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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  

  1 SPONSORAVOND TERUGBLIK 

Prima belangstelling en een goede sfeer. Ria Jacobs (VISTA HRM) gaf in een 
interactieve sessie een andere kijk op “Hoe kan ik doelen bereiken”. Het motto  ” Leren 
doe je niet alleen … dat doe je samen met anderen” opent nieuwe inzichten om ideeën 
en dromen om te vormen tot concrete plannen en deze vervolgens tot uitvoering te 
brengen.  

Na de pauze was het tijd voor ontspanning. Lodewijk van Avezaath kreeg de lachers 
gemakkelijk op zijn hand. Onder het genot van pilsje en hapje werd er langdurig 
nagepraat.  

Gemeten naar de positieve reacties was het een geslaagde sponsoravond. 
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2 RABO SPONSORFONDS UITSLAG 

De stemmen zijn geteld! Brevendia haalde 289 stemmen op, goed voor € 745,26. 
Daarnaast hebben we het initiatief genomen om namens  alle deelnemende Rooijer 
clubs een campagne in het Blaadje te voeren. Resultaat: vijf clubs uit Rooij bij de eerste 
vijftien op een totaal van driehonderd deelnemers! 

Graag bedanken we de RABO-leden onder onze sponsors voor hun steun aan 
Brevendia. De gelden uit dit fonds worden aangewend om ons jeugdkader op te leiden. 
Wordt volgend jaar vervolgd met een verhoging van het RABO fonds naar € 100.000,=. 

3 HALVERWEGE HET SEIZOEN BREVENDIA 1 

Na de klinkende overwinning tegen Merefeldia werd de week nadien gewonnen van Cranendonck en als klap op 
de vuurpijl werd ook de thuiswedstrijd tegen MMC (Moesel) gewonnen! Na deze drie achtereenvolgende 
overwinningen hebben we de aansluiting met de middengroep bereikt en gaan we voor de periodetitel: dat geeft de 
supporter moed! Helaas brachten de wedstrijden tegen de staartploegen RKESV en Leveroij niet het gewenste 
resultaat, en sluiten we halverwege af in de middenmoot. 

Hervatting competitie na de winterstop weken: 
 Zondag 08-02  Brevendia - Heythuysen. Eerste wedstrijd na de winterstop!! 

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 SPONSORCAMPAGNE 2014/2015 

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. Brevendia-berichten afgewisseld met uw 
reclameboodschappen, Full screen en full colour geeft het een echte meerwaarde!! 

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. 

    
 

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 

Mark Verheijen 06-12738786 

Jan Janshen 06-43052932 



 

 

 Interesse? Neem even contact op met:

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 graag melding van. In de volgende uitgave van Brevendia SponsorNieuwsBrief gaan we daadwerkelijk 
van start met dit onderwerp. 

6 NIEUWJAARSRECEPTIE BREVENDIA 

Op zondag 4 januari as. vindt de traditionele Brevendia Nieuwjaarsreceptie plaats. Vanaf ca. 14.00 uur huldiging 
van jubilarissen en evt. (jeugd)kampioenen. Loop gerust vrijblijvend eens binnen, aanmelden niet nodig. U bent 
van harte welkom. 

Voor actuele info over wedstrijden, raadpleeg even de website op www.brevendia.nl 

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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