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GRAAG STELLEN WIJ ONZE NIEUWE (KANDIDAAT) VOORZITTER AAN JULLIE VOOR! 

Mijn naam is Fer Kurvers, getrouwd met Kitty en twee zoons Youri en Mickeal. We wonen reeds langere 
tijd met heel veel plezier op de Grensweg 5 te Stramproy. Toen we 20 jaar geleden verhuisd zijn naar de 
Parel van Limburg hebben mij zoons alle pupillenelftallen bij Brevendia doorlopen, helaas door 
blessures zijn beide tijdens de A-periode afgehaakt.  
 
In die periode heb ik de vereniging Brevendia dan ook leren kennen als een zeer vooruitstrevende 
voetbalclub van deze tijd, die aan de leden, trainers, ouders/verzorgers en andere belangstellende 
duidelijk wil maken waar Brevendia voor staat en voor kiest. De zaterdagen die ik, als ouder, meeging 
met een/of beide zoons heb ik steeds met veel enthousiasme ervaren, de kundigheid en de begeleiding 
van de jeugdleiders is mij steeds bij gebleven. Steeds vanuit het oogpunt: de jeugdspelers op een 
plezierige en succesvolle manier de voetbalsport laten beoefenen. 
 
Naast mijn werk in het verleden als manager van grootwinkelbedrijven en opleidingsadviseur van een 
KBB (Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) heb ik mij steeds met hart en ziel ingezet voor 
diverse verenigingen zoals: 

 Voetballend lid VV IVS t/m A-elftal, te Berg a/d Maas 
 Voorzitter KWJ-afdeling, te Stein 
 Secretaris/penningmeester Vrijetijd voetbalvereniging “De 

Bokkeriejers”, te Stein 
 Secretaris CV “De Vesjevengers”, te Stein 
 Bestuurslid winkeliervereniging “Geleen Promotion”, te Geleen 
 Bestuurslid bedrijvencontact “Industrieterrein De Kade”, te 

Eindhoven 
 Oprichter en bestuurslid koopcentrum “De Kade”, te Eindhoven 
 Commissievoorzitter Sponsoring en Merchandising “OLS 2013”, 

te Stramproy 
 Voorzitter Sponsoring en Media Weert 600 (Weert 600 jaar 

stad), te Weert 
 Initiator en sponsoring adviseur “De nacht van Johnny Hoes, te 

Weert  
 Adviseur van diverse verenigingen m.b.t. strategie, 

doelstellingen, en plannen van aanpak waaronder:  

 Mini-Rock Stramproy 
 Schutterij Sint Antonius Stramproy 
 Stadstriathlon Weert, te Weert 

 Voorzitter TalentPlus afdeling Midden-Limburg 
 
Kortom ik heb in de afgelopen jaren heel veel samengewerkt met vele vrijwilligers. Ik ben een gedreven 
teamcoach en vanuit mijn jarenlange ervaring in zowel de professionele wereld, als in 
verenigingsverband ben ik zeer doelgericht, altijd opzoek naar “nieuwe methodieken” om eventuele 
problemen op te lossen en nieuwe uitdaging aan te gaan. Door mensen (medewerkers en/of vrijwilligers) 
resultaatverantwoordelijkheid te geven bevordert dit de teamvorming. Altijd in voor een schouderklopje 
en een gezellig moment met eenieder op zijn tijd is mij op het lijf geschreven. 
 
Ik kan mij helemaal vinden in de doelstelling geformuleerd in het technisch beleidsplan: “Brevendia is 



 

een vooruitstrevende voetbalclub van deze tijd, die aan de leden, trainers, ouders/verzorgers en andere 
belangstellende duidelijk wil maken waar Brevendia voor staat en voor kiest”. 
 
Samen met jullie, (vrijwilligers, leden, trainers, ouders, verzorgers, coördinatoren etc.) zou ik de 
volgende credo’s hoog in het vaandel willen zetten: plezier in sport, creativiteit, flexibiliteit, sportiviteit, 
prestatiegerichtheid, opleidingstraject, fairplay, gezelligheid, teamvorming en samenwerking. 
Voor vragen, opmerkingen, suggesties of zomaar kunnen jullie mij altijd aan de jas trekken of benaderen 
middels 06-55718797 of mail brevendia@ferkurvers.nl. 

  Informatie Brevendia 
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Jeugdzaken Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
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