
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2020 

We mogen niet ontkennen dat het voor eenieder een moeilijk en lastig 2020 is geweest. Zo ook voor 

de Stichting. Events die geen doorgang hadden en ideeën die niet ten uitvoer konden worden 

gebracht. Iets met Covid-19.  

Gelukkig hadden we onze jaarlijkse BBQ. Deze clinic verzorgd door Leonard Elenbaas met zijn Pure 

Passie on Tour was zeer geslaagd. We kijken terug op een leuke avond en deze zal zodra de perikelen 

voorbij zijn terugkeren op onze agenda.  

      

 

Wat helaas geen doorgang kon hebben was onze ouder en kind survivalweekend verzorgt door 

Dennis van Dokkum van Survivalschool OVERLEVEN. Dit weekend staat in 2021 op onze agenda. Hou 

onze events en facebookpagina in de gaten voor de data. 

              

 

 



 

 

Zitvolleybal: 

Had het een mooi seizoen kunnen worden? Ja, wij denken wel. We zaten klaar om met frisse moed 
het nieuwe seizoen in te gaan. Helaas weet ieder nu wel de reden waarom er geen voortgang was. 
Na wel 2 wedstrijddagen hield het voor dit jaar op. Laten we hopen dat er in 2021 wel getraind en 
gespeeld kan worden. 
Team ‘Fortis in Unum’ is nog altijd op zoek naar nieuwe spelers. Laat je verrassen en speel eens mee 
met deze mooie sport! Zodra het trainen weer kan ben je van harte welkom. 
 

                                                 
 
 
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. 
 
Zonder sponsoren is het onmogelijk om evenementen voor jullie te organiseren en de 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! 
 
Vriend van de Stichting: 
Spreekt het werk van Stichting Return to Base u aan en wilt u Vriend van de Stichting worden, dan 
kan dit door middel van een donatie op IBAN-nummer NL71RABO0325887543 onder vermelding van 
Vriend van de Stichting. 
Met uw donatie kunnen wij events organiseren om zo nog meer klaar te staan voor de doelgroep. 
 
Op dit moment gebeurt er veel achter de schermen! Ideeën worden uitgewerkt en er wordt gekeken 
naar samenwerking met andere Stichtingen en Fondsen. 
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