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S p o n s o r s  &  Z a k e n  &  B r e v e n d i a  

  

ZOVEEL TE DOEN, ZOVEEL TE MELDEN 

Met enige trots presenteren wij aan u, sponsors van Brevendia, deze eerste digitale nieuwsbrief. Zoals het in 
digitale vakjargon betaamt: nummer 0, pre-release, versie 0.0, om aan te geven dat we samen nog aan de vorm 
en inhoud kunnen sleutelen. Maar daarover meer in de volgende uitgave. 
 
Op een brainstormsessie, in november jl. met een aantal van u, hebben we nadrukkelijk gesproken over 
informatie en communicatie als noodzakelijk bindmiddel tussen Brevendia en zijn (externe) omgeving waaronder 
de sponsors. SponsorZaken (SZ) wil in het vervolg via dit medium rechtstreeks en exclusief met Brevendia-
sponsors communiceren over allerlei zaken rondom Brevendia, maar u ook gelegenheid bieden om zakennieuws 
onder aandacht van uw collega’s te brengen. We denken aan jubilea, open dagen, nieuwe openingen etc. 
 
Zoals goede wijn wat tijd nodig heeft om te rijpen, geldt dit ook voor dit werkstuk, maar komaan het begin is er nu 
toch! 

Welkom op zondag 4 mei 

BREVENDIA EINDE SEIZOENSFEEST 
Naar goed gebruik organiseert Brevendia een feestje voor de gehele vereniging en aanhang op de dag van de 
laatste competitiewedstrijd. Zondag 4 mei a.s. is het zover: Brevendia nodigt alle sponsors, met partner, uit om 
onder het genot van een(!) pilsje, en met een praatje over voetbal & zaken het persoonlijk contact te 
onderhouden. 
 
14.30 uur Brevendia-Sc Leeuwen, vanaf 16.00 uur wordt de BBQ ontstoken. Behoudens enkele korte officiële 
handelingen is er geen vastomlijnd programma. U bent hierbij van harte uitgenodigd, wij ontmoeten u graag op 
De Steinakker!! ( In verband met Dodenherdenking is het einde voorzien om 19.00 uur.) 

Maandag 12 mei 19.25 uur in de kantine 

BREVENDIA DNA & CONTINUÏTEIT 

Wie is Brevendia? Waarom wil ik lid zijn?  
Wat kan/moet anders/beter bij Brevendia? Slechts enkele statements die worden behandeld in een 
“spiegelbijeenkomst” onder regie van de KNVB om het DNA, de identiteit van de club, en de korte-termijn invulling 
van ons kader en bestuur  in kaart te brengen. 
 
De volledige omschrijving kunt u lezen op www.brevendia.nl  (misschien aanknopingspunten voor SWOT-analyse 
van uw bedrijf?). Geïnteresseerd in deelname? Schrijf in op: info@brevendia.nl. 

START NIEUWE SPONSOR CAMPAGNE 2014/2015 

De afgelopen maanden heeft SZ hard gewerkt aan het aanscherpen van de organisatie en taakverdeling, 
ontwikkelen nieuwe sponsormogelijkheden. Dit heeft geleid tot het opzetten van een nieuwe sponsorbrochure, 
waarin alle belangrijke en noodzakelijke informatie en procedures zijn opgenomen. 
 
U herkent het wel vanuit uw eigen bedrijf: “het is een fluitje van een cent ”wordt al gauw een toeter van een piek”. 
De komende weken gaan we van start. U hoort nog van ons. Wie is “ons”? 
 
SponsorZaken 

Mark Verheijen 06-12738786 

Jan Janshen 06-43052932 

Piet Brouns 06-51825456 

Rene Maes 06-30123193 

Jan Brouns 06-22509059 
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VOLGENDE UITGAVE SPONSORS & ZAKEN & BREVENDIA 

We plakken er nog geen vaste datum op, maar we melden ons zeker nog in de maand mei. We introduceren het 
project “Brevendia in de Toekomst” en de nieuwe sponsor mogelijkheden. 
 
Graag tot ziens op zondag 4 mei en/of maandag 12 mei! 
Voor nu alvast: 

 goede  toegewenst namens ! Sponsors Zaken Brevendia

  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Sponsorzaken Brevendia 

 sponsorzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
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