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1 VOORZITTER BREVENDIA: ACTIE GEBODEN 

Aan de vooravond van de competitie start van het nieuwe seizoen 2015-2016 
wil ik graag één ding tijdig en heel duidelijk stellen: dit wordt mijn laatste 
seizoen als (Interim) voorzitter! 
 
Een van oorsprong tijdelijk bedoelde functie die ik eigenlijk ook al weer te lang 
heb uitgeoefend. Het is niet dat ik het niet naar mijn zin heb bij Brevendia.  

1 Kleding volgend 
seizoen 

2 
Bekercompetitie F-
teams 2de en 3de 
klasse 

 

Ondanks onze - met name - bestuurlijke onderbezetting zorgen we met de hulp van vele en goede 
vrijwilligers ervoor dat het bij Brevendia goed geregeld is. Natuurlijk kan er altijd van alles en nog wat 
beter. Ook ik hoor en zie wel eens wat! 
 
Dit laat onverlet dat ik heel erg trots ben op de - zeker in de huidige tijd - bijzondere prestaties die vrijwel 
dagelijks op onze Steinakker worden geleverd. Welke andere vereniging is in staat om zoveel 
vrijwilligers te leveren die er met zijn allen voor zorgen dat zovelen in staat worden gesteld om hun 
hobby, desgewenst meerdere malen per week, uit te oefenen? Zowel prestatief als recreatief als zowel 
actief als passief. 
 
Brevendia is een club met een (grote) maatschappelijke betekenis in onze Roojer gemeenschap! Een 
club óók die recht heeft op een "echte en volwaardige" voorzitter. Een voorzitter die bereid en in staat is 
om de - prima rijdende kar Brevendia - te gaan trekken met nieuw en fris elan! 
 
Nieuwe ontwikkelingen dienen zich aan die zeer bepalend zijn voor de toekomst van Brevendia. De 
reeds eerder besproken (zeer brede) consequenties van met name vergrijzing en krimp nopen tot 
(spoedige) besluitvorming en acties. Het concept-rapport van onze Werkgroep A-B-C (Altweerterheide-
Brevendia-Crescentia) biedt een uitstekende basis voor een (bestuurlijke) nadere uitwerking en 
besluitvorming.  
 
De toekomst van Brevendia komt in het gedrang als we niet nu een stevig fundament gaan leggen voor 
een aantal hele belangrijke aspecten die direct dan wel indirect met ons (toekomstig) voetbalspelletje te 
maken hebben. Een “echte en volwaardige” voorzitter, zoals bovenomschreven, is naar mijn mening een 
cruciale randvoorwaarde voor het welslagen van dit (meerjarig) proces. Dit vereist een type bestuurder 
die ik niet kan en uiteindelijk ook niet wil zijn! Ik hoop uit de grond van mijn hart dat mijn oproep snel zal 
leiden tot reacties, suggesties of zelfs aanmeldingen van concrete kandidaten.   
 
Voor het geval dat er zelfs meerdere personen zouden zijn die iets zouden voelen voor een (ook 
andere) bestuursfunctie: laat dit ons a.u.b. ook weten. We hebben – zoals bekend - nog meerdere 
vacatures in ons Bestuur. Met plezier gaan we met mogelijke kandidaten aan tafel om een en ander toe 
te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. 
 
Tot slot: voor eenieder een sportief en succesvol seizoen toegewenst én tot gauw op onze Steinakker! 
 
René Steijvers. 

2 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..…meer »  

http://www.brevendia.nl/1/168/kleding-seizoen-2016-2017/
http://www.brevendia.nl/1/168/kleding-seizoen-2016-2017/


 

3 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.  

  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Jeugdzaken Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
 

 

 

http://www.brevendia.nl/1/169/bekercompetitie-f-teams-2e-en-3e-klasse/
http://www.brevendia.nl/Data/Brevendia/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/2015/KNVB/KNVB_2015-2016_Brochure_Fair_Play_competitie_najaar.pdf
mailto:info@brevendia.nl
mailto:jeugdzaken@brevendia.nl
http://www.brevendia.nl/
http://www.brevendia.nl/1/169/bekercompetitie-f-teams-2e-en-3e-klasse/

