
SCHOOLHOCKEY
TOERNOOI

VOOR EEN GOED DOEL
IN HET KORT



Het project Hockey voor India  

is een gezamenlijk initiatief van 

Rotaryclub IJmond en de 

Bovelander Foundation. In 

juni 2021 organiseerden we 

een succesvol toernooi in 

samenwerking met hockeyclub 

KHC Strawberries uit Driehuis.

In beweging voor een  
betere toekomst
We willen onze lokale jeugd in 
beweging brengen én fondsen 
werven voor kinderen en 
jongvolwassenen in kansarme 
gebieden in India. De Bovelander 
Foundation zet de hockeysport in 
als instrument om deze kinderen 
spelenderwijs levensvaardigheden te 
leren, waarmee ze kunnen bouwen 
aan een betere toekomst. 

Samen in actie
We zijn begonnen met het opzetten 
van een jaarlijks terugkerende 
serie schoolhockeytoernooien, 
georganiseerd door Rotary in 
samenwerking met plaatselijke 
hockeyclubs. De Rotaryclub benadert 
scholen en werft zakelijke sponsors, 
de hockeyclub biedt de sportieve 
faciliteiten en de schoolkinderen 
zamelen geld in. De Bovelander 
Foundation heeft een educatief 
lespakket ontwikkeld voor de scholen, 
inclusief een leuk en informatief 
magazine over hockey en kinderen 
in India. Voor de winnaars van de 
plaatselijke toernooien organiseren 
we een feestelijk eindtoernooi.
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Eigen doelen versterken
Hockey voor India versterkt ook de 
eigen doelen van alle betrokken 
partijen, dat maakt het programma 
extra waardevol. Voor Rotary is het 
een mooi voorbeeld van community 
service (lokaal en internationaal). Het 
project verbindt kinderen, scholen 
en lokale bedrijven, versterkt de 
fellowship binnen de club en maakt 
het werk van Rotary in de omgeving 
zichtbaar(der). 

Voor hockeyclubs is het een unieke 
mogelijkheid om de sport en de 
club te promoten en jeugdleden 
te werven. Bovendien draagt het 
programma bij aan diversiteit en 
inclusie, omdat leerlingen uit alle 
wijken elkaar leren kennen. 

Kinderen vinden het altijd leuk 
om samen te sporten en plezier 
te maken. Ze maken kennis met 
de hockeysport, leren hoe hun 
leeftijdgenootjes in India leven en 
ervaren dat het fijn is iets te doen 
voor een ander. 
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Heb je vragen of 
wil je je aanmelden? 
Neem dan contact op met: 

Michiel Bom (RC IJmond) 
michielbom@xs4all.nl
06 8129 0950
 
Floris Jan Bovelander 
floris@bovelander.nl
06 2905 0709

Meedoen is makkelijk. Er ligt 

een praktisch handboek voor 

je klaar. Na 14 januari 2022 

organiseren we een kick-off 

voor de clubs die meedoen.


