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ZAALVOETBALLEN IN DE KERSTVAKANTIE 

De E3, F2 en F3 hebben zich inmiddels voor de winterzaal-voetbalcompetitie van de KNVB 
ingeschreven. Alle andere jeugdteams van Brevendia kunnen in en rondom de Kerstvakantie van de 
sporthal in Stramproy gebruik maken.  jeugdteam kan de sporthal in totaal  via Brevendia Ieder drie uren
reserveren.  
 
Daar de E- en F-teams uit 8 tot 10 spelers bestaan, is het dringend advies de sporthal zoveel mogelijk 
gezamenlijk te gebruiken. Hiermee wordt de sporthal optimaal benut en krijgen de speler(tje)s nog meer 
voetbaluren in de sporthal.  
 
Uiteraard kunnen de teams in de andere leeftijdscategorieën ook afspreken sporthaluren gezamenlijk te 
combineren. 
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Aan jou en je collega trainer(s) het verzoek aan te geven of je van de sporthal gebruik wilt maken en zo 
ja, welke uren dat je de sporthal graag wilt reserveren. 

RESERVEREN VAN DE SPORTHAL 

Je kunt de sporthal reserveren door een email te sturen naar Inge Lenaers, via e-mailadres 
jeugdsecretariaat@brevendia.nl. Geef als onderwerp ‘Reserveren sporthal’ aan en plaats in de inhoud 
van deze e-mail, voor iedere gewenste reservering, de volgende gegevens: 
 Team(s) 
 Datum 
 Tijdstip 
 Tijdsduur 
 Aanwezige leider(s) en/of trainer(s) 
 
Om de sporthal tijdig vast te kunnen leggen ontvangen we je reserveringen graag zo spoedig mogelijk. 
Laat ons ook even weten als je in deze periode geen ruimte of vrij hebt je team in de sporthal te 
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begeleiden. Dan kunnen we gezamenlijk naar een alternatieve oplossing zoeken. 
 
Mocht het zo zijn dat teams dezelfde of overlappende uren reserveren, dan krijgt het team die het 
eerste heeft gereserveerd de gevraagde uren. Het andere team krijgt dan het verzoek een alternatief 
datum en/of tijdstip te kiezen. 
 
Heb je nog vragen, neem dan gerust even contact met op Inge Lenaers of Joep Aertssen. 

  Jeugdsecretariaat 

Inge Lenaers-Stroux 

Veldstraat 32 

6039 EC  Stramproy 

 0495 – 56 23 22 

 jeugdsecretaris@brevendia.nl 
 

Jeugdcommissie 

Joep Aertssen 

Carolinenstraat 6 

6039 EL  Stramproy 

 0495 – 55 50 85 

 joep.aertssen@brevendia.nl 
 

Jeugdinformatie Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
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