opgeleide spelers.
Maar het draait niet alleen om prestatie. Wij willen dat eenieder op zijn/haar eigen niveau bij ons kan voetballen.
Daarbij staan plezier en passie voorop. We zijn er trots op dat we inmiddels iedereen binnen de samenleving
voetbal aan kunnen bieden.
Daarnaast zijn wij trots op de positie die we in onze omgeving innemen; we zijn meer dan voetbal. Wij
ondersteunen en organiseren enorm veel activiteiten binnen de vereniging, maar ook daarbuiten. Voor veel
mensen is de vereniging dan ook een sociaal hart. Dat voelt enorm goed. En het mooie is dat alle leden hun
steentje bijdragen. Ieder lid is dan ook automatisch vrijwilliger. Dat is ook iets wat wij van elkaar verwachten.
Samen komen we immers verder en kunnen we onze ambities verwezenlijken en waarborgen dat we voor velen
het sociale hart blijven.
We heten je dan ook van harte welkom bij deze mooie vereniging. En samen maken we er een nog mooiere
vereniging van!
Marco Utermark, voorzitter
Marco Goovers, vice voorzitter
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luctor
heinkenszand
Het dorp Heinkenszand kent een
voetbalgeschiedenis die terug
gaat tot 1914. Vandaag de dag is
zo’n 10% van de dorpsbewoners
lid van Luctor Heinkenszand.
Voetbal is dan ook de meest
beoefende sport in het dorp.
Luctor Heinkenszand is de
grootste voetbalvereniging
en het grootste fysiek sociaal
netwerk binnen de gemeente
Borsele met aantrekkingskracht
voor voetballers, supporters en
sponsoren in Zuid Beveland.
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Samensmelting
Luctor Heinkenszand is ontstaan uit de zaterdagvoetbalvereniging s.v. Heinkenszand en zondagvoetbalvereniging
v.v. Luctor’88. Op basis van gedeelde waarden en ambities hebben de leden van de beide verenigingen in 2017
gekozen tot samensmelting van de twee verenigingen. Bij aanvang bestond de vereniging uit 7 seniorenteams
en 23 jeugdteams (waarvan 4 meidenteams) met in totaal 550 leden. Drie jaar later is Luctor Heinkenszand
uitgegroeid tot 11 seniorenteams (waarvan 1 vrouwenteam, 1 walking footballteam en 1 40+ team) en 20
jeugdteams (waarvan 4 meidenteams en 1 G-team) met in totaal 700 leden.
De ambities van Luctor Heinkenszand:
• Een vereniging zijn waarbij zowel bij de senioren als bij de jeugd een goede mix is tussen prestatief en
recreatief voetbal, zodat een ieder op zijn/haar eigen niveau met plezier kan voetballen.
• Door de grote omvang van de vereniging kan Luctor Heinkenszand teamindelingen maken waarbij
leeftijdsgenoten (vrienden en vriendinnen) op hun eigen niveau met elkaar kunnen voetballen.
• Een vereniging waar het 1e, 2e en 3e seniorenelftal op zaterdag zo hoog mogelijk voetballen met liefst zoveel
mogelijk eigen opgeleide spelers (ambitieniveau 1e elftal: tweede klasse zaterdag, 2e elftal: reserve tweede
klasse zaterdag, 3e elftal: reserve tweede klasse zaterdag).
• Een vereniging met een kwalitatief goede jeugdopleiding.
• Een vereniging die, naast voetbalactiviteiten, sociale activiteiten organiseert die bijdragen aan de sociale
cohesie van leden, vrijwilligers, supporters, sponsoren en inwoners van Heinkenszand en de regio.
• Een vereniging die ondersteuning biedt aan sociale activiteiten en andere (sport)verenigingen in
Heinkenszand.
• Een krachtige vereniging met uitstraling en een aantrekkingskracht in de regio (stedelijke allure met een
dorps, ons kent ons, karakter).
Samenwerking met Apollo’69
Sinds het begin van het seizoen 2019/2020 werken Apollo’69 en Luctor Heinkenszand samen v.w.b. het
vrouwenteam. In de loop van dat seizoen is deze samenwerking uitgebreid met de MO19. Gezien de goede en
prettige samenwerking, is besloten om met ingang van het seizoen 2020/2021 de samenwerking te intensiveren
en uit te breiden naar de gehele meiden- en vrouwentak. Hierdoor zijn beide verenigingen in staat om voor
de inmiddels 135 meiden en vrouwen een optimale voetbalomgeving te creëren, waarin voor een ieder een
passende plek is die aansluit bij haar (voetbal)leeftijd, ambitie, motivatie en niveau. Plezier staat voorop en dan
komen de prestaties vanzelf!
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Waar staat
Luctor
Heinkenszand
voor?
De missie van “Luctor
Heinkenszand” is dat iedereen
met plezier voetbalt en zich
ontwikkelt op zijn/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.
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KERNWAARDEN
Luctor Heinkenszand drijft op de volgende drie kernwaarden:
1. PASSIE
	We hebben passie voor voetbal en passie voor onze 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.
VOETBALLEN OP ELK GEWENST NIVEAU, PRESTATIEF EN RECREATIEF
De belangrijkste doelstelling van de vereniging is dat ieder lid op zijn/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 meiden.
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 het ontwikkelen en
opleiden van jeugdspelers.
Het is daarbij van belang dat we zorgen voor gelijkwaardigheid in het voetbalprogramma, de begeleiding,
de faciliteiten en de randvoorwaarden van alle jeugdvoetballers. Hierdoor bieden we als club meer
voetbalontwikkelingsmogelijkheden voor alle voetballers. Dit zorgt ervoor dat elke jeugdspeler zijn/haar potentie
volledig kan ontwikkelen tot een voetballer op elk niveau. En niet alleen als voetballer, ook als persoon.

De vereniging zet hierbij in op de volgende aspecten:
• Het opzetten van een jeugdopleiding welke voldoet aan de normen die de KNVB daarvoor stelt. Het streven is
om de certificering te behouden.
• Teamindelingen in alle leeftijdscategorieën.
• Het 1e team per leeftijdscategorie zo hoog mogelijk te laten spelen.
• 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.
• Aan (potentiële) jeugdtrainers worden cursussen aangeboden via de KNVB. Het streven is cursussen te laten
verzorgen op het eigen sportpark.
• Vanaf de jongste leeftijdscategorieën worden, naast de reguliere trainingen, aparte techniektrainingen
aangeboden.
• Volop aandacht wordt besteed aan de niet selectie teams. Zeer belangrijk dat zij zich thuis voelen en zich op
hun eigen niveau met maximaal plezier kunnen ontwikkelen.
• Het binnen de vereniging aanbieden van sociaal pedagogische begeleiding al dan niet met externe inzet.
• De vereniging zet in op prestatievoetbal op seniorenniveau binnen de 1e, 2e en 3e selectie met liefst zoveel
mogelijk eigen opgeleide jeugdspelesDe 1e en 2e selectie worden ondersteund door gekwalificeerde trainers
en verzorgers.
GEZELLIGHEID
Naast de specifieke voetbalactiviteiten organiseert de vereniging onder het motto “Méér dan voetbal”
verschillende activiteiten voor haar leden.
Vereniging breed zijn dit onder andere:
• Wekelijkse kantine openstellingen op donderdag, vrijdag en wedstrijddagen;
• Oliebollentoernooi;
• Nieuwjaarsreceptie;
• Vereniging brede activiteit bij aanvang van het seizoen;
• Mosselavond.
Voor de jeugdafdeling zijn dit onder andere:
• Jeugdkamp;
• Deelname aan toernooien, waaronder een soccer toernooi met boarding;
• Jaarlijks bezoek aan een eredivisiewedstrijd;
• Jaarlijkse teamuitjes om het seizoen af te sluiten;
• Sinterklaasavond voor de jongste spelers;
• Pupil van de week.
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Voor de senioren zijn dit onder andere:
• Voorbereidingstoernooi;
• Elftalactiviteiten.
Deze activiteiten kenmerken de vereniging in haar ambitie om meer te zijn dan een voetbalvereniging.
SOCIAAL
Naast de activiteiten voor haar eigen leden levert Luctor Heinkenszand ook een bijdrage aan de sociale karakter
van het dorp. Daarom stelt de vereniging haar accommodatie kosteloos beschikbaar aan een aantal verenigingen
en initiatieven, zoals de toneelvereniging, het schoolvoetbaltoernooi en de Oranjevereniging. Daarnaast biedt de
jeugdafdeling ondersteuning aan bij de KiKa Wandelvierdaagse.
In de toekomst wil Luctor Heinkenszand de ondersteuning verder uitbreiden naar andere verenigingen door o.a.
ondersteuning te bieden bij de invulling van bestuurstaken of het mede organiseren van activiteiten.
Daarnaast wordt jaarlijks een grote rommelmarkt en het grootste bedrijventoernooi van Zuidwest Nederland
voor ondernemingen uit de regio georganiseerd. Met haar grote ledenaantal en sociaal netwerk wil Luctor
Heinkenszand ook het platform zijn voor een ondernemersnetwerk dat momenteel in Heinkenszand nog
wordt gemist. 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.
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.
De gedragsregels zijn samengevat in de volgende 10 gouden (huis)regels:
1. Wij zijn 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 hebben respect voor 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 de afspraken;
10. Wij genieten van elkaars acties en accepteren elkaars fouten.
Voor meer informatie over de missie en het beleid van Luctor Heinkenszand kun je terecht op onze website:
www.luctorheinkenszand.nl
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Hoe is Luctor
Heinkenszand
georganiseerd?
In onze vereniging zijn
diverse commissies actief die
verschillende zaken uitwerken.
Op onze site is hierover meer
informatie over te vinden onder
het kopje “Wie is Wie?”
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TECHNISCHE COMMISSIE JEUGD
De Technische Commissie Jeugd ontwikkelt, voert uit en houdt toezicht op het door de vereniging te voeren
technische jeugdbeleid. Zo maken zij de teamindelingen, zorgen voor trainers en leiders en helpen trainers met
o.a. oefenstof en opleidingen die door de KNVB worden aanboden.

Naam

Rol

e-mail

telefoon

Bestuurslid

l.van.z@zeelandnet.nl

06-53759667

Juul Back

Coördinator JO17 en JO19

juulback@hotmail.com

06 26 40 35 57

Sjoerd Philipse

Coördinator JO13 en JO15
en voorzitter

sphilipse@zeelandnet.nl

06 15 42 06 38

Rol

e-mail

telefoon

Bestuurslid

l.van.z@zeelandnet.nl

06-53759667

Voorzitter

lonnysaha@zeelandnet.nl

06 16 36 51 26

Roland Hannewijk

Coördinator

roland.hannewijk@gmail.com

06 40 54 47 65

Jean Paul Mulder

Coördinator

dpcvangessel@hotmail.com

06 37 35 31 85

Leon van Zaltbommel

TECHNISCHE COMMISSIE MEIDEN & VROUWEN

Naam
Leon van Zaltbommel
Lonny Franse

wil je leider of
trainer van een
team worden?
We zijn nog op zoek naar leiders
en trainers voor diverse jeugdteams.
interesse? kijk dan op de website

luctorheinkenszand.nl
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ALGEMENE COMMISSIE JEUGD
De Algemene Commissie Jeugd houdt zich bezig met alle zaken rondom de jeugdteams die niet specifiek met
het voetbaltechnische te maken hebben. Zij verwelkomen nieuwe spelers, zorgen voor de tenues van de teams,
lossen problemen op (bijvoorbeeld als er tussen spelers onderling of tussen spelers en trainer bepaalde zaken
spelen).

Naam

Rol

e-mail

telefoon

Corné Haverhals

Bestuurslid Jeugdzaken

cornehaverhals@hotmail.com

06-13894849

Wendy de Vos

Lid

wendydevos@zeelandnet.nl

06-29097096

Wendy van Voren

Lid

06-30007011

TECHNISCHE COMMISSIE SENIOREN
De Technische Commissie Senioren is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van
het door de vereniging te voeren technische beleid, waarbij ervoor wordt gezorgd dat ieder seniorenlid op het
juiste niveau speelt.

Naam

Rol

e-mail

telefoon

Marcel Hoogendijk

Voorzitter

hoogendijk@zeelandnet.nl

06-53849767

Theo van de Swaluw

Bestuurslid

tc@luctorheinkenszand.nl

06-30545061

Jack Courtin

1e selectie

jack@afa.nl

06-10871308

Leon Bek

1e selectie

leonbek86@gmail.com

06-13627556

Dennis Cowlishaw

2e/3e selectie

dennis_cowlie@hotmail.com

06-23782931

René van Eekelen

2e/3e selectie

rene.veekelen@gmail.com

06-29353505

René Goetheer

Recreatieve teams

renegoetheer@hotmail.com

06-11863269

Olav van de Visse

Wedstrijdsecretaris

vandevisseo@gmail.com

06-14324944
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indelingen
teams
Binnen onze vereniging streven
we ernaar om een ieder op zijn/
haar eigen niveau te laten
spelen.
Wat indelingen betreft volgen
we de richtlijnen van de KNVB.
Door de omvang van de vereniging
hebben we teams in iedere
leeftijdscategorie.
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PUPILLEN
De jongens en meiden tot en met O13 worden pupillen genoemd. Kinderen kunnen vanaf 4,5 jarige leeftijd bij
onze vereniging starten met voetballen. De jongste spelers starten met de voetbalvorm 2 tegen 2 met aangepaste
regels, waarna de pupillen via 4 tegen 4, 6 tegen 6 (O8, O9 en O10) en 8 tegen 8 (O11 en O12) doorgroeien naar
11 tegen 11 in de O13. Jongens en meiden tot en met O10 spelen gemengd.
JUNIOREN
Na de O13-pupillen stromen jongens en meiden door naar de junioren, naar achtereenvolgens O15, O17 en
O19. In deze categorieën zijn er zowel gemengde jeugdteams als meidenteams. In iedere leeftijdscategorie zijn er
teams en competities van verschillende niveaus.
G-TEAM
Binnen Luctor Heinkenszand is een G-team actief. Drie trainers, vier begeleiders en een assistent staan klaar om
het G-team te coachen, zodat iedereen kan voetballen bij onze club. Dit team heeft al sterallures! We hebben
spelers die zo hard schieten dat keepers ervoor aan de kant gaan. Er zijn spelers die prachtige passes geven en
daarmee zelfs de trainers verrassen. En vooral genieten alle spelers gewoon van het bezig zijn met een bal. En
van het feit dat ze bij een club horen, dat ze onderdeel zijn van een team, en dat ze kunnen doen wat ze graag
doen: voetballen!
SENIOREN
Na de junioren zijn de spelers klaar om aan de seniorencompetities deel te nemen. We hebben zowel prestatieve
teams als recreatieve teams, zodat een ieder terecht kan.
40+
Binnen de recreatieve teams is er één team dat op een half veld 7 tegen 7 speelt. Door de KNVB worden, in
samenwerking met uiteraard ook onze vereniging, diverse competities en bekertoernooien georganiseerd.
WALKING FOOTBALL
Leden van 60+ bieden we de mogelijkheid mee te doen met walking football. Dit is een voetbalvorm voor
60-plussers die nog lekker actief bezig willen zijn, waarbij in wandeltempo op een kwart veld wordt gespeeld.
Walking football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend, er mogen geen slidings worden gemaakt
en de bal mag niet boven heuphoogte komen.
Ieder team heeft een trainer en een leider. De trainer verzorgt de doordeweekse trainingen en coacht eventueel
op zaterdag. Dit kan samen met de leider worden gedaan. De leider regelt de zaken rondom het voetballen. Denk
hierbij aan communicatie over trainingen, wedstrijden, het opstellen van een rijschema en wie wanneer de was
doet.
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zo houden we
het leuk voor
iedereen!
We willen dat leden met plezier
kunnen voetballen en zich
verder kunnen ontwikkelen.
Normen en waarden bij de
beoefening van de voetbalsport
vinden we belangrijk. Luctor
Heinkenszand wil actief werken
aan de bewustwording bij
spelers, begeleiders, trainers,
en ouders/verzorgers op dit
vlak.

zo houden we het voor iedereen leuk - 19

De vereniging is en blijft een ontmoetingsplaats waar sporters, begeleiders en belangstellenden gezamenlijk met
plezier en voldoening kunnen presteren en recreëren. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft
gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Hieronder de belangrijkste gedragsregels.
VOOR SPELERS
De spelers zijn als leden van Luctor Heinkenszand de kern van de voetbalvereniging. Er dient Nederlands
gesproken te worden op en rond de voetbalvelden. De speler:
• Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn/haar medespelers in het
veld.
• Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer/leider als niet aan de training
of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
• Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
• Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
• Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
• Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee
eens.
• Is zuinig op alle materialen die gebruikt worden, dus ook op de velden en kleedkamers.
• Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon voor de kleedkamer in te gaan.
• Dient na training en wedstrijd te douchen.
• Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
• Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
• Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of
begeleider.
• Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
• Is verplicht om scheenbeschermers te dragen tijdens trainingen en wedstrijden.
Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of
begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.

gezocht
ENTHOUSIASTE
SPEELSTERS VOOR
ONZE VROUWENEN MEIDENTEAMS

Wil je mee doen? kijk op

luctorheinkenszand.nl
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VOOR OUDERS/VERZORGERS
Ook voor de ouders/verzorgers zijn er regels met betrekking tot sportiviteit en respect. En dan doelen we
op houding, gedrag en communicatie richting club en spelers, jouw verantwoordelijkheid ten aanzien van
bijvoorbeeld het op tijd aanwezig zijn van jouw zoon/dochter en niet in de laatste plaats op jouw eigen gedrag
langs de lijn.
Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:
• Op en rond de velden Nederlands spreken.
• Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
• Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
• Helpen bij het wassen van elftalkleding.
• Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
• Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
• Op tijd de contributie voldoen. Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan
worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging.
• Goede supporters zijn en het goede voorbeeld geven door respect te hebben voor iedereen op en om het
veld.
• Tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld blijven.
• Zich afzijdig houden ten aanzien van de begeleiding van het team door trainers en leiders.
Daarnaast is Luctor Heinkenszand geheel afhankelijk van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is er geen Luctor
Heinkenszand. Wij hebben jou dan ook nodig! Voor ouders van jeugdleden (jonger dan 18 jaar) geldt de
verplichting dat ze een taak als vrijwilliger op zich nemen; denk hierbij aan draaien van bardiensten, schoonmaak,
scheidsrechter, vlagger, het deelnemen in een commissie, etc.
Deze werkzaamheden vragen niet meer dan een aantal uren per jaar van jouw inzet en op die manier zorgen we
er voor dat we het met elkaar leuk houden en de lasten delen. Van elk lid vanaf 18 jaar verwachten wij dat zij elk
seizoen één vrijwilligerstaak op zich nemen.
Wellicht heb je bij het inschrijven op de website al een keuze gemaakt op welk gebied je je als vrijwilliger gaat
inzetten.
Mocht je dit nog niet hebben gedaan, dan vertellen wij je tijdens een informatie avond graag meer over de
mogelijkheden hiervan. Een uitnodiging hiervoor ontvangt u binnenkort.
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Wellicht ben je al bekend met het sportpark van Luctor
Heinkenszand. Mocht dat niet zo zijn, dan tref je op deze
pagina een plattegrond van ons sportpark aan waarop o.a.
de velden en kleedkamers met nummering zijn aangegeven.
Handig toch!
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