
Zaterdag 13 september orga-

niseert de Rabobank weer 

een impulsbijeenkomst. Dit 

keer is dit tijdens het Dikke 

Tinne Festival in Hattem de 

Rabo Impuls bijeenkomst zal 

in de Gasthuiskerk plaatsvin-

den. Rabo Impuls is het plat-

form waar leden, ledenraad, 

projecten en bank elkaar 

ontmoeten, ervaringen delen, 

nieuwe verbindingen kunnen 

leggen en inspiratie opdoen. 

Elk jaar organiseren wij drie 

bijeenkomsten waar we tij-

dens deze bijeenkomst alle 

initiatiefnemers die een bij-

drage hebben ontvangen 

vanuit het Stimuleringsfonds 

een podium bieden om zijn/

haar verhaal te vertellen.  

Wij krijgen die dag de cheque 

van € 3.500,00 voor onze 

boarding uitgereikt. 

 

Rabob ank S timu ler ings fonds  
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Vanuit de stichting zijn we 

ook weer aan het starten na 

de "zomerstop" en alle vakan-

ties. Ik zag al een aantal leu-

ke berichten van jullie voorbij 

komen in de mail, met foto's 

en mogelijkheden om mee te 

trainen.  

We gaan de komende tijd de 

site van sportparkmarslan-

den.nl aanpakken en up to 

date maken, na alle omzettin-

gen van de hosting e.d. En 

daar willen we graag een 

stukje tekst over jullie bij 

plaatsen. Dus mocht je iets 

hebben voor op de site, dan 

houden we ons aanbevolen!   

 

 

Tot slot zijn we bezig met het 

idee om een soort van "crowd 

funding" op te zetten voor 

Sportpark Marslanden. Er zijn 

namelijk meerdere initiatieven 

waar we flink wat geld voor 

nodig hebben (beachveld, 

mindervalide toilet, nieuwe 

toplaag asfalt veld).  

Met sportieve groet,  

Robbert Bonsink 

Sp or tp ar k Mar s lan d en  

 

De allereerste nieuwsbrief van de I.S.H.Z. Blue Wings. 

Wij proberen om maandelijks jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen onze vereniging. 

Wij zijn trots op wat wij binnen 6 maanden al bereikt hebben. De eerste stap hebben wij begin april 2014 

gezet en 2 maanden later waren wij al een officiële vereniging (ingeschreven bij notaris en KvK) 

Ook is het fijn om positieve reacties te krijgen en gesteund te worden door velen. 

We gaan komende tijd nog lekker trainen en lekker voorbereiden op volgend seizoen. 

Iedereen bedankt voor mogelijk maken van deze mooie sport in Zwolle en dat onze vereniging lekker mag 

groeien. 

Met sportieve groet, 

Het bestuur 

http://sportparkmarslanden.nl
http://sportparkmarslanden.nl


Dutch  In l ine  H ocke y  

Ik speel al vanaf mijn vroege jeugd inline hockey en ben altijd betrokken geweest bij de sport. Afkomstig uit Apel-
doorn, waar ik de Apeldoorn Mosquitos oprichtte, ging ik studeren en spelen bij de Eindhoven Bulldogs en vervol-
gens Eindhoven Rhinos. Als Europees importeur voor Revision Hockey ben ik ook zakelijk actief geweest binnen 
de sport en heb ik menig EK, WK en NARCh evenement meegemaakt. 

 

Inmiddels ben ik als speler en ondernemer niet meer actief, maar heb ik de strijdbijl opgepakt en wil ik inline hoc-
key in Nederland een nieuwe impuls geven, iets wat hard nodig is. 

 

Dutch Inline Hockey is deze impuls. Momenteel ben ik de juiste partners bij elkaar aan het brengen en ben ik nieu-
we atciviteiten voor 2015 in de steigers aan het zetten. Ook een compleet nieuwe website wordt eind deze maand 
gelanceerd. 

 

Eén van de onderdelen van Dutch Inline Hockey wordt het "Grow Together" programma. Op de nieuwe website 
wordt dit uitvoerig beschreven, maar jullie initiatief in Zwolle leent zich hier goed voor. Met dit programma willen we 
kennis delen, maar ook actief helpen bij nieuwe teams, clubs en verenigingen. Dit willen we doen door langs te 
komen en een clinic te organiseren met een aantal jongens die al hun hele leven inline hockey spelen en hebben 
deelgenomen aan EK's of WK's. We bespreken dan ook de verschillende vormen van inline hockey, de spelregels 
en hoe we samen verder kunnen groeien. 

Is dit wellicht leuk om een keer in Zwolle te doen? Ook als we niet op korte termijn samen kunnen komen wil ik bij 
deze laten weten dat we altijd bereid zijn om mee te denken, vragen te beantwoorden en te helpen met het groeien 
van jullie vereniging. 

Met sportieve groet,  

Tim van Heugten 

Sp on s or  

Het leek erop dat wij in zeer korte tijd een shirtsponsor hadden gevonden maar helaas gaat het (nog) niet 

door.  

Wij gaan nog wel door met het zoeken naar sponsoren. Weet je iemand of een bedrijf die shirtsponsor zou 

willen worden laat het ons dan weten. 

Wel hebben wij donaties gekregen van Autoland Zwolle, Jo Land reizen, Ambulancedienst Zwolle waar wij 

heel blij mee zijn. 



Tr ain in g s t i jd en  20 14 /2 01 5  

De handbal heeft aangegeven dat zij trainen op de volgende dagen/tijden: 

Dinsdag 18.00-21.30 

Woensdag 17.30-20.00 

Vrijdag 19.00-21.30 

Wij hebben voorgesteld om te trainen op : 

Maandag en donderdag 20.00-21.30 

Wed s tr i jd en /tr ain in g en  

Wij hebben al met verscheidene 

clubs contact om mee te trainen, 

wedstrijd of een toernooi te spe-

len. Helaas waren we een beetje 

laat in contact gekomen maar vol-

gend seizoen gaan we ons tijdig 

inschrijven. 

We hebben mooie contacten ge-

maakt voor de toekomst in ieder 

geval. 

Id eeën ?  

Heb je een idee of suggestie laat het ons weten ! 

Mail het naar info@bluewingszwolle.nl 


