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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  

  BREAKING NEWS ALV-BREVENDIA 3-11 

Er is een intentieverklaring tussen Altweerterheide, Crescentia en Brevendia om te 
gaan onderzoeken waar samenwerking tussen deze clubs toe kan leiden. Wij houden u 
op de hoogte! 

1 
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avond maandag 17 
november 

2 RABO sponsorfonds 
voor verenigingen 

3 Het verloop in de 
competitie 

4 
Nieuwe 
sponsorcampagne 
2014/2015 

5 Uw activiteit in deze 
nieuwsbrief 

6 
Omdat het zo mooi is  
… promotiefilmje 
Brevendia F4 

 

1 AANMELDEN SPONSORAVOND OP MAANDAG 17 NOVEMBER 

U heeft inmiddels de uitnodiging met het programma ontvangen. De eerste 
aanmeldingen zijn al binnen: u bent verzekerd van een informatieve EN onderhoudende 
avond.  DIT MAG U NIET MISSEN ! 

2 RABO SPONSORFONDS VOOR VERENIGINGEN 

It’s money-time !! Graag maken wij de RABO-leden onder onze sponsors nogmaals 
attent op de nieuwe verdeling van sponsorgelden door de Rabobank. Op de website 
www.brevendia.nl vindt u alle informatie over deze procedure. Wij besteden de gelden 
uit dit fonds om ons jeugdkader op te leiden. Mag Brevendia ook op uw stemmen 
rekenen? Bij voorbaat dank. 

3 HET VERLOOP IN DE COMPETITIE 

Veel aloude streekderbies tegen bekende clubs, dat zorgt voor spanning en reuring op 
de Steinakker, hebben we u de vorige keer beloofd!  Welnu tegen koploper Merefeldia 
was het al zover: een klinkende 3-2 overwinning voor heel veel publiek, dat geeft de 
supporter moed! 

Programma komende weken: 
 Zondag 9-11: Cranendonck (Gastel) – Brevendia 
 Donderdag 13-11: bekerwedstrijd Brevendia – ZSV (Zeilberg 2e klasse) 

LICHTWEDSTRIJD 19.30 uur 
 Zondag 23-11  Streekderby Brevendia – MMC 
 Zondag 30-11  Streekderby RKESV - Brevendia 

Supporters en sponsors, allen op post!! 

Alle competitiewedstrijden (zowel thuis als uit) beginnen om 14.30 uur, wij hopen u vaak 
te ontmoeten op sportpark De Steinakker. U bent van harte welkom! 

4 NIEUWE SPONSORCAMPAGNE 2014/2015 

Nieuw is dat onder de naam “Brevendia-TV “ een perfect ommunicatiemedium 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? 

Staat uw bedrijf al op Brevendia-TV? We mogen gerust stellen dat het een strakke, creatieve en aansprekende 
presentatie is. Iedere week komen er nieuwe reclameboodschappen bij. De migratie van Steinakker naar 
Brevendia-TV is bijna afgerond. 

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,= 

   
Bedragen zijn exclusief BTW, facturering geschiedt altijd 

per seizoen. 

    
 

http://www.brevendia.nl/1/91/stem-op-onze-club-brevendia/


 

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 
 

5 UW ACTIVITEIT IN DEZE NIEUWSBRIEF 

Heeft u als sponsor een activiteit of evenement wat u met collega-bedrijven wilt delen stuur uw bericht in en wij 
maken er melding van. In de volgende uitgave van Brevendia SponsorNieuwsBrief gaan we dit onderwerp nader 
toelichten. 

6 OMDAT HET ZO MOOI IS  … PROMOTIEFILMPJE BREVENDIA F4 

Omdat het zo mooi is ……..  Nogmaals het door de KNVB  ontwikkelde promotiefilmpje over  RESPECT en 
SPORTIVITEIT .  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   
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cg3SLyT-Er8&feature=youtu.be
mailto:info@brevendia.nl
mailto:sponsorzaken@brevendia.nl
http://www.brevendia.nl/

