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De stichting Helmondse Sporthelden zet zich 

in voor het bevorderen van een gezonde 

levensstijl voor (kansarme) Helmondse 

kinderen en kinderen met een beperking door 

het organiseren van sportclinics en sport- 

evenementen. We doen dit samen met 

bekende Helmondse (oud-)sporthelden en 

in samenwerking met Helmondse scholen, 

organisaties, verenigingen en stichtingen. 

 

In onze stichting staan (oud-)sporthelden 

centraal, Helmonders waar we trots 

op zijn en waar kinderen zich aan kunnen 

spiegelen.

» Deelname Sporthelden diner (6 personen) 
» Deelname jaarlijkse kick off lunch (januari) 
» Uitnodiging voor alle events 
» Logo op website, eventboarding (9m), 

boekje en banners/vlaggen

» Logo op alle uitingen (brieven, mailverkeer 
etc.) 

» Gebruik logo/naam Helmondse Sporthelden 
» Clinic met topsporter 
» Magneetlogo op bus

Een echte held is een boegbeeld voor zijn of 

haar stad. Iemand die wordt geïdentificeerd 

met het DNA van die stad, iemand die staat 

voor de mentaliteit van die stad. 

Verliezen mag, mits de mouwen dan wel tot 

de laatste vezel zijn opgestroopt. 

Topsporters of ex-topsporters waar mensen 

trots op zijn en waar kinderen zich aan 

spiegelen. Nationale, Europese, wereld- of 

olympisch kampioenen of medaillewinnaars, 

wiens naam in zowel binnen- als buitenland 

met hoofdletters wordt geschreven. 

 

Een topsporter of ex-topsporter, die door zijn 

of haar palmares én door zijn of haar 

persoonlijkheid respect afdwingt. Iemand die 

een sieraad is van zijn generatie en daarmee 

een inspiratie voor volgende generaties.

Iemand die zowel binnen als buiten het veld 

of de hal een waardig ambassadeur is. En 

wiens voornaam eigenlijk al voldoende is 

voor her- en erkenning. 

 

Voor enkele van die iconen zijn er al stand-

beelden of straatnamen, maar vaak pas na 

hun dood. Een levend, jaarlijks terugkerend 

eerbetoon is feitelijk een nog grotere 

hommage aan de ambassadeur van de stad. 

Reden voor een aantal mensen met een 

groot hart voor Helmond om in 2020 de 

stichting Helmondse Sporthelden op te 

richten. Om sporters te blijven eren in de stijl 

waarmee met Willy van der Kuylen en de 

gebroeders Van de Kerkhof reeds was 

begonnen. Oude en nieuwe helden, maar altijd 

iconen van hun tijd. Dus feitelijk tijdloze 

helden.

WAT DOEN WIJ

SAMEN VOOR ONZE SPORTHELDEN 
                          EN EEN GEZONDE JEUGD!

KASTEEL HELMOND € 10.000,- -

» Deelname Sporthelden diner (4 personen) 
» Deelname jaarlijkse kick off lunch (januari) 
» Uitnodiging voor alle events

» Logo op website, eventboarding (9m), 
boekje en banners/vlaggen 

» Gebruik logo/naam Helmondse Sporthelden

HET SPEELHUIS € 5.000,- -

» Deelname jaarlijkse kick off lunch (januari) 
» Uitnodiging voor alle events

» Logo op website, naamsvermelding boekje 
» Gebruik logo/naam Helmondse Sporthelden

DE CACAOFABRIEK € 2.500,- -

» Deelname jaarlijkse kick off lunch (januari) 
» Uitnodiging voor alle events

» Naamsvermelding op website, boekje 
» Gebruik logo/naam Helmondse Sporthelden

DE VEESTRAATBRUG € 1.500,- -

» Eventueel : naamsvermelding Vrienden van 
Helmondse Sporthelden  op website

,T KETSEGANGSKE € TOT 250,- -

partners 

Dr. Knippenberg College | Carolus Borremeus College | Elkerliek Ziekenhuis 
Jibb++ | Stichting Leergeld 

 

mediapartners 

De Loop | De Traverse | Helmond Marketing | Dit is Helmond 

WELKOM BIJ 

HELMONDSE SPORTHELDEN

SPONSOR- 
PAKKETTEN 2021


