
 

 

 

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2019 

 

Terugblik: 

1 jarig bestaan: 

Op 22 November 2018 bestond Stichting Return to Base 1 jaar!! 🎉 En dat is op 24 November 

gevierd met een gezellige winterBBQ met sporters, familie en vrienden. Iedereen bedankt voor jullie 

steun!! Een jaar geleden zijn we begonnen. Inmiddels heeft het bestuur ook een wijziging ondergaan: 

Erik Mooij is afgetreden en is Wouter Bakker aangetreden als penningmeester/secretaris. Wouter, 

welkom!! We gaan ervoor!  

2019 wordt hopelijk een jaar waarin we weer meer stappen kunnen zetten. The story continues..... 

Bedankt Leonard van Pure Passie On Tour weer voor het heerlijke eten, maar vooral bedankt voor je 

sponsorschap van de stichting. 

 

Handboogschieten: 
De groep groeit en het niveau gaat omhoog. Voor een laag bedrag worden de materialen van S.C. 
Marathon, de Doornse handboogvereniging, gebruikt. Onder leiding van de vaste trainers Reinier en 
Silvia.  
De trainingen vinden elke 2 weken op dinsdag plaats in de oude sporthal van het MRC in Doorn, van 
19:00 t/m 21:00 uur. Wil je het zelf eens proberen? Kom dan langs! 
 
Zitvolleybal: 
Het Zitvolleybalteam is zijn 2e seizoen ingegaan! Dit team is afgelopen seizoen zelfs gepromoveerd 
naar de eerste divisie! Een goed moment voor een naamswijziging. Het team wordt niet langer 
Militair Team genoemd, maar Team ‘Fortis in Unum’. Met nog enkele wedstrijden voor de boeg is het 
nog steeds mogelijk om in te stromen als speler. Laat je verrassen en speel eens mee met deze 
mooie sport! 
 



 

 

Ouder-Kind Survival: 
Op 11 en 12 Mei gaat de tweede editie van het Ouder-Kind Survival 
weekend plaatsvinden. Volledig verzorgd door Survivalschool 
OVERLEVEN. Er zijn nog aantal plaatsen over, er kan dus nog worden 
ingeschreven voor dit Survival weekend. Niet twijfelen, doen dus!! 
Schrijf je nu in! 
  

 

 

Sponsornieuws: 
Vol trots kunnen we vertellen dat we een aantal sponsors hebben. Langs deze weg willen wij deze 
sponsoren dan ook enorm bedanken hiervoor: 
Luc Markies van Merband Garage Korteven, Leonard Elenbaas van Pure Passie On Tour, Dennis van 
Dokkum van Survivalschool OVERLEVEN, Mike Dekker van MD Personal Training en tot slot 
Notariskantoor Bieringa. 
 
Zonder sponsoren is het onmogelijk om evenementen voor jullie te organiseren en prijzen voor 
deelname zo laag mogelijk te houden. Return To Base is een stichting en kent daarom geen leden. 
Wil jij sponsor worden? Of ken je misschien bedrijven die het leuk vinden om een bijdrage te 
leveren? Laat het weten! 
Sponsoring hoeft niet altijd financieel te zijn, een sponsor kan ook materialen of diensten leveren bij 
bijvoorbeeld een evenement. Wist je dat de stichting is aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende 
Instelling’, de zogenaamde ANBI-status? Hierdoor zijn giften (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting. Neem contact op, alle steun is welkom! 
 
Highland Games en het Gaelic Festival: 
Voorbereidingen voor het festival en de Highland Games zijn in volle gang. Helaas kan het Festival 
geen doorgang vinden in de gemeente Zwijndrecht. Er wordt nu gekeken naar een optie in de 
Biesbosch.  
Wel kunnen we alvast verklappen wie de Highland Games gaat presenteren! Wout Zijlstra, voormalig 
Sterkste Man van Nederland en wereldrecordhouder op het onderdeel ‘gewicht omhooggooien 25 
kg’ gaat de Highland Games presenteren. Op de tweede dag van dit evenement wordt op het terrein 
van de Highland Games het Nederlands kampioenschap Highland Games worden gehouden.  

 

 
Achter de schermen: 
Op dit moment gebeurt er veel achter de schermen! Ideeën worden uitgewerkt en er wordt gekeken 
naar samenwerking met andere Stichtingen en Fondsen. 
 
 

 
 - fortis in unum  - samen sterk - 

 
 @returntobase_nl www.facebook.com/returntobaseqpo 


