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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  

  

NA DE EERSTE UITGAVE 
Misschien is de eerste nieuwsbrief nog niet helemaal opgevallen. Alles moet wennen, 
maar in de regelmaat zit de kracht. SponsorZaken (SZ) stelt u in de gelegenheid om 
zakennieuws onder aandacht van uw collega’s te brengen via deze nieuwsbrief. We 
denken aan jubilea, open dagen, nieuwe openingen etc.  We gaan dit in het nieuwe 
seizoen met u bespreken. 
Veel lees (en ook KIJK)-plezier, jazeker !!! De aanrader is het promotiefilmpje van onze 
F4. Niet vergeten te bekijken. 
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BREVENDIA IN DE TOEKOMST, DE EERSTE TEKENEN 
De werkgroep o.l.v. Piet Rietjens bestaat verder uit Hub van Helmond en Adri van de 
Berk. Doel is om te onderzoeken welke gevolgen de demografische ontwikkelingen 

 voor Brevendia kunnen hebben en vooral hoe we hierop in de periode 2015-2030
kunnen anticiperen. Voor u als ondernemer zal dit gegeven bekend in de oren klinken. 
Dagdagelijks wordt u met deze ontwikkelingen (kansen & bedreigingen) geconfronteerd 
en moet u een afweging maken: doen of niet doen?  In het kader van dit projekt willen 
we alvast een tweetal zaken melden:  
 
1. ter versterking van de organisatie gaat de werkgroep nadrukkelijk op zoek naar 

personen die een rol willen spelen binnen de Brevendia organisatie,  
2. inventarisatie naar samenwerking met Crescentia (Tungelroy) en Altweerterheide 

heeft ertoe geleid dat er in het nieuwe seizoen al een gecombineerd D- en E-team 
uit spelers van Altweert, Brevendia en Crescentia aan de competitie gaat 
deelnemen!!  Een –tje zogezegd.  A-B-C

 

Het eerste begin is er, we houden u op de hoogte. 

BREVENDIA DNA & CONTINUÏTEIT 

Een zestiental belangstellenden hebben een “spiegelbijeenkomst” onder regie van de KNVB bijgewoond. Met veel 
enthousiasme zijn stellingen behandeld om het DNA, de identiteit van de club in kaart te brengen. Na 
terugkoppeling aan het bestuur door de KNVB zal in de eerstkomende ALV getracht worden om een paar 
werkpunten tot uitvoering te brengen. (wordt vervolgd). 

START NIEUWE SPONSOR CAMPAGNE 2014/2015 
De belangrijkste verandering bestaat er uit dat de gedrukte versie van clubblad De Steinakker niet meer zal 
verschijnen. Wij maken van deze gelegenheid gebruik om Piet Lenaers van drukkerij DSW te bedanken voor de 
samenwerking in deze,  en spreken de hoop uit dat we als partners in het Blaadje van Stramproy nog vele jaren 
aan elkaar verbonden blijven.  Nieuw is dat onder de naam “Brevendia-TV“ een perfect communicatiemedium is 
ontwikkeld. Op grote TV-schermen in de kantine worden Brevendia-berichten afgewisseld met uw 
reclameboodschappen. Full screen en full colour geeft het een echte meerwaarde aan uw 
reclameboodschap!!  In een persoonlijk onderhoud geven we u graag alle details. Ook belangrijk voor u is dat 
alle prijzen voor het komende seizoen gelijk zijn gebleven. 

Speciale aandacht voor de volgende kansen: 
 Brevendia is nog steeds op zoek naar een hoofdsponsor  
 Voor het 4e en 5e team zijn wij op zoek naar een 

shirtsponsor 
 

 Interesse? Neem even contact op met:

Mark Verheijen 06-12738786 

Jan Janshen 06-43052932 

Piet Brouns 06-51825456 

Rene Maes 06-30123193 

Jan Brouns 06-22509059 
 

PROMOTIEFILMPJE BREVENDIA F4 
Door de KNVB is een promotiefilmpje ontwikkelt om het initiatief RESPECT en SPORTIVITEIT een nieuwe 
dimensie mee te geven: spelen zonder scheidsrechter en ouders/publiek op afstand. 
Klik op deze link en geniet. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cg3SLyT-Er8&feature=youtu.be


 

INDELING BREVENDIA 1 NIEUWE SEIZOEN 
Goede tijden keren terug. (Neder) weerter clubs als MMC, DESM, Merefeldia, RKSVO, LEVEROY, en  de 
“Budelse Connectie” BUDEL, MAARHEEZE en CRANENDONCK met RKESV en HEYHTHUYSEN zijn o.a. onze 
tegenstanders. Aloude derbies, veel publiek, veel volk in de kantine, goed voor uw reclameboodschap in de 
grotere regio !! 
Graag tot ziens vanaf 7 september as. 

VAKANTIE EN VOLGENDE UITGAVE SPONSORS & ZAKEN & BREVENDIA 

We plakken er nog geen vaste datum op, maar we melden ons 
eind/augustus begin september.  
 
Wij wensen u allen een deugddoende vakantie met familie en vrienden. 
 
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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