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SPONSORAVOND OP MAANDAG 17 NOVEMBER AS.!! 
Reserveer deze datum NU in uw agenda. Nadere mededelingen volgen. Wij zorgen 
voor een aansprekend programma en rekenen alvast op uw komst! 

1 
Sponsoravond 
maandag 17 
november 

2 RABO sponsorfonds 

3 Nieuwe competitie 

4 
Nieuwe secretaris 
Brevendia, even 
voorstellen 

5 KNVB 
contributieverhoging 

6 
Nieuwe 
sponsorcampagne 
2014/2015 

7 
NU BEKIJKEN: 
Promotiefilmpje 
Brevendia F4 

 

RABO SPONSORFONDS VOOR VERENIGINGEN 
Graag maken wij de RABO-leden onder onze sponsors attent op de nieuwe verdeling 
van sponsorgelden door de Rabobank. Op de website www.brevendia.nl vindt u alle 
informatie over deze procedure. Zie ook wekelijkse info in Blaadje Stramproy. Wij 
besteden de gelden uit dit fonds om ons jeugdkader op te leiden. Mag Brevendia op uw 
stemmen rekenen? Bij voorbaat dank. 

NIEUWE COMPETITIE 

In de vorige nieuwsbrief maakten we al melding van de nieuwe indeling voor Brevendia: 
Veel aloude streekderby’s tegen bekende clubs, dat zorgt voor spanning en reuring op 
de Steinakker. 
 
Op zondag 12 oktober speelt Brevendia thuis tegen topploeg LINNE. Of zoals onze 
Belgische buren dan plegen te zeggen: Supporters, allen op post!! 
 
Het verdere programma luidt als volgt: 
 Zondag 19-10: Inhaal/bekerprogramma 
 Zondag 26/10: SV Budel – Brevendia 
 Zondag 2/11: Brevendia – Merefeldia 
 
Alle wedstrijden (zowel thuis als uit) beginnen om 14.30 uur, wij hopen u vaak te 
ontmoeten op sportpark De Steinakker. U bent van harte welkom! 

NIEUWE SECRETARIS BREVENDIA, EVEN VOORSTELLEN 

Brevendia heeft afscheid genomen van Mary-Anne Goossens als secretaris van de vereniging. Vanaf deze plek 
willen we Mary-Anne bedanken voor het vele goede werk dat ze al die jaren voor Brevendia heeft gedaan. 
 
Met ingang van het nieuwe seizoen is Tjeu Ramaekers de nieuwe secretaris van Brevendia. Tjeu is getrouwd met 
Gonny van Horne, 63 jaar en praktijkdocent “Timmeren” bij Gilde Opleidingen. Afkomstig van Ittervoort, nu al 42 
jaar in Stramproy woonachtig.  Als voetballer, vrijwilliger en bestuurslid bij Brevendia actief geweest. Tjeu heeft ook 
een scheidsrechterscarriére van 18 jaar erop zitten, dus ervaring te over. Tjeu en Brevendia heel veel succes in 
deze samenwerking. 

KNVB CONTRIBUTIEVERHOGING 

Net als in het bedrijfsleven hebben wij als Brevendia ook te maken met een “ overheid ” : de KNVB. Of het te 
maken heeft met de successen op het WK in Brazilie weten we niet, maar de KNVB heeft besloten om de 
bondscontributie voor ieder lid te verhogen met € 2,-. 
 
Ook deze overheid slaat hiermee een gat in ons besteedbaar budget. Voor Brevendia betekent dit een extra 
uitgave van ruim € 1000,=. Kent u nog een bevriende zakenrelatie die wij voor sponsoring mogen benaderen? 
Geeft u dan de tip door aan een van de leden van SponsorZaken. Voor iedere deal hebben we een goede fles 
beschikbaar… 

NIEUWE SPONSORCAMPAGNE 2014/2015 
Nieuw is dat onder de naam “Brevendia-TV “ een perfect communicatie medium 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!! 
 
Wie ziet uw boodschap? 

http://www.brevendia.nl/


 

Alle Brevendia teams spelen in de regio Midden-Limburg. Dit betekent dat ook de tegenstanders herhaaldelijk uit 
deze regio komen, waarmee de boodschap dus ook een regionaal verspreid wordt.  
 Ouders van (jeugd)spelers van Brevendia 
 Ouders van  (jeugd)spelers van de bezoekende club uit de regio 
 Spelers en toeschouwers van Brevendia en Stramproy 
 Spelers en toeschouwers van de bezoekende club uit de regio 
 Het complete kader van Brevendia (ruim 150 personen) is een homogene doelgroep die heel vaak aanwezig is 
 Veelvuldig bestuursleden/collega ondernemers van bezoekende verenigingen 
 
Gedurende de openingstijden van de Brevendia-kantine, te weten de trainingsavond op donderdag, de 
wedstrijddagen zaterdag en zondag en bij alle activiteiten en vergaderingen van Brevendia zullen wij deze digitale 
kabelkrant presenteren. Wij schatten dit per seizoen in op minimaal 1000 uren. 
 
Uitgaande van 70 deelnemende sponsoren betekent dit dat uw boodschap 5 keer per uur gedurende 8 seconden 
ononderbroken op het grote LED TV-scherm getoond wordt! En dit iedere keer als een VOORPAGINA, alleen voor 
u. Per seizoen is dit dus 5000 (vijfduizend) keer voorpagina nieuws.  
 
Dit alles in full screen, full colour! Sterk visueel ingesteld, snel, geen afleiding rond de boodschap en een sterk 
herhalend karakter zowel van de boodschap alsook van de doelgroep. Belangrijke voordelen voor U:  
 De reclame uiting is en blijft uw eigendom, u kunt dit dus ook voor alle andere media gebruiken (geen extra 

ontwerpkosten meer). 
 Plaatsen op uw eigen website, op infoschermen in uw bedrijf, voor plaatsing op Weert TV, ‘t Blaadje van 

Stramproy en andere gedrukte media. 
 
Tarieven Brevendia – TV 
 

Naam Beelden Tijdsduur Per Seizoen Per 3 seizoenen 

Basis advertentie 1 8 seconden €  85,= € 225,= 

Dubbele advertentie 2 2 x 8 sec. aan elkaar € 120,= € 330,= 

Luxe advertentie 2 x 2 4 x 8 sec. (2 aan 2) € 175,= € 450,= 

   Alle bedragen zijn exclusief BTW. 

    
 

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

Wegens succes geprolongeerd: 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. 
ZEKER BEKIJKEN !!! Klik op deze link en geniet. 

: maandag  in uw agenda te noteren:  Don’t forget 17 november Sponsoravond Brevendia !!
 

Voor nu alvast: 
 goede Zaken toegewenst namens  !! Sponsors Brevendia

  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Sponsorzaken Brevendia 

 sponsorzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
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