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SAMEN NOG 
BETER WORDEN
Helmond Sport wil een open club zijn, waar je makkelijk binnen 

kunt stappen. Die dicht bij supporters staat. Niet alleen een 

keer per twee weken op het veld, maar ook doordeweeks in 

de regio Helmond en rondom het Lavans Stadion. 

Philippe van Esch

Om een relevante maatschappelijke bijdrage te leveren, heeft Helmond 
Sport gekeken wat er speelt in de regio. Maar ook wat onze kracht is en 
waar we van betekenis kunnen zijn, samen met onze partners. Dit heeft 
geresulteerd in prachtige projecten. 

Graag presenteer ik aan u een aantal projecten van Helmond Sport Samen. 
Bent u net zo enthousiast geworden als ik? Neem dan contact op met 
Helmond Sport om te kijken wat u kunt betekenen. Want alleen samen 
kunnen we beter worden.



MEER BETEKENEN. DAAR STAAT 
HELMOND SPORT SAMEN VOOR.
We willen meer betekenen. Voor de regio Helmond 
en al haar inwoners. We staan immers midden in de 
samenleving, waardoor we het belangrijk vinden om 
iets terug te doen. Samen met onze partners. Dat past 
bij onze club. Daar staat Helmond Sport Samen voor. 

Helmond Sport is een club waar sfeer, trots en het Brabant-
se gevoel centraal staan. Maar waar ook met creativiteit 
wordt gestreden voor de winst. Deze ambitie reikt verder 
dan de sportieve prestaties. Ook op maatschappelijk 

gebied willen we een belangrijke rol innemen. 

Maatschappelijk betrokken
Helmond Sport is maatschappelijk betrokken. Dit uit 
zich in verschillende projecten die we hebben opgezet, 
samen met onze partners. Want zo doen we dat in 
Helmond. Mouwen opstropen om samen doelen te 
bereiken. Alle projecten sluiten aan op drie maatschap-
pelijke pijlers. Gebieden waar wij denken van meerwaarde 
te zijn:

PĲ LER 1

ONZE TALENTEN

PĲ LER 2

ONZE GEZONDHEID

PĲ LER 3

ONZE OMGEVING

Helmond Sport wil een bijdrage 
leveren aan het leefbaarder ma-
ken van de Helmondse wijken. 
Ambitie: Een leefbaar Helmond!

Helmond Sport wil een bijdrage 
leveren aan de positieve ontwik-
keling van de gezondheid van 
de jeugd in de regio Helmond. 
Ambitie: Een gezonde jeugd!

Helmond Sport vindt het be-
langrijk dat mensen kunnen 
werken aan de ontwikkeling van 
zijn of haar talenten. 
Ambitie: Helmond Sport helpt 
talent te ontwikkelen!

MEER BETEKENEN. DAAR STAAT 
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ONZE TALENTEN

Opleiden zit Helmond Sport in de genen. Zo 

worden jonge voetbaltalenten opgeleid bij de 

jeugdopleiding van Helmond Sport en gestimu-

leerd zich in de volle breedte te ontwikkelen. 

Ook sluit het door Helmond Sport opgezette 

leercentrum, Playing for Success Helmond 

goed aan op dit thema. Want ontwikkelen op 

het veld, maar ook in het klaslokaal, daar gaan 

we voor. 

Jeugdopleiding Helmond Sport
Ieder jaar worden ruim 90 voetbaltalenten afkomstig uit 
de regio Helmond opgeleid in de eigen jeugdopleiding 
van Helmond Sport. Tijdens deze opleiding staat de 
ontwikkeling als mens, op school én op voetbalgebied 
centraal. Lees hier meer over in de brochure van de 
jeugdopleiding van Helmond Sport.

Playing for Success Helmond
Het leercentrum van Playing for Success Helmond is 
in het Lavans Stadion gevestigd en werkt nauw samen 
met Helmond Sport. Kinderen van 9 tot en met 14 
jaar uit het basis- en voortgezet onderwijs, leren hier 
samenwerken met anderen en krijgen opdrachten op 
het gebied van taal, rekenen en computervaardigheden. 
De inspirerende locatie, de sport, de voetbalwereld en 
de ontmoeting met spelers van Helmond Sport dragen 
ertoe bij dat leerlingen WOW-ervaringen opdoen. Juist 
dit stimuleert om beter te presteren!

Een team van professionele krachten zorgt dat iedere 
week 45 leerlingen uit het voortgezet onderwijs en 
30 basisschoolleerlingen aan hun eigen ontwikkeling 
kunnen werken. Het gaat om onder presterende kinderen: 
‘gewone’ leerlingen uit Helmond die minder presteren 
dan ze kunnen en soms achterblijven op het gemiddelde 
niveau. Door te werken aan het zelfvertrouwen wordt 
het beste in leerlingen naar boven gehaald.



Samenwerking met Stichting FC Robinstijn
Helmond Sport werkt samen met Stichting FC Robinstijn. 
Deze stichting realiseert voetbalgerelateerde wensen 
voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. Het gaat 
hierbij om kinderen die ernstig ziek zijn (geweest), een 
lichamelijke of geestelijke beperking hebben of die het 
om wat voor reden dan ook verdienen om in het zonnetje 
gezet te worden. 

Iedere thuiswedstrijd wordt een speciaal kind van een 
samenwerkende amateurclub van Helmond Sport be-
noemd als de ‘FC Robinstijn Fan of the Match’. Het 
kind is dan samen met zijn/haar familie als een echte 
VIP te gast bij Helmond Sport. De Fan of the Match mag 
rondom een thuiswedstrijd meedoen aan de warming-up 
van Helmond Sport en samen met de scheidsrechter 
het veld oplopen. Na afl oop van de wedstrijd vindt er 
een ontmoeting plaats met verschillende spelers van 
Helmond Sport. Een belevenis om nooit te vergeten!



Vlisco G-voetbalweekend
Ieder jaar organiseert Helmond Sport het Vlisco G-voetbalweekend. Dit weekend 
staat geheel in het teken van voetballers met een beperking. Ruim 130 deel-
nemers met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking treff en elkaar in 
en rondom het Lavans Stadion. Onder begeleiding van 30 vrijwilligers, trainers 
van de selectie en (jeugd)spelers van Helmond Sport wordt er twee dagen 
gevoetbald. Hierbij staat bewegen, maar ook elkaar ontmoeten centraal. Bij allerlei 
voetbalactiviteiten strijden de teams met heel veel plezier! Een hoogtepunt is 
de penalty bokaal, die in het Lavans Stadion wordt gehouden.

Topsport staat synoniem voor gezond eten en voldoende bewegen. 

Helmond Sport heeft de beschikking over een selectie die daar 

actief mee bezig is en als rolmodel fungeert richting de jeugd uit 

de regio Helmond. We zetten onze trainers en spelers van het eerste 

elftal in om jongeren in beweging te krijgen en om een gezond 

leefpatroon te stimuleren! Projecten die hierop aansluiten zijn het 

Vlisco G-voetbalweekend en de Helmond Sport Buurt League (zie 

pijler 3).
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ONZE GEZONDHEID



Helmond Sport Buurt League
De Helmond Sport Buurt League is een straatvoetbalcompetitie tussen 
verschillende wijken waarbij het niet alleen draait om de sportieve prestaties 
van het team, maar juist om de maatschappelijke doelen. Jongeren tussen de 
12 en 16 jaar oud leren tijdens de competitie wat het betekent om te winnen, 
te verliezen en om samen te werken.
 
Door middel van een Bonus/Malus systeem worden verschillende normen en 
waarden benadrukt, waarbij gelet wordt op Fair Play en Fair Support. Het idee 
is dat teams door middel van een buurtbijdrage juist de belangrijke punten 
verdienen! Dit kan bijvoorbeeld door het bakken van pannenkoeken voor ouderen, 
het opruimen van de wijk of het wegbrengen van winkelwagens. Hierdoor worden 
de hele buurt en inwoners van alle leeftijden betrokken bij het project.

Helmond Sport staat midden in de maatschappij en neemt hier actief 

aan deel. De club voelt zich betrokken bij de regio Helmond en 

heeft een voorbeeldfunctie wat betreft integratie en respect. Door 

te sporten leer je om te gaan met regels, winst en verlies maar ook 

samen te werken met anderen. Precies waar het om draait als het 

gaat om leefbaarheid in de wijk. 
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ONZE OMGEVING



SAMEN GAAN WE VOOR EEN 
MAATSCHAPPELIJK DOEL
Wilt u samen met ons ook meer betekenen 

voor de regio Helmond en al haar inwoners? 

Sluit u dan aan bij Helmond Sport Samen! 

Samen een maatschappelijk doel
Welke maatschappelijke pijler staat het dichtst bij de 
(maatschappelijke) visie van uw organisatie? ‘Onze talen-
ten’, ‘Onze gezondheid’ of ‘Onze omgeving’? We kijken 
graag met u mee hoe u het beste een maatschappelijk 
project van Helmond Sport Samen kunt ondersteunen. 

Pakkettenplan en meer informatie
In deze brochure vindt u een overzicht van de verschil-
lende pakketten. Dit zijn voorbeelden van manieren 
waarop u een bijdrage kunt leveren. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Antoine Beije (antoine.
beije@helmondsport.nl of 06-15088660). Graag stellen 
we een pakket op maat voor u samen. Want samen 
gaan we voor een maatschappelijk doel!

HELMOND SPORT
SPORTPARK DE BRAAK 7
POSTBUS 495 / 5700 AL HELMOND

T 0492-52 47 21
F 0492-54 53 27
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Ton van de Meulenhof en Yazula



ON Z E M A AT SCH A PPEL I JK HOOF DSPONSOR

Samen kunnen we voor de regio Helmond veel 
betekenen. Word daarom Maatschappelijk 

Partner van Helmond Sport Samen!

helmondsport.nl

MEER DAN VOETBALHELMOND SPORT IS


