
 

 

  
De Lutem bestaat dankzij:  
 
Vrijwilligers: Leiding, het bestuur en 
de oudercommissie zorgen er samen 
voor dat alle leden kunnen zeilen, 
spelen, leren en genieten. 
 
Dolfijnen (7 t/m 11 jaar): De meisjes 
leren spelenderwijs om te gaan met 
alle facetten van het water. Ze 
spelen veel op het land, maar gaan 
ook het water op. 
 
Zeeverkenners (11 t/m 15 jaar): Deze 
gezellige meiden gaan aan de slag 
met het behalen van roei- en 
zeildiploma’s. Ze zeilen en roeien 
veel in de zomer. In de winter staat 
onderhoud en theorie op het 
programma, met leuke spelletjes 
tussendoor.  
 

Wilde Vaart (16 t/m 18 jaar): Samen met de begeleiding maken 
deze meiden hun eigen programma. Ze zeilen, hebben contact met 
andere scoutinggroepen en maken natuurlijk veel plezier!  
 
Stam (18 jaar en ouder): Een keer per maand komen de stamleden 
bij elkaar om bij te kletsen, herinneringen op te halen en leuke 
dingen te ondernemen. 

Clubhuis: Baarnselaan 22, Middelburg (bij de Seismolen) 

www.lutem.nl  www.facebook.com/lutemmiddelburg  

Even voorstellen: 

Lutem  

zoekt  

sponsors 

Voor het 100 jarig bestaan! 

http://www.lutem.nl/
http://www.facebook.com/lutemmiddelburg


 

 

Als sponsor draagt u de Lutem een warm hart toe 

 U bepaalt hoeveel u doneert. 

 Wij zijn blij met iedere donatie en hebben er een goede 

bestemming voor. 

 Het jubileum vieren we met een nieuwjaarsborrel, een 

groepsweekend en een groot feestweekend in september. 

 Met uw bijdrage wordt 2017 een onvergetelijk jaar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrienden en vriendinnen donatie – eenmalig of jaarlijks 

- Op de website komt een vrienden en vriendinnen pagina, hier 
kan uw naam vermeld worden (tenzij u liever anoniem blijft) 

- De eerste 10 donateurs krijgen een cadeautje 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 

penningmeester: Marielja ten Bruggencate 

T. 06-10548969 of info@lutem.nl 

IBAN: NL57 RABO 0105 8488 24 t.n.v. Scouting Lutemgroep 

Sponsorpakket 1 – Ten behoeve van het feestjaar 

- Plaatsing van uw logo op de jubileumpagina van onze website 
- Naamsvermelding op de tijdlijn van Facebook 

Sponsorpakket 2 – Ten behoeve van het feestjaar 

- Plaatsing van uw logo op de jubileumpagina van onze website 
- Foto/logo plaatsen op de tijdlijn van Facebook 
- Uw logo op shirts van jeugdleden en vrijwilligers 
- U mag gadgets aanleveren die we uitdelen tijdens het 

feestweekend in september 

Sponsorpakket 3 – Met een specifiek doel  

- Alles uit pakket 2 
- U mag in overleg een bestemming kiezen voor uw sponsorgeld 
- Naamplaatje bij het gesponsorde object 
- Wij voeren uw vlag graag in de mast van een van de 

lelievletten 

€50- €75 

€50- €75 

€50- €75 

€50- €75 
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