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VEILIG SPORT KLIMAAT (VSK) BINNEN BREVENDIA 

Brevendia is in de gelukkige omstandigheid te beschikken over veel 
vrijwilligers die zich zeer regelmatig inzetten om de noodzakelijke 
activiteiten binnen onze club zo goed mogelijk te laten plaatsvinden.  
 
Echter het is een feit én een keihard gegeven dat wij – inmiddels al 
geruime tijd – eveneens diverse vacatures hebben binnen onze 
vereniging die we niet ingevuld krijgen. Zowel binnen het Bestuur als 
in de diverse commissies. Bekend is dat wij niet beschikken over een 
voorzitter, evenmin beschikken wij over een bestuurslid voor de 
doelgroep senioren en dames én ondertussen is ook de functie van 
secretaris vacant!  
 
Genoegzaam bekend is ook de wens van de diverse commissies (o.a. 
jeugdzaken, technische zaken, kantine) om meer mensen. Een 
terechte wens en wellicht zelfs een eis met het oog ook op de 
noodzakelijke continuïteit van onze vereniging!  
 

 Hoe lang blijft dit goed gaan, is een zeer terechte vraag?

 

KALENDER 2013-2014 

Za 
19 
apr 

 Steinakker

Internationaal  
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24 
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 Steinakker

E, F en MiniF Toernooi 
 

Een discussie ook die we graag met onze leden willen voeren. De K.N.V.B. heeft aangeboden om ons 
hierbij als procesbegeleider van dienst te willen zijn. In een 2 tal bijeenkomsten met een 
representatieve afvaardiging van onze leden wordt geprobeerd om samen vanuit een stuk 
bewustwording te komen tot mogelijke oplossingen.  Zoals ook de titel boven dit artikel al doet 
vermoeden komen ook andere relevante voetbalzaken aan de orde.  
 
Het Bestuur heeft positief gereageerd op het aanbod van de K.N.V.B. en is voornemens deze 
bijeenkomsten in het voorjaar te laten plaatsvinden. 
 
Wordt dus nog vervolgd. Zeg a.u.b. niet direct neen tegen een uitnodiging om deelname aan deze 
ongetwijfeld interessante discussieavonden. Voor alle duidelijkheid: komen en meedoen aan de 
discussie hoeft echt niet te betekenen dat je ook daadwerkelijk (nog meer) tijd vrij kunt gaan maken 
voor de club. Vooralsnog zijn we vooral geïnteresseerd in ideeën of voorstellen waarmee Brevendia 
ook in de (nabije) toekomst kan blijven voortbestaan!  
 
Het Bestuur van Brevendia. 

  Algemene informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Jeugd informatie Brevendia 

 jeugdinfo@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
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