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1 KLEDING VOLGEND SEIZOEN (2016-2017) 

Met ingang van het volgende seizoen, dus 2016-2017, komt er weer een 
nieuwe kledinglijn voor Brevendia. De kledingcommissie is druk in de weer om 
dit traject in goede banen te leiden. Vanaf september zult u regelmatig de 
stand van zaken kunnen vernemen op de website en ook via de Brevendia-
webmail zult u geïnformeerd worden.  
 
We willen hier niet op alle feiten vooruit lopen, maar we kunnen wel al 
berichten dat we kiezen voor een gerenommeerd sportmerk met een hardere 
levergarantie waardoor we de looptijd van de nieuwe kledinglijn kunnen 
verlengen tot minimaal 5 seizoenen. Dit kadert precies één van de 
voornaamste doelstellingen: de kledinglijn haalbaar en betaalbaar houden 
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Dit impliceert uiteraard dat we voor dit seizoen nog in de huidige kledinglijn zullen moeten spelen. Net 
als andere jaren ontstaan er dus nu ook situaties waarvoor geen directe oplossing voorhanden is. Moet 
ik nog een nieuw trainingspak aanschaffen? Heeft iemand de maat die ik nodig heb voor zoon/dochter 
wellicht over? 
 
Kortom, we weten dat er iets nieuws aankomt, dus is het handig om extra kosten zoveel mogelijk te 
vermijden. De club en wij als kledingcommissie kunnen hiervoor geen pasklare oplossing bieden. 
Daarom is op de website van Brevendia de rubriek vraag-en-aanbod geopend, waar iedereen zijn vraag 
en aanbod van Brevendia-kleding kan plaatsen. Afspraken en afhandeling geschiedt dan rechtstreeks 
tussen de betrokkenen, zonder tussenkomst van de club of de kledingcommissie.  
 
Hoe werkt vraag-en-aanbod 
Na het plaatsen van een advertentie in vraag-en-aanbod ontvangt u op het aangegeven emailadres 
automatisch een email. Via deze email kunt u de advertentie ook weer uit de rubriek vraag-en-aanbod 
verwijderen. Een advertentie blijft maximaal 12 maanden op de website staan, waarna deze automatisch 
wordt verwijderd. Maar veel beter is het na verkoop van het artikel de advertentie met de link in de 
ontvangen email te verwijderen. Zo blijft de website schoon en voorkom je onnodige telefoontjes en/of e-
mails. 
 
Verder nodigen wij iedereen uit om vragen en/of opmerkingen over de nieuwe kledinglijn kenbaar te 
maken, zodat we daar antwoord op kunnen geven en eventueel rekening mee kunnen houden in het 
nieuwe traject! Deze vragen kunt u mailen naar brevendiakleding@brevendia.nl. 

2 BEKERCOMPETITIE F-TEAMS 2E EN 3E KLASSE 

Vanaf zaterdag 5 september start de bekercompetitie voor de F-teams die 
uitkomen in de 2e en 3e klasse. Deze bekercompetitie wordt al volgens de 
regels van de Fair Play gespeeld..…meer » 
 
Download hier Fair Play brochure.  

3 (KEEPERS)TRAININGEN JEUGDTEAMS 

De A- en de B-jeugd hebben de afgelopen week al volop getraind en vanaf 
maandag 31 augustus gaan ook de andere jeugdteams weer met de trainingen 
beginnen. Via de jeugdleiders en jeugdtrainers hebben de jeugdspelers van de 
C-, D-, E- en F-teams informatie over de eerste trainingsavond ontvangen. 
….meer »  
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4 UITZONDERINGS-REGELING SPELERSPAS VERLENGD 

Vorig weekend is het veldvoetbal weer in volle omvang van start gegaan. In de 
top van het voetbal met de competitie en voor alle andere elftallen met de 
beker. Dit betekent dat ook de administratie weer op orde moet zijn en dus ook 
de spelerspassen.  ….meer » 

 

  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Jeugdzaken Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 
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