
90-JARIG JUBILEUM RKSV GROENE STER  

DEEL 1  

 

Op 2 november 1926 werd RKSV Groene Ster officieel 

opgericht. Nu 90 jaar later is de Heerlerheidse 

voetbalvereniging een begrip in de regio, met ruim 

950 leden en 50 teams in competitie is Groene Ster 

één van de grootste voetbalverenigingen in Limburg.  

De breed georiënteerde vereniging neemt dan ook de maatschappelijke 

verantwoording in de regio op zich, om iedereen de mogelijkheid te 

bieden prestatief en recreatief de voetbalsport te beoefenen. De 

vereniging beschikt over seniorenvoetbal (6 teams), veteranen, dames, 

jeugdvoetbal voor jongens en meisjes met ruim 550 leden en voetbal voor 

minder valide sporters (G-voetbal).  

Groene Ster gaat ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan in de komende 

zomermaanden juli en augustus twee grote festiviteiten organiseren zowel 
sportief als muzikaal. Ook zal rond de officiële oprichtingsdatum  

2 november op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober 2016 een 

jubileumreceptie met feestavond plaatsvinden met huldiging van 
jubilarissen en een reünie voor oud-leden. Daarnaast zal het grote 

Internationale Jeugdvoetbaltoernooi, waarvoor al meer dan 100 teams 
hebben ingeschreven, ook in het teken staan van het 90-jarig jubileum.  

 
Muzikaal en sportief evenement   

 

Op dinsdag 12 juli 2016 speelt het eerste elftal van Groene 

Ster tegen de hoofdmacht van Roda JC. Deze wedstrijd zal plaatsvinden 
op het eigen sportpark van Groene Ster in sportpark Pronsebroek. 

  

Op vrijdag 26 augustus 2016 verzorgt de voltallige 

Limburgse topband De Schintaler in het feestpaviljoen bij Groene Ster 

één van haar spaarzame exclusieve concerten. Natuurlijk ook van de 

partij zijn de muzikanten die met André Rieu de wereld rondreizen. De 

voorverkoop van dit concert van De Schintaler start op maandag 2 mei 

2016. 

Bekijk voor nadere info en de voorverkoop van deze evenementen de 

website www.groenester.nl. 

 

http://www.groenester.nl/


Sponsorpakket 

Groene Ster wil met het succesvol organiseren van deze festiviteiten een 

gezonde financiële basis creëren voor de brede doelgroep binnen onze 
vereniging en heeft voor het 90-jarig jubileum een laagdrempelig 

sponsorpakket samengesteld, Groene Ster 90 jaar – Sponsorpakket 90 
euro. In dit sponsorpakket zit tevens een aantrekkelijk arrangement voor 

de twee grote sportieve en muzikale festiviteiten die wij in de komende 
zomermaanden gaan organiseren. De sponsoren krijgen een vermelding 

op de website en op het scherm in onze kantine. 
 

Arrangement: 

 Twee kaarten Groene Ster - Roda JC, inclusief onbeperkt drankjes 
vóór, tijdens en na de wedstrijd. 

 Een kaart voor het optreden van De Schintaler. 
 

Boek nu uw sponsorpakket met arrangement (vermeld a.u.b. als u extra 

kaarten wilt bij bestellen) via e-mail: sponsoring@groenester.nl  

 

 

 

mailto:sponsoring@groenester.nl

