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Beste (en natuurlijk lieve) deelnemers en vrijwilligers, 

 

Ik wil jullie graag vertellen dat ik per 1 juli 2021 stop bij deze 

fantastische stichting. Vanaf dan heb ik een nieuwe uitdaging 

gevonden. Dit omdat ik toe ben aan iets nieuws, nu ik het nog kan.  

Daarom wil ik jullie via deze weg hartstikke bedanken voor de 

afgelopen fantastisch dikke 10 jaar. Bedankt voor de gezelligheid, 

de liefde en al het lachen bij Stichting BAS.  

Ik wens jullie alle liefde en gezondheid toe. Net zoals ik stichting 

BAS nog alle goeds wens voor de toekomst.  

Veel liefs,  

Merle Akkermans-Baert. 

 Met Vriendelijke groet, 

 Secretarieel Medewerker van Stichting Bredase Aangepaste 

Sporten 

 

 

 

Wij feliciteren komende week: 
 

8 juni: Corrie  deelneemster reva-zwemmen 
9 juni Zeynep deelneemster VSNS – Visio 
11 juni Marc  deelnemer reva-zwemmen 
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Beste Alle, 

Zoals jullie in deze nieuwsflits hebben waar kunnen 

nemen heeft Merle aangegeven bij st. BAS te gaan 

stoppen. Dit zal voor st. BAS een grote verandering zijn 

omdat  Merle 12 jaar een grote bijdrage heeft geleverd. 

Hiervoor zijn wij haar erg dankbaar namens de vaste 

medewerkers en bestuur.  

Uiteraard zullen wij Merle de komende weken nog verder 

uitlichten wat zij allemaal voor ons heeft betekend 

Wij wensen har veel succes naar de aanloop van haar 

nieuwe uitdaging. 

Mariska en Harry 

 

 

 

Ter herinnering: 

Beste deelnemers en vrijwilligers,  

Twee weken geleden  hebben jullie van ons een inventarisatie mail ontvangen, zodat wij weten voor welke 

activiteiten wij weer ons beste beentje voort moeten zetten. Veel van jullie hebben al gereageerd op de 

mail, maar mocht je dit nog niet gedaan hebben, wil ik jullie vragen dit voor 9 juni te doen. 

 

Wij willen z.s.m. met de accommodatie-verhuurder in gesprek, om weer 

gebruik te mogen maken van alle ruimtes die wij nodig hebben. Dit kunnen 

we alleen snel regelen als we weten hoeveel vrijwilligers en deelnemers wij 

per activiteiten hebben.  

Wanneer wij weer activiteiten op kunnen/mogen starten, zal dit altijd 

met de dienende RIVM regels uitgevoerd worden. 

 

Ik hoop snel van jullie een reactie te mogen ontvangen. 

Bij voorbaat dank. 

Harry van der Avoort 
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