
 

 

 

Nieuwsbrief 2e kwartaal 2019 

 

Terugblik: 

Ouder-Kind Survival: 
Op 11 en 12 Mei vond de tweede editie van het Ouder-Kind Survival 
weekend plaats. Volledig verzorgd door Survivalschool OVERLEVEN.  
Het weekend was volledig vol geboekt. Het was wederom een succes te 
noemen.  
 
Zitvolleybal: 
De eerste divisie was toch te hoog gegrepen. We hebben weer wedstrijd ervaring opgedaan en 
kunnen vol goede moed beginnen aan het derde seizoen. Helaas wel weer in de tweede divisie. 
Team ‘Fortis in Unum’ is nog altijd op zoek naar nieuwe spelers. Laat je verrassen en speel eens mee 
met deze mooie sport! Vanaf maandag 2 september starten we wekelijks met de training van 19:00 
tot 21:00. Waar: MRC te Doorn 
 
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! 
 

Sponsornieuws: 
Langs deze weg willen wij onze sponsoren enorm bedanken voor hun steun: 
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: 
 
De afgelopen maanden hebben wij als organisatie hard gewerkt aan het verwezenlijken van een 

prachtig, jong, project, namelijk het Gaelic Festival. Ondanks de inspanningen, motivatie en het 

mooie concept, moeten wij helaas mededelen dat de eerste editie van het Gaelic Festival niet in 

2019 kan gaan plaatsvinden. Helaas is het nog niet gelukt om tijdig de nodige financiële middelen 

toereikend te krijgen om alle plannen die wij voor ogen hebben tot uitvoer te brengen. Wij betreuren 

dit ten zeerste, maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. 

Wij staan nog steeds achter ons unieke concept, een Schots, Iers en Keltisch festival met een rijkelijk 

gevuld programma voor jong en oud. Gedurende de organisatie zijn er fijne 

samenwerkingsverbanden en contacten ontstaan. Om die reden gaan wij ons richten de datums 5 en 

6 september 2020. Op deze manier hebben we nog wat meer tijd om de nodige zaken te regelen. 

Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd. We zullen bij nieuwtjes u op de hoogte 

brengen middels de nieuwsbrief, onze website en facebookpagina. 

 

 

 

Return to Base Revalidatie triathlon: 
 
De triathlon hebben we moeten cancellen. Met te weinig inschrijvingen kon deze geen doorgaan 
hebben. Niet getreurd we kunnen de triathlon zo opzetten, het meeste werk is nu op papier gereed. 
 
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 


