
Voetbalvereniging sv HTC zet zich al jaren actief in voor de maatschappij. Met het Sportimpuls-project de Schakel  
realiseert sv HTC sportaanbod voor nieuwe doelgroepen binnen de vereniging en kunnen deelnemers vraaggericht 
doorstromen naar regulier sportaanbod. Zo kan sv HTC een schakel zijn tussen mensen met een lage sportparticipatie en 
sportverenigingen. Binnen sv HTC is door de inzet van de Sportimpuls een G-voetbalafdeling met eigen beleid, bestuur  
en budget ontstaan. Ook is er structureel een betaalde kracht als trainer voor het senioren G-team aangesteld. 

In de binnenstad van Helmond blijken veel oudere, allochtone mannen niet tot weinig te bewegen. Er is voor hen ook 
weinig sportaanbod. De sportschool wil graag een bijdrage leveren om de doelgroep oudere allochtone mannen meer te 
laten bewegen en aanzetten tot een gezonde leefstijl. Het Sportimpuls-project Martial Arts Centrum Helmond Interventie: 
Bewegen valt Goed! sluit naadloos aan op de visie van het Helmondse sportbeleid. Vanuit de gemeente is er voor het  
project een aanbevelingsbrief geschreven, omdat de sportschool een grote maatschappelijke bijdrage levert in de wijk 
voor verschillende doelgroepen.
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Binnen de kaders van het project aansluiten op de uitdagingen en doelen  
van de gemeente en plaatselijke partners. 

In 2012 is het project Wijkvoorziening ‘t Doesgoor gestart. De voetbalvereniging SV Hector wordt ingericht als een  
maatschappelijke vereniging met wijkactiviteiten. Er zijn inmiddels al vele organisaties betrokken binnen dit project op  
verschillende beleidsterreinen. De buurtsportcoach heeft een coördinerende en verbindende rol in de samenwerking  
en de projecten. Voor deze wijkvoorziening is een stuurgroep geformeerd. Deze stuurgroep bestaat uit managers van 
verschillende lokale en regionale organisaties. De gemeente heeft een bijdrage geleverd met de buurtsportcoachsubsidie 
en de stuurgroeppartners leveren de cofinanciering. De raadsleden van de gemeente staan volledig achter dit project  
en willen in de toekomst elke sportvereniging zo inrichten. 


