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Het bestuur en het dagelijks bestuur hebben het afgelopen seizoen 13 keer vergaderd. 
Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten met de commissies en doelgroepen geweest. Op 
de ledenvergadering dd. 21 oktober 2013 hebben we afscheid genomen van Hans Lenaers 
en werd Jan Brouns verwelkomd in het bestuur, Jan neemt de portefeuille van broer Piet 
over : sponsoring en PR.  Op de gezellige nieuwjaarsreceptie van 5 januari 2014 werden 
er 9 jubilarissen in het zonnetje gezet. Op de Nieuwjaars receptie van de Dorpsraad 
ontving Brevendia  € 500,-  voor het aanschaffen van trainings-hulpmiddelen specifiek 
voor de jeugd. Dit is een welkome verrassing en deze premie zal ingezet worden voor 
alweer een stukje kwaliteitsverbetering! 
Piet Rietjens, Adrie van de Berk en Huub van Helmond vormen samen een  werkgroep die 
de toekomst van Brevendia in beeld wil brengen.  Ook Brevendia krijgt last van de 
gevolgen van Vergrijzing en Krimp. Naast het risico van een terugloop van leden moeten 
we ook aandacht schenken aan de verminderde subsidies, onze verouderde 
accommodatie in relatie ook met eventueel mogelijke samenwerkingen met andere  
verenigingen. Afwachten op wat komen gaat is not done, Brevendia moet zelf de regie in 
handen proberen te houden en initiatieven ontplooien. Dit kan alleen met een goede 
organisatiestructuur, een sterk management, een voltallig bestuur met ambitieuze 
mensen. Brevendia heeft momenteel meer dan 100 vrijwilligers, mensen die op de een of 
andere manier bezig zijn met het draaiende houden van de vereniging, maar willen we 
met een gerust hart de toekomst blijven tegemoet zien dan zal met name het bestuur 
aangevuld moeten worden.  
Op zoek naar ons DNA & CONTINUÏTEIT : Tijdens de winterstop heeft het bestuur van 
Brevendia kontakten gelegd met de KNVB met als doel de huidige organisatie, het huidige 
beleid en de continuïteit van onze club eens kritisch tegen het licht te houden. 
Vervolgens wil Brevendia toe werken naar een nog beter functionerende vereniging. Om 
hieraan uitvoering te geven werd een “denktank” geformeerd, bestaande uit alle 
geledingen binnen (en deels ook buiten) Brevendia. Gestart werd met een interactieve 
workshop op maandag 12 mei 2014 om samen van gedachten te wisselen over een aantal 
thema’s. Helaas was de opkomst erg gering en is het niet zeker om hier een vervolg aan 
te geven; temeer daar de gewenste goede afspiegeling van de club van deze “denktank” 
absoluut ontbrak. In april ging ons onze nieuwe overzichtelijke website in de lucht ! Tot 
slot werd op 4 mei onze ‘einde seizoensdag’ gezellig afgesloten met iedereen die 
Brevendia een warm hart toedraagt. 
Zonder vrijwilligers kán Brevendia niet bestaan ! Wij, het bestuur zijn heel blij dat 
Brevendia zoveel vrijwilligers heeft die dagelijks, wekelijks of zo nu en dan toch maar 
weer klaar staan voor de CLUB ! Dank daarvoor 
 

Aantal leden per september 2014 

 
    Senioren Jeugd Vrijwilligers Steunend Totaal 

Vrouwen   18  25 19 6 68 

Mannen   110 168 107 73 458 

 totaal 
 

128 193 126 79 526 
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Technische Zaken 
 
Algemeen: 
Ook het afgelopen seizoen is de Technische Commissie weer menige malen bijeen geweest om over 
inhoudelijke voetbalzaken bij Brevendia te overleggen. Zaken c.q. thema’s die hierbij o.a. aan de orde 
zijn gekomen : 

 specifiek overleg met trainers van onze selectie, onze keeperstrainer en de trainers van de      

     A1 en B1; 

 afstemming met onze jeugdcoördinator F- en E- jeugd. 

 herschikking taken binnen het T.C.; 

 landing technisch beleidsplan fase 3; 

 opzet/invulling samenwerking met Crescentia en Altweerterheide in een gedeelte van onze 

jeugdafdeling. 

Hiernaast is natuurlijk ook het nodige veldwerk verricht waarbij vooral onderlinge afstemming, het 
geven van advies en het dienen als klankbord ruimschoots aan de orde zijn gekomen. 
 
Landing Technisch Beleidsplan 
De landing van ons Technisch Beleidsplan is in fase 3 beland. Op 14 april werd een techniektraining 
verzorgd op Wiel Coerver basis door de heer Cock van Dijk (techniektrainer geweest bij o.a. Feijenoord 
en AZ) voor een specifieke doelgroep namelijk de jeugdtrainers en leiders, met de achtergedachte dat 
deze jeugdtrainers en leiders het geleerde zullen gaan overbrengen op onze jeugdige voetballers.  
De opkomst was geweldig, ruim dertig jeugdleiders hebben deze avond bijgewoond en zijn zowel op 
praktische als theoretische leest “bijgeschoold”. 
 
Technisch jeugdcoördinator 
De ervaringen met onze technische jeugdcoördinator voor onze F- en E- jeugd zijn zo positief dat 
besloten is ook gericht te gaan werken aan invulling van deze functie voor onze D- en C- jeugd.  
 
Bezetting technische commissie 
Aan het eind van dit voetbaljaar is Martijn Janssen afgetreden als lid van deze commissie. We willen 
Martijn heel hartelijk danken voor zijn inzet.  
Gelukkig hebben we, in de tussentijd, voor het komende seizoen een nieuw lid mogen verwelkomen 
namelijk Roel van Horne 

Op donderdag 17 mei hebben de meiden van damesvoetbalteam MC1 van Brevendia het voetbaltoernooi in Budel 
gewonnen! Er werd gespeeld tegen Bieslo, Heeze, Budel en Wittenhorst, er werd liefst 3x gewonnen, genoeg om de 
beker mee naar Stramproy te mogen nemen!! De coaches Carola ,Theo Saes, en Paul Hoeben  zijn dan ook zeer 
trots op hun team!  
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Doelgroep selectie 

Met ingang van het seizoen  2013/2014 is de naam  Sponsorcommissie  veranderd in   SponsorZaken om  
hiermee aan te geven dat we dichter bij onze doelgroep willen staan en ook samen een succesvolle 
samenwerking op zakelijke basis willen aangaan en onderhouden. Sponsors zijn zeer belangrijk voor een 
club als Brevendia. Bij teruglopende leden-aantallen, stagnerende kantine-omzetten en een 
terugtrekkende overheid (lees: hogere kosten, minder subsidies) is het een hele opgave om de financiële 
eindjes aan elkaar te knopen. Het afgelopen seizoen  is dat, ondanks de niet zo florissante economische 
situatie,  weer gelukt: heel veel dank aan onze sponsors, groot en klein, is op zijn plaats!! 
In november 2013 is een brainstormsessie met een groepje sponsors belegd. Doel was om af te stemmen: 
wat verwachten sponsors, wat doet Brevendia, wat kunnen we verbeteren, de communicatie etc. 
In de loop van het seizoen zijn deze uitkomsten onze leidraad geweest, en langzaam maar zeker krijgen 
een aantal initiatieven gestalte, zoals een taakverdeling, uitbreiding & aanpassing bestanden, 
jaarplanning, communicatiemedium etc. 
Tien overlegmeetings hebben we dit seizoen belegd. In de loop van het seizoen is Rene Maes SZ komen 
versterken, speciaal belast met de facturering en verzorging van de nieuwsbrieven aan onze sponsors. 
Deze digitale nieuwsbrief, Sponsors & Zaken & Brevendia  gedoopt,  stelt ons in staat om met enige 
regelmaat rechtstreeks met onze sponsors te communiceren. Vanaf  mei zijn we dit seizoen twee keer 
verschenen. Zoals jullie bekend is hebben we ultimo dit seizoen  afscheid genomen van de gedrukte 
versie van het clubblad De Steinakker. In de plaats hiervan is een nieuwe website van Brevendia 
verschenen (intern naar de leden gericht) en onder de naam Brevendia-TV willen we onze 
adverteerders/sponsors een nieuw, modern medium aanbieden om te communiceren met leden, 
toeschouwers, bezoekers en gasten van de wedstrijden en trainingen. Zeker ook bedoeld om op deze 
manier de omzet van de advertenties te kunnen behouden en waar mogelijk uit te breiden. 
Om deze veranderingen goed en duidelijk tot uitvoering te kunnen brengen heeft SZ  onder de naam 
Brevendia Vooruitgedacht een nieuwe sponsorbrochure samengesteld.  
Op het einde van het seizoen hebben we een oud initiatief nieuw leven ingeblazen: Vriend van 
Brevendia. Het loopt nog niet grandioos, vanaf het najaar gaan we er meer energie in steken om te 
proberen het tot een succes(je) te maken. In het kort: iedereen die Brevendia een warm hart toedraagt 
(personen, groepen ,families, kaartgroepjes, ex-bestuursleden etc.) kunnen voor een bedrag van € 50,= 
per jaar toetreden en worden vermeld op het speciale bord in de kantine. 
We hopen met deze werkwijze en  de “nieuwe producten” goed voorbereid te zijn om in de nabije 
toekomst voldoende sponsorgelden voor Brevendia te kunnen initiëren. 
Belangrijk hierbij is vooral: Dat we als club Brevendia en zijn individuele leden ONZE SPONSORS 
respecteren en daar waar mogelijk  “ KOOP ELDERS NIET WAT EEN SPONSOR U BIEDT” in de praktijk 
brengen !! We moeten eerlijk zijn: Sponsors kunnen hun geld overal kwijt, ze zijn ons zeer erkentelijk 
als we op deze manier iets terugdoen, tenslotte gaat het toch om deze wisselwerking. 
Uiteraard hoort hier zeker ook bij het met respect dragen en behandelen van de spullen die via 
sponsoring door/aan  Brevendia-leden  beschikbaar worden gesteld.  
Aan het einde van het seizoen bestaat SponsorZaken uit: Piet Brouns, Mark Verheijen, Jan Janshen, Rene 
Maes en Jan Brouns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brevendia Steingood !!! 
 

“ KOOP ELDERS NIET WAT EEN SPONSOR U BIEDT” 

http://www.volleybalwoudenberg.nl/update-pr-sponsoring-2/
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Brevendia startte het voetbalseizoen 2013-2014 met hetzelfde aantal elftallen al het jaar ervoor: 6 
senioren (waarvan 2 veteranenteams)en 2 vrouwen-elftallen. 
Voor Brevendia 1 onder leiding van trainer Leon Wassenberg (3de seizoen), was de start zeer moeizaam, 
o.a. door de bewust gekozen inpassing van enkele jeugdspelers. Halverwege de competitie stond men 
gedeeld onderaan in de 4de klasse. 
Brevendia 2 onder leiding van Enrico Vaessen was via de nacompetitie gepromoveerd naar de op een na 
hoogste klasse voor reserve-elftallen en wist in de 1ste helft van de competitie, waar het speelde zonder 
vaste doelman, zich te handhaven in de middenmoot.  
Het 3de elftal, seizoen ervoor gedegradeerd en nu met enkele jongere spelers, stond halverwege de 
competitie ook in de middenmoot.  Het 4de heeft het hele seizoen gespeeld zonder leider en grensrechter. 
De taken werden waargenomen door de spelers Andy Kwaspen en Jeroen Wolter en voor dit elftal was de 
5de klasse net iets te hoog gegrepen en stonden met 1 overwinning in de 1ste helft op de laatste plaats. 
Bij de veteranenelftallen speelde het 5de in de middenmoot mee en wist het 6de zich te mengen strijd om 
de titel. 
De Brevendia Vr1 wist onder de nieuwe leiding van Philippe Smits van Waesberge mee te draaien onder 

de top en plaatste 
zich voor de 

promotie 
competitie voor 
het voorjaar. Ook 
voor de beker 
waren zij nog niet 
uitgeschakeld. Ook 
Brevendia Vr2 wist 
zich voor de 
promotiecompetiti

e te plaatsen, 
ondanks dat zij 
vaak hebben 

moeten terugvallen op de meisjes van MB1. 
Na een korte winterstop werd begin februari weer de competitie hervat en wist het 1ste door enkele 
verdiende overwinningen zich toch te handhaven in de 4de klasse, wat voor dit jonge team  terecht was. 
Het 2de kreeg het een beetje moeilijker kreeg maar zich toch netjes wist te handhaven met een plaats in 
de middenmoot. Brevendia 3 bolde het seizoen rustig uit aangezien er voor hun geen prijzen meer waren 
te verdienen en zij ruim boven de degradatiestreep bleven.  
Het 4de wist zich niet te redden en zal volgend seizoen, hopelijk met een leider, uit moeten komen in de 
6de klasse. Bij de veteranen handhaafde het 5de zich in de middenmoot en moest het 6de op het laatst van 

de competitie toch afhaken voor het 
kampioenschap en eindigde net onder de 
top. Brevendia Vr2 wist de competitie uit te 
spelen ondanks vaak het gebrek aan 
voldoende spelers te hebben. 
Brevendia Vr1 eindigde de 
promotiecompetitie als 6de maar zette een 
mooie kroon op het seizoen door de 
bekerfinale te halen. Deze wedstrijd in 
Vierlingsbeek, waar een bus vol supporters 
mee naar toe ging, werd in de laatste minuut 
verloren van Boekel Sport. Toch proficiat aan 

dit team en begeleiders. In het algemeen zijn er dus geen prijzen behaald in dit seizoen, maar als positief 
mag worden mede gezien de onderlinge omgang van de leiders, welke elke keer weer zorgden dat alle 
teams de wedstrijden konden spelen door het uitwisselen van spelers. 

senioren – veteranen - vrouwen 
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Focus van de financiële commissie van het afgelopen seizoen was de integratie van de 
ledenadministratie in de financiële commissie. Met meer dan 550 leden (seizoen 2013-
2014) mogen we inmiddels van een gedegen “bedrijfsboekhouding” spreken. De nieuwe 
“technische snufjes” (kunnen) veel gemak met zich meebrengen, echter het up-to-date 
houden van onze stamdata is en blijft een hele klus! 
 
Hoe blijven wij het samen voor elkaar krijgen dat alle gegevens van alle leden actueel is 
en blijft? 
NAW gegevens 
E-mail adres 
Bankrekeningnummer 
Soort van lidmaatschap 
Wij willen onze leden steeds op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkeling, dit gaat 
enerzijds via onze nieuwe site. Maar ook door het versturen van “webmail”. Maar dan 
dienen we wel alle (actuele) email adressen van onze leden te hebben. 
Bij het innen van de contributie kregen wij in het verleden (te)veel bericht van de bank 
dat bedragen gestorneerd werden, wegens een verkeerd bankrekeningnummer. 
Met de overgang van de bankrekeningnummers naar IBAN-nummers hebben we reeds veel 
bankrekeningnummers kunnen achterhalen, maar bij de eerste inning van de contributie 
2014-2015 is gebleken dat er toch nog leden zijn welke hun actuele bankrekeningnummer 
niet hebben doorgegeven.  
Inmiddels kunnen we stellen dat we 95% van de bankrekeningnummers actueel hebben: 
op naar de 100%!! 
Maar dan hebben we wel de hulp nodig van de leden: bij het wijzigen van gegevens stuur 
ook een mail naar info@brevendia. Wij zorgen voor de rest! (makkelijker kunnen we het 
niet maken) 
 
Op financieel gebied kunnen we stellen dat Brevendia een heel goed jaar heeft gehad. 
We hebben een prachtig financieel resultaat gehaald, waarmee een van de 
doelstellingen/opdrachten van de financiële commissie is behaald: het eigen vermogen 
van Brevendia op peil brengen. 
Een van de redenen van dit prachtige resultaat is uiteraard het bedrag wat Brevendia 
heeft mogen ontvangen van de stichting O.L.S. Een bedrag van ruim 6.000 euro wat door 
onze eigen leden is verdiend met hun inzet tijdens deze happening!  
Daarnaast heeft ook het feest “Brevendia 90-jaar” een leuk bedrag opgeleverd voor onze 
vereniging. Een spontaan opgezette actie door 4 leden van Brevendia. 
 
De huidige financiële commissie is actief vanaf het seizoen 2010-2011, we mogen stellen 
dat de ingezette werkwijze een goede keuze is geweest. Financieel blijken we steeds 
meer voorspelbaar te worden. Door aandacht te geven aan een aantal processen (met 
financiële gevolgen) is er steeds minder verspilling.  
De bezuinigingen op een aantal gebieden, is niet voor iedereen leuk geweest, echter 
financieel gezien een juiste keuze. 
De aanname dat de ingeslagen weg van de financiële commissie een juiste  
keuze is geweest, is de onderbouwing voor ons om door te gaan op deze wijze. 
Door het teruglopen van jeugdleden (vergrijzing) de teruglopende  
subsidie inkomsten enerzijds, en de oplopende kosten (huur accommodatie)  
anderzijds hebben we de komende jaren nog een leuke uitdaging met z’n allen! 
Een uitdaging welke wij met vertrouwen tegemoet zien. 
 

 

 

Financiële commissie:  

Ton Ramakers, Remy Peeters, 

Nicole Teuwen, Cor van Bakel 

Adrie van den Berk, Jos Steijvers 
 



 

 

 

 

 Kantine commissie 
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De oproep van vorig jaar om versterking van personeel in onze kantine heeft vruchten 
afgeworpen. 
Drie ervaren krachten in de horeca hebben ons het afgelopen jaar op een fantastische manier 
uit de brand geholpen op de zondagen. 
Maar, dit is geen structurele oplossing. Willen wij de continuïteit van onze kantine kunnen 
blijven waarborgen zullen wij in de nabije toekomst minimaal een of twee, ervaren horeca 
mensen kunnen toevoegen aan onze commissie.  
 
Op het gebied waar onze kantine voor bedoeld is: 
Onze leden, onze tegenstanders en toeschouwers de mogelijkheid geven om na de wedstrijden 
en trainingen lekker en gezellig na te babbelen over onze favoriete sport onder het genot van 
een drankje en een hapje is weer prima gelukt. Met een zeer divers assortiment hebben wij 
het afgelopen seizoen onze doelgroep vele leuke en gezellige uurtjes kunnen bezorgen. 
 
De inkoopkosten zijn ten opzichte van het vorige seizoen bijna gelijk gebleven, met ook een 
gelijk blijvende omzet.  
Een prima prestatie want we zien de bezoekersaantallen gestaag teruglopen, zowel op de 
trainings- als de wedstrijddagen.  
Of de investering van de grote beeldschermen met eredivisie live ons gaat helpen in de 
continuering van de omzet zal dit seizoen moeten gaan blijken. Feit is wel dat we door deze 
grote beeldschermen fantastische mogelijkheden hebben voor extra activiteiten, en onze 
sponsoren worden telkens op een professionele manier getoond aan onze bezoekers. 
 

 



 

 

 

 

 

Gebouwen en terreinen

 

 
 

 
 

jeugdcommissie 

Nnjaarverslag Brevendia seizoen 2013-2014    blz. 7 

 

 

Over het algemeen liggen de velden dankzij onze hardwerkende vrijwilligers er top bij. 
Het trainingsveld bij de kleedlokalen is gerenoveerd en in super conditie. 
Veld 4 is echter een drama. Onderzocht wordt of er voldoende budget is om dit veld  te 
renoveren. Naast een flinke opknapbeurt moet er eigenlijk ook een beregening komen. Een 
advies daartoe met gespecificeerde kostenopgave wordt binnenkort aan het bestuur ter 
besluitvorming voorgelegd.   
De gebouwen zijn in redelijke staat en worden onderhouden daar waar nodig is. 
Renoveren is geen optie zolang het niet duidelijk is wat de toekomst brengt  voor Brevendia. 
Denk hierbij o.a. aan de consequenties van “vergrijzing en krimp” voor onze vereniging doch 
ook voor andere (voetbal-)verenigingen in en buiten Stramproy. Eveneens heel erg belangrijk 
hierbij  is het beleid van de gemeente Weert ten aanzien van de gemeentelijke 
sportaccommodaties. 
   
Ondertussen gaan we wel gaan  onderzoeken of het rendabel is om zonne-energie te plaatsen 
op de platte daken. 
Deze zullen demontabel worden aangebracht en bij eventuele verbouwing of verhuizing 
verplaatst kunnen worden. Mogelijk dat voor zo’n investering subsidie (25 %) te verkrijgen 
is van de provincie ? Dit wordt thans onderzocht mede aan de hand van inmiddels opgevraagde 
offertes van Zonne-collectoren.  
Verder zijn we heel blij met onze nieuwste aanwinst :  Theu Zentjens. 
 

  

Tussen mei en augustus zijn er op de Steinakker nauwelijks voetbalactiviteiten voor de 
jeugdteams van Brevendia. Toch is er in die maanden veel werk te verzetten, om alle 
jeugdteams (19) in augustus weer vlekkeloos aan het nieuw voetbalseizoen te kunnen laten 
beginnen. Dit begint tegen het eind van het voorgaande seizoen al met een inventarisatie van 
alle jeugdspelers. Jeugdspelers worden op basis van hun geboortejaar ingedeeld en ieder nieuw 
seizoen betekent dit voor iedere leeftijdscategorie weer een volledig nieuwe spelersgroep. 
Daarnaast melden zich (gelukkig) ook weer nieuwe jeugdspelers aan en zijn er spelers die om 
allerlei uiteenlopende redenen Brevendia op het eind van seizoen verlaten. Hetzelfde gebeurt 
ook bij het jeugdkader. Toch mag de jeugdafdeling van Brevendia zich bij aanvang van het 
seizoen 2013-2014 zich weer gelukkig prijzen dat veel jeugdtrainers en jeugdleiders er weer 
een seizoen aanplakken, en dat de open gevallen plaatsen weer door nieuwe vrijwilligers 
worden ingevuld. 
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De jeugdafdeling van Brevendia zit in de zomermaanden dus absoluut niet stil en is gedurende 
deze periode volop bezig de nieuwe jeugdteams te formeren, de juiste jeugdtrainers en 
jeugdleiders erbij te vinden, in de juiste klasse bij de KNVB in te schrijven en de start van het 
nieuwe seizoen tijdig en eenduidig naar alle jeugdspelers, jeugdkader en ouders te 
communiceren. Voor dit laatste gebruikt Brevendia veelvuldig de zogenaamde webmail, 
waarmee jeugdleden en jeugdkader persoonlijk geïnformeerd worden. Ook de in dit seizoen 
volledig vernieuwde website is een belangrijk medium om alle (jeugd)leden en ouders te 
informeren. 
Opleiden van 
jeugdspelers en 
jeugdkader worden 
bij Brevendia 
steeds belangrijker. 
Met ingang van het 
seizoen 2013-2014 
gaat technisch 
jeugd coördinator 
Marie-Louise 
Suijkerbuijk 
hiervoor de basis bij 
de E- en F-jeugd 
leggen.De 
jeugdspeler van 
Brevendia staat in 
dit opleidingsplan 
centraal, waarbij 
Marie-Louise het 
jeugdkader bij de trainingen ondersteunt bij het overbrengen van de oefenstof aan de 
jeugdspelers. Alle jeugdspelers krijgen dezelfde oefenstof aangeboden, ieder op zijn/haar 
niveau. Daarnaast bezoekt de jeugd coördinator wekelijks wedstrijden van de E- en F-teams, 
om hiermee een goed beeld van alle jeugdspelers in deze doelgroep te krijgen. Dit inzicht is 
nodig om deze jeugdspelers op het juiste niveau in te passen, zowel gedurende het seizoen als 
bij de teamindeling van het volgende seizoen.  

 
Tijdens dit seizoen is in de naam van Jan Kwaspen ook al een technisch jeugd coördinator voor 
de D- en C-jeugd gevonden, die het bij de E- en F-jeugd ingezette beleid in deze doelgroep in 
2014-2015 verder gaat uitdragen.  

 
Gediplomeerde trainers zijn altijd nodig. Zo krijgt het jeugdkader van Brevendia alle 
mogelijkheden trainerscursussen te volgen. Dit seizoen heeft een jeugdtrainer het TC III 
diploma gehaald en zijn kaderleden voor de pupillencursus geslaagd. Goede ontwikkelingen, 
want gediplomeerde trainers vormen een belangrijke basis voor de opleiding van jeugdspelers! 
 
Halverwege de tweede seizoenshelft zoeken Crescentia en SV Altweerterheide contact om 
samen met Brevendia in de D- en E-jeugd combinatieteams te formeren. Evenals bij Brevendia 
hebben ook deze twee voetbalverenigingen te maken met een terugloop in jeugdleden. Door 
deze samenwerking kunnen in het seizoen 2014-2015 twee D-teams en vier E-teams aan de 
competitie deel nemen. Brevendia heeft voor het seizoen 2014-2015 ook bij de A-jeugd 
onvoldoende spelers om twee volwaardige A-teams te formeren. Samen met Crescentia is 
getracht een tweede A-team te formeren, maar dit is uiteindelijk voor nieuwe seizoen niet 
gelukt. 
 
Daar waar het aantal spelers in de A- en D-jeugd minder wordt, kan Brevendia zich gelukkig 
prijzen met een grote aanwas bij de MiniF. Op het eind van de eerste seizoenshelft trainen 
meer dan twintig jeugdtalenten in deze leeftijdsgroep en wordt besloten in de 
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voorjaarscompetitie een 
vierde F-team (F4) in een 
nieuwe competitie van 
de KNVB in te schrijven: 
de Fair Play competitie. 
Ook de F3 gaat aan deze 
Fair Play meedoen. In de 
Fair Play beslissen de 
kinderen zelf en is er 
geen scheidsrechter; 
ouders/fans bevinden 
zich op een afgesproken 
afstand van speelveld; 

trainers/leiders 
begeleiden de 

wedstrijden gezamenlijk vanuit de zogenaamde coachzone. Ter promotie van deze Fair Play 
wordt onze F4 door de KNVB op de film gezet. 
 
De wedstrijdsecretaris staat centraal in de coördinatie van wedstrijden. Een niet te 
onderschatte taak binnen een voetbalvereniging, die Frank van Akkeren in het seizoen 2013-
2014 voor het eerst voor zijn rekening neemt. De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor 
de registratie van de uitslagen, het verzetten van wedstrijden, het indelen van de velden en de 
kleedkamers én het inplannen van de scheidsrechters. Dit laatste gebeurt in nauwe 
samenwerking met Laurens Verheijden, coördinator van de scheidsrechters, die deze taak 
halverwege het seizoen van René Vleeshouwers heeft overgenomen. Tegen het eind van het 
seizoen geeft Frank helaas aan als wedstrijdsecretaris bij de jeugd te stoppen. Het heeft de 
nodigde energie gekost een nieuwe jeugdwedstrijdsecretaris te vinden, maar uiteindelijk heeft 
Carin Creemers zich bereid gevonden deze taak op willen pakken, met ondersteuning van Jac 
Strous, wedstrijdsecretaris bij de senioren. 

Najaarsreeks jeugdteams  
Pas kort voor aanvang van het 
seizoen waren alle jeugdteams met 
minimaal één kaderlid bemand. 
Daarmee staat weer een grote groep 
vrijwilligers in de startblokken om 
het jeugdvoetbal bij Brevendia te 
verzorgen. Dit zijn niet alleen de 
jeugdleiders en jeugdtrainers, maar 
ook de (technische) jeugd 
coördinatoren, de sergeanten van de 
dag, de jeugd scheidrechters en de 
leden van de jeugdcommissie.  
En natuurlijk zijn er ook de nodige 
resultaten gehaald. In de 

najaarsreeks wordt de F1 kampioen en deed ook de F2 tot en met de laatste dag om het 
kampioenschap mee. Prima resultaten dus voor alle drie de F-teams in deze najaarsreeks. Alle 
overige jeugdteams in de B-categorie behaalden allemaal gemiddelde resultaten. Daar de A1, 
B1 en C1 van Brevendia in de A-categorie uitkomen en een volledige competitie spelen, kan 
voor deze drie teams de balans pas op het eind van het seizoen worden opgemaakt. In het 
overzicht hiernaast de eindstanden van alle jeugdteams in de najaarsreeks. 
Normen, waarden en respect staan bij Brevendia bovenaan. Helaas krijgen enkele jeugdteams 
in de najaarsreeks met vervelende incidenten te maken, met rode kaarten en uitsluitingen voor 
één en zelfs meerdere wedstrijden. Incidenten waar Brevendia absoluut niet trots op is en 
waar alles in het werk wordt gesteld dit onwenselijk gedrag ver buiten onze voetbalvereniging 
te houden.  

Eindstanden Najaarsreeks 2013-2014  (B-categorie) 

Team Aantal teams Plaats Gespeeld Punten Voor Tegen 

A2 12 7 11 14 19 25 

B2G 12 10 10 6 16 36 

MB1 9 6 8 9 19 31 

C2 12 9 10 10 11 35 

D1 12 5 11 17 28 28 

D2G 12 8 11 13 31 38 

E1 12 7 11 16 32 47 

E2 12 7 10 13 28 43 

E3 12 3 11 27 108 21 

F1 12 1 11 30 107 10 

F2 12 2 11 28 56 24 

F3 11 4 10 19 52 30 
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Voorjaarsreeks jeugdteams 
Voor de voorjaarsreeks worden de 
jeugdteams in de B-categorie opnieuw 
ingedeeld, met als doel gelijkwaardige 
teams in de betreffende klasse te 
krijgen. De A2, MB1, E3 en de F4 spelen 
in deze competitiehelft lang voor de 
eerste plaats mee, maar eindigen 
uiteindelijk op een prima tweede of 
derde plaats. In het overzicht alle 
eindstanden van de jeugdteams in de B-
categorie.  
 
In het tweede overzicht de eindstanden 
van C1, B1 en de A1. De eerste twee 
teams komen in de eerste klasse uit, 
weten zich beide in deze klasse prima te 

weren en eindigen uiteindelijk allebei in de middenmoot.  
 

De A1, spelend in de hoofdklasse, speelt tot aan de winterstop ruim boven de degradatieplaatsen. Door 
het terugtrekken van één van de andere teams uit deze hoofdklasse krijgt onze A1 in één keer zes 
winstpunten in mindering, met als gevolg dat de A1 ineens wel tot de degradatiekandidaten behoort. 
Hier weten ze zich in de resterende wedstrijden niet meer uit te spelen. Na één seizoen aan de 
hoofdklasse te hebben mogen proeven, speelt de A1 het volgende seizoen weer in de eerste klasse.  

 

 

 

 

 

 

 

Overige jeugdactiviteiten 
Het winterprogramma lag weer volledig in het teken van het zaalvoetbal. De D1, E2 en de F2 hebben in 
deze periode aan de Winterzaalvoetbalcompetitie van de KNVB deelgenomen. Alle andere jeugdteams 
hebben in en rondom de Kerstvakantie in de Sporthal van Stramproy gevoetbald.  
 
Daar waar Brevendia in voorgaande jaren altijd het jeugdtoernooi op één zaterdag organiseerde, werd 
dit seizoen gekozen de toernooien over meerdere dagen te verspreiden. Op de zaterdag van het 
Paasweekend werd een internationaal C-toernooi voor standaard teams gehouden, met deelnemers uit 
België, Denemarken en heel Nederland (10 teams). Dit C-toernooi wordt gewonnen door de C1 van SV 
RAP uit Amstelveen. De C1 van Brevendia eindigt hier op een verdienstelijke vijfde plaats. Vervolgens is 
op Paaszondag het toernooi voor Meisjes B-teams, met in totaal zes deelnemende teams. Ook hier weer 
een prachtige voetbaldag met zelfs een eerste plaats voor ons eigen MB1-team. 
 
Op zaterdag 17 mei wordt het jeugdtoernooi voor de lagere C- en D-teams op de Steinakker gespeeld. 
Onder prima weersomstandigheden spelen in de ochtend vijf D1- en vijf D2-teams om de 
podiumplaatsen. In de D1-poule eindigt Helden D1 op de eerste plaats en behaalt Brevendia D1 een 
mooie derde plaats. Bij de D2’s wordt de D2 van Brevendia vierde en gaat in deze poule Bekkerveld D2 
met de hoogste eer strijken. Voor Brevendia vier prima verlopen toernooien, zowel sportief als 
financieel.  

 
Ook op zaterdag 24 stond nog een jeugdtoernooi voor de E- en F-jeugd op het programma. Door te 
weinig aanmeldingen hebben we helaas moeten besluiten dit toernooi te annuleren. Gelukkig konden de 
meeste E- en F-teams van Brevendia zich nog voor een ander toernooi in de regio inschrijven. 

 
Al met al dit seizoen drie toernooidagen op de Steinakker. Dit is alleen te realiseren met de 
hulp van vele vrijwilligers, scheidsrechters, leden, tieners, ouders en sponsoren. Want zonder 
de inzet en betrokkenheid van al deze mensen kan Brevendia dergelijke toernooien nooit 
organiseren. Chapeau voor allen die hierbij hebben geholpen! 

Eindstanden Voorjaarsreeks 2013-2014 (B-categorie) 

Team Aantal teams Plaats Gespeeld Punten Voor Tegen 

A2 10 3 9 16 16 14 

B2G 9 7 8 6 13 22 

MB1 8 3 7 12 31 12 

C2 9 5 8 13 19 21 

D1 10 7 9 10 14 19 

D2G 10 8 9 9 15 15 

E1 9 5 8 13 21 17 

E2 10 4 9 16 29 23 

E3 10 3 9 19 35 16 

F1 10 6 9 12 25 22 

F2 10 10 9 3 11 60 

F3 10 6 9 9 19 28 

F4 9 2 8 21 7 1 

Eindstanden 2013-2014 (A-categorie) 

Team Aantal teams Plaats Gespeeld Punten Voor Tegen 

A1 11 10 20 21 29 39 

B1 12 7 22 29 47 47 

C1 12 5 22 48 81 33 


