
PERSBERICHT 
14 december 2018 

 
Roeivereniging Skylla Wolvega ontvangt bijdrage 
Rabobank Coöperatiefonds 
 
De Roeivereniging Skylla Wolvega heeft een bijdrage gekregen van € 5000,-  
vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.  
 
Dit bedrag is voor de aanschaf van een nieuwe roeiboot. De vereniging is in 2015 
opgericht en heeft, in samenwerking met bevriende clubs, een mooie vloot 
opgebouwd. Vaak zijn dit traditionele houten boten. Een deel hiervan is de komende 
jaren aan vervanging toe en met de bijdrage van het Rabobank Coöperatiefonds 
wordt de aanschaf van een nieuwe boot mogelijk gemaakt. Dit is voor de club een 
geweldige stap voorwaarts omdat het roeien aan populariteit wint en het ledental 
groeit. De ruim zestig leden roeien het gehele jaar door en varen vanuit Wolvega via 
de Schipsloot op de Tjonger. Naast de leden maken ook gasten gebruik van de 
boten. De vereniging organiseert clinics voor bedrijven, organisaties en andere 
belangstellenden. Ook de jeugd roeit mee. De leerlingen van het Linde College en 
het Terra VO in Wolvega zullen komend jaar voor de tiende keer meedoen aan het 
Nationaal School Roeikampioenschap op de Bosbaan in Amsterdam. Sporten en 
beweging is goed voor de gezondheid en de sociale contacten. De roeivereniging is 
laagdrempelig en nodigt iedereen uit om eens kennis te maken met deze sport. Het 
Coöperatiefonds van de Rabobank heeft de activiteiten van de club gewaardeerd 
met een flinke bijdrage. Komend jaar zal de nieuwe boot te water gaan.  
 
Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale 
maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden 
van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds 
wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend 
uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt 
gesteld aan veelal maatschappelijke doelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotobijschrift: Ytje de Kroon en Sippy Tigchelaar nemen de cheque in ontvangst. 



 
 
 
 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van Skylla Wolvega: Dory van 
Zalen (e-mail: dory.vanzalen@hccnet.nl 


