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BREVENDIA KLEDING SEIZOEN 2016-2017 
 

Zoals in het eerste bulletin al is aangegeven zal met ingang van seizoen 2016/2017 Brevendia weer in 
een nieuwe kledinglijn gaan spelen. Voor het huidige seizoen is het voor jullie belangrijk om elkaar te 
helpen met o.a. het uitwisselen van kleding, waarvoor op de website de rubriek Vraag & Aanbod 
beschikbaar is gesteld. 
 
Wie zitten er in de Brevendia KledingCie (KC) 
 Yvonne Kappert namens, vrouwen 
 Monique Wolters namens Jeugd, ervaringsdeskundige 
 Inge Lenaers, namens Jeugd en tevens secretariaat 
 Roel Vermeulen, namens leiders senioren 
 Guido Lemmens, namens (jeugd)leiders en sponsors, ervaringsdeskundige 
 Geert-Jan Kwaspen, namens sponsors, ervaringsdeskundige 
 Jos Steijvers, namens bestuur, bewaker financiën 
 Jan Brouns, voorzitter 
 
Wat zijn de geplande veranderingen? 
De KC streeft ernaar om de gebruiksduur van 3 jaar naar minimaal 5 jaar op te trekken, dit doet recht 
aan de omkadering die het Bestuur heeft bepaald: 
 
 Brevendia kiest voor uniformiteit in de kleding en het Brevendia-tenue moet haalbaar en betaalbaar 

zijn voor ieder lid met een club-neutraal budget. 
 
Door te kiezen voor een betrouwbare leverancier (continuïteit & levergarantie over de hele periode) 
willen we een compleet aanbod tegen een scherpe prijs realiseren. Langere gebruiksduur gaat tot lagere 
kosten per seizoen leiden. Individuele artikelen zijn na te bestellen (verlies, beschadiging, andere maat 
gewenst, ……).   
 
We willen jullie betrokkenheid, inbreng en draagvlak opwekken door regelmatige informatievoorziening. 
Als eerste groep gaan we de leiders informeren zodat zij vragen uit de teams eensluidend kunnen 
beantwoorden!  
 
Strakkere richtlijnen en discipline t.a.v. passen-bestellen/betalen-afhalen.  

Hoe is de stand van zaken op dit moment? 
We hebben diverse leveranciers benaderd en twee presentaties gehad. We gaan hier niet alle 
argumenten per leverancier aangeven. Wie meer over de selectieprocedure wil weten kan dit kenbaar 
maken en we zullen hem/haar/jullie uitnodigen op onze bijeenkomst en alle vragen beantwoorden. 
Eventueel de vragen stellen via email kan ook: brevendiakleding@brevendia.nl 

http://www.brevendia.nl/620/kaartavonden/
mailto:brevendiakleding@brevendia.nl


 

 
Van QUICK, Matthews Sportswear, JAKO en HUMMEL hebben we info bekeken. MASITA zit in een 
faillissement afwikkeling. De huidige leverancier ERIMA is afgevallen (hadden nu al leverproblemen 
binnen 3 jaar). Door Quick en Hummel zijn presentaties gegeven. QUICK is aan een herstart bezig, nog 
weinig referenties, geen compleet pakket, we zetten vraagtekens bij de levergarantie over een termijn 
van 5 jaar, geen vertegenwoordiging via de reguliere sporthandel.  
 
We hebben daarom besloten om met HUMMEL in zee te gaan. Waarom? 
 Hummel biedt 5 jaar levergarantie, heel veel uit voorraad leverbaar 
 Kwaliteit/prijsverhouding is goed 
 Goede kwaliteit is ook een vereiste omdat we er 5 jaar gebruik van willen maken 
 goede referenties, o.a. bij SHH, SPARTA Sevenum en Merefeldia 
 Drie-trap ondersteuning via bonus-systeem:  – 1: vaste sponsorbijdrage per seizoen 2: clublogin 

 – ; Alle bonus-bedragen via aankopen (tegen winkeladviesprijs) te bonus 3: ledenshop bonus
besteden. 

 HUMMEL verzorgt online-clubshop voor pakketten en geselecteerde artikelen op de Brevendia 
website; alle aankopen door club en/of leden zijn controleerbaar (bonus!) 

 24/7 online bestellen, altijd op voorraad, snelle levering 
 Samenwerking met reguliere sportzaak mogelijk (we zijn in bespreking) 
 
Eind oktober/begin november zullen we de  van Hummel-lijn te zien krijgen. Daarna allerlaatste update
zullen we snel de samenstelling van pakketten en prijzen weten.  
 
Zonder medewerking van Sponsors zullen we dit project niet kunnen afronden. De komende 
weken/maanden zullen we hieraan gaan werken. Tips zijn altijd welkom. 
 
Met een clubkledingactie is veel geld gemoeid. Er worden door een aantal mensen serieuze 
inspanningen gedaan, niet voor hunzelf, maar voor Brevendia en zijn (kader)leden. Mogen we dan 
straks in de uitvoering ook op jullie medewerking rekenen? 
 
Tot zover op dit moment. We melden ons als er meer info bekend is. 

1 HERFSTPROGRAMMA JEUGD 

De afgelopen jaren merkten wij dat er binnen Brevendia weinig activiteiten 
meer voor de jeugd werden georganiseerd. Omdat wij juist vinden dat deze 
activiteiten het clubgevoel bij de jeugd stimuleren, zijn wij onder begeleiding 
van Joep Aertssen in het najaar van 2014 begonnen met een 
activiteitencommissie...…meer »  

2 RABO SPONSOR FONDS STEM OP BREVENDIA 

Rabobank Weerterland en Cranendonck stelt € 100.000,- sponsorgeld 
beschikbaar voor het verenigingsleven. Ook voetbalclub Brevendia doet mee 
om uit dit fonds sponsorgeld te genereren....…meer » 

 

  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Jeugdzaken Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
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