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KALENDER 2013-2014 

Za 
19 
apr 

 Steinakker

Internationaal 
C1 Toernooi 

Zo 
20 
apr 

 Steinakker

Meisjes B Toernooi 

Za 
17 

mei 

 Steinakker

D en C Toernooi 

Za 
24 

mei 

 Steinakker

E, F en MiniF Toernooi 
 

NIEUWE WEBSITE GAAT ON-LINE 

De huidige website van Brevendia (www.brevendia.nl) is sinds 2003 
online en biedt sinds die tijd up-to-date informatie aan leden en 
geïnteresseerde bezoekers.  
 
Toch is de huidige website technische sterk verouderd en is eigenlijk 
een update naar nieuwe software hoog noodzakelijk. Tegelijkertijd zijn 
het afgelopen jaar ook de nodige functionele wensen ontstaan, zoals: 

 Nieuwe en moderne uitstraling. 
 Voor iedere team een eigen teampagina, met programma, uitslagen, standen, teaminformatie en 

wedstrijdverslagen. 
 Snel en eenvoudig kunnen plaatsen van nieuwsitems, die automatisch in een archief verdwijnen als 

deze niet meer relevant zijn.  
 Uitgebreide mogelijkheden voor sponsoring. 
 Integratie met actuele sociale media zoals Twitter en Facebook. 
 
Op basis van deze functionele wensen zijn we bij de provider met de naam VoetbalAssist terecht 
gekomen. Buiten bovengenoemde wensen biedt deze provider tevens uitgebreide mogelijkheden om 
uitslagen, standen, mededelingen en reclameboodschappen digitaal op grote TV-schermen te tonen. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden de mogelijkheden van deze zogenaamde ClubTV al 
gepresenteerd. Binnenkort is ClubTV en Eredivisie-live in de Brevendia-kantine te zien. 
 
In de week vóór carnaval gaat de nieuwe website online. Ondanks dat er al hard gewerkt is alle inhoud 
van de oude website over te nemen en te structureren, zijn we nog lang niet klaar. Regelmatig zullen 
vernieuwingen te zien zijn en verbeteringen doorgevoerd worden. Ook onze sponsors worden daarin 
niet vergeten. 
 
De eerste versie van de nieuwe website is klaar om online te gaan! Brevendia krijgt hiermee weer een 
nieuw visitekaartje in de digitale wereld, met zelfs koppelingen naar Facebook 
(https://www.facebook.com/brevendia) en Twitter (https://twitter.com/vvbrevendia ). We zijn dan ook 
benieuwd naar jouw ervaringen. Mochten je tijdens het bezoeken van de nieuwe website bepaalde 
informatie missen of verbeterpunten hebben, schroom dan niet deze aan ons kenbaar te maken. 
 
Namens de webmasters, 
Marina Shubna, Gemmy Pleunis en Joep Aertssen 
webmaster@brevendia.nl 

  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Jeugdzaken Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
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