
PASSEND SPORTEN 
EN VRIJETIJDSBESTEDING

Een nieuw en verfrissend aanbod binnen het verenigingsleven in Hengelo! Houd je 

van sporten of lekker buiten bezig zijn in je vrije tijd? En vind je het misschien lastig 

om aansluiting te vinden bij een reguliere sportvereniging? Dan is Passende 

Sport & Vrijetijdsbesteding bij Sportvereniging H.G.V. helemaal iets voor jou.

Samen met een enthousiast team van Sportvereniging H.G.V. en FC Twente, 

scoren in de wijk bieden wij een zeer divers en aantrekkelijk aanbod aan. Er vinden 

sport- en spelactiviteiten bij het FBK stadion plaats, maar we gaan er ook geregeld 

op uit om bijvoorbeeld te mountainbiken, QR-tochten te spelen of om te survivallen.

En wat dacht je van alle extraatjes; Een wedstijdbezoek bij FC Twente, 

een rondleiding in het stadion, of zelfs een bezoek van een FC Twente-speler. 

Ga jij met ons de uitdaging aan?

Wanneer: 
Vanaf woensdag 22 september 

Tijdstip: 15.30 uur - 16.30 uur

Waar: Sporthal Veldwijk

Leeftijd: 8 tot 15 jaar

Kosten: € 11,45 per maand

Voor meer informatie neem contact op met Janine Lamberts via 

secretariaat@hgvhengelo.nl of bel met Jelle Schiphorst via 06-53431054.



WANNEER KUN JE DEELNEMEN AAN 
HET PROJECT? 

• Als je tussen de 8 en 15 jaar bent. 
• Wanneer je graag bij een sport wilt, maar 

jouw situatie het dusdanig lastig maakt, 
dat je hierbij wel wat hulp en begeleiding 
kunt gebruiken.

• Als je bij je huidige sport moeite hebt om 
aansluiting te vinden en op zoek bent naar 
een oplossing, of een andere sport. 

• Wanneer je door bepaalde stoornissen 
zoals ADHD, autisme, angsten etc. het 
lastig vindt om aansluiting te vinden bij 
een sport. 

HOE KUN JE JE OPGEVEN?  
Je kunt je aanmelden voor Passende sport & 
Vrijetijdsbesteding door te mailen naar Janine 
Lamberts via secretariaat@hgvhengelo.nl. 
Voor          meer informatie kun je bellen met 
Jelle Schiphorst, 06-53431054.

HOE ZIET HET PROGRAMMA PSV ER 
UIT? 
De lessen bestaan uit een attractief aanbod 
van diverse sport, spel en vrijetijdsactiviteiten. 
Te denken valt aan diverse sportdisciplines 
zoals voetbal, tennis, basketbal, gymnastiek 
etc.. Daarnaast bieden we tal van spelvormen 
aan zowel in de zaal als op het veld. Tevens 
trekken we er geregeld op uit voor een leuk 
vrijetijdsactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan 
QR-tochten, mountainbiken, vissen en 
survivallen. 
Kortom, een heel leuk en gevarieerd aanbod, 
waarin twee dingen centraal staan: Plezier en 
ontwikkeling. Waar voorheen wel een vast 
begin en einde aan het programma zat is dit 
nu niet meer het geval. Je bent volwaardig lid 
van Sportvereniging H.G.V. zonder dat hier 
een vast begin of eind aan zit. Instroom van 
nieuwe deelnemers is altijd mogelijk.   

WAT KOST HET?
De kosten voor een lidmaatschap van 
Passende Sport & Vrijetijdsbesteding bij 
Sportvereniging H.G.V. bedragen slechts 
€11.45 per maand, plus eenmalig 
€6.50 inschrijfkosten.

WAAR EN WANNEER START PSV?
De lessen vinden plaats op woensdag 
middag van 15.30 uur tot 16.30 uur. 
Uitvalsbasis is het FBK stadion waarbij we 
beschikking hebben over een sporthal, het 
FBK stadion en het trainingscomplex van 
FC Twente. Kortom, hiermee kunnen we alle 
kanten op. De eerst les staat gepland op 
woensdag 22 september. 

WAT KUN JE VERWACHTEN BĲ PSV? 
•  Deskundige trainers van 
 Sportvereniging H.G.V. en FC Twente, 

Scoren in de wijk. 
•  Vertrouwenspersoon die samen met jou 

en je ouders in gesprek kan gaan als 
dit nodig is.  

•  Goede samenwerking met een groot 
netwerk van sportverenigingen in 
Hengelo.

WAT ZĲN DE EXTRAATJES? 
•  Een rondleiding in het stadion 
 van FC Twente.
•  Een bezoek aan een wedstrijd 
 van FC Twente. 
•  Een bezoek van een speler van 
 FC Twente gedurende het jaar.
•  Een afsluitend kamp bij Sportvereniging 

H.G.V. in het voorjaar. 
• Deelname aan jeugdactiviteiten van 

Sportvereniging H.G.V.


