
PERSBERICHT 

januari 2019 
 

Roeivereniging Skylla Wolvega heeft een subsidie gekregen van €7936,- vanuit 

het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân. 

Het bedrag is aangevraagd voor de aanschaf van een roeiboot inclusief bijbehorende riemen, 

bestemd voor 4 roeiers plus stuurman. Reeds 2 keer eerder is er een subsidiebijdrage vanuit het 

Iepen Mienskipfûns van de provincie beschikbaar gesteld. In 2016 is een financiële bijdrage 

toegekend voor de aanschaf van een drijvende steiger van waaraf de boten te water worden gelaten 

en na een roeitraining weer uit het water worden gehaald.  In 2017 is een bedrag door het Iepen 

Mienskipfûns verleend ter ondersteuning van de inrichting van het nieuwe onderkomen van Skylla 

Wolvega bij Motip Dupli B.V. 

Er wordt bij Skylla Wolvega tot op heden nog steeds in tweedehands boten geroeid. Met de nu 

toegezegde subsidie is het mogelijk dat Skylla Wolvega voor het eerst een nieuwe boot kan 

aanschaffen voor het roeien op de Schipsloot en op de Tjonger. 

Foto bijschrift: op de voorgrond een tweedehands vier van Skylla met stuurvrouw. Met de nu verkregen subsidie zal een 

nieuwe vergelijkbare boot worden aangeschaft, mede met hulp van subsidie (december 2018) vanuit het Iepen 

Mienskipsfûns. Op de achtergrond wordt de drijvende steiger naar de plaats van bestemming in de Schipsloot achter Motip 

Dupli B.V. gebracht (mede subsidie van Iepen Mienskipsfûns 2016). 

 

 

Over het Iepen Mienskipfûns 

De provincie Fryslân stelde de afgelopen jaren en ook weer in 2019 subsidie beschikbaar in het Iepen 

Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die 

bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor 

subsidie. Het Iepen Mienskipsfûns werkt met een tendersysteem. In 2019 worden drie tenders 

opengesteld. 

Van idee tot subsidieaanvraag: 



De provincie biedt de mogelijkheid uw voorlopige projectidee af te stemmen met een projectadviseur 

van Streekwurk in uw regio. Samen bekijken we of het idee omgezet kan worden tot een écht project 

dat in aanmerking komt voor subsidie. Na aanmelding van het idee neemt de adviseur binnen enkele 

werkdagen contact met u op. 


