
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2018 

Sinds de oprichting op 22 november 2017 is er veel gebeurd! Tijd voor een eerste nieuwsbrief…..  

 

WinterBBQ 

Op 17 februari 2018 zijn we officieel van start gegaan met een geslaagde Winter BBQ. Deze werd 

verzorgd door Leonard Elenbaas van ‘Pure Passie on Tour.’ Naast 

goedgevulde buiken en veel gezelligheid heeft deze dag ook nieuwe 

inzichten, inspiratie en ideeën gebracht. 

We zijn dus zeker niet stil gaan zitten, sommige ideeën zijn uitgewerkt. Anderen volgen later nog. 

Aan een ieder die heeft bijgedragen: dank daarvoor! 

 

Zitvolleybal 

Het zitvolleybalteam draait goed in de NEVOBO competitie. Het is de bedoeling om aan het begin van 

het nieuwe seizoen het team te voorzien van nieuwe teamkleding. Ook blijven we ons inzetten om 

meer mensen met deze mooie sport kennis te laten maken. Dit geldt overigens ook voor het 

handboogschieten.   

 

 



 

 

ANBI-status 

Onlangs kregen we het verlossende telefoontje van de Belastingdienst. Met terugwerkende kracht 

heeft onze stichting de ANBI-status gekregen!  

Wat betekent dit nu voor de stichting? Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een 

instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor tenminste 90% inzetten voor het algemeen nut.  

Meer informatie over de status is te vinden op de site van de Belastingdienst. Concreet betekent dit 

dat donateurs hun gift mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

 

Benefietconcert Sassenachs 

Op 7 April 2018 was het Benefietconcert van de Sassenachs. Het definitieve bedrag dat is opgehaald 

is bij het verschijnen van deze nieuwsbrief nog niet 100% duidelijk. In ieder geval gaat het bedrag 

hoger worden dan wat op de cheque vermeld staat. 

 

 

 

 

 

 

 

Tot onze verbazing zijn er aardig wat RtB T-shirts verkocht, en ook zijn er hoodies besteld. Wil jij een 

RtB T-shirt of hoodie? Deze zijn te bestellen via de mail: returntobaseqpo@gmail.com 

Tijdens het benefietconcert hebben de Sassanachs het startsein gegeven voor een serieus Gaelic 

festival. Deze gaat op 21 en 22 Juni 2019 in Zwijndrecht plaatsvinden. Tijdens dit festival gaat Return 

to Base Highland Games organiseren. Je weet het nu, dus heb je altijd al eens willen meedoen? Dan 

kun je nu beginnen met trainen! Heb jij het in je? Ben je liever minder sportief bezig? Meld je dan 

aan als vrijwilliger! Meer informatie over het Gaelic Festival en de Highland Games worden in de 

volgende nieuwsbrief gepresenteerd.   

 

 



 

 

Ouder-Kind Survival 

Op 5 en 6 Mei gaat de eerste Ouder-kind survival van start. Verzorgt door Survivalschool OVERLEVEN. 

Er zijn genoeg inschrijvingen waardoor we kunnen melden dat we blij 

zijn dat deze activiteit nu echt van de grond komt. We zijn ontzettend 

benieuwd naar de eerste ervaringen!  

Mocht je toch nog willen meedoen? Er is nog wat beperkt ruimte. 

Twijfel je? Mail ons dan zeker! Het belooft een mooi weekend te 

worden!  

 

Mudmasters Biddinghuizen 

Op 22 en 23 September zullen de Mudmasters in Biddinghuize weer van start gaan. De inschrijvingen 

zijn reeds gestart en Return to Base heeft enkele vrijkaarten gekregen en op alle overige 

inschrijvingen kunnen we 25% korting bieden. Heb je interesse in meedoen met een Return to Base 

team? Meld je dan aan! In de zomermaanden organiseren we ook enkele trainingen hiervoor. Stuur 

je aanmelding naar: returntobaseqpo@gmail.com 

 

Fietsen, fietsen, fietsen….. 

Cyclojunkies organiseren op 16 september een fietstoer. De opbrengst van deze tourtocht gaat naar 

Ride2livelife. Om deze tourtocht te ondersteunen, helpt Return to Base 

met het opbouwen en opzetten van de routes. Vind je het leuk om hieraan 

mee te helpen? Vrijwilligers zijn meer dan welkom!  

 

 

 

 

Samenvattend 

We mogen ontzettend blij zijn met de resultaten die op deze korte termijn zijn bereikt!  

 

Fortis in Unum “Samen Sterk” 
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