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 Deze email is verstuurd naar alle (jeugd)leden van Brevendia, waarvan het emailadres bij Brevendia bekend is.

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Beste (ere)leden en vrijwilligers van Brevendia 
Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering van 
Brevendia, welke gehouden wordt op maandag 31 oktober 2016 in de 
voetbalkantine van Brevendia. De aanvang is 20.00 uur. 
 
 
A G E N D A 

1 
Opleiden 
jeugdspeler staat 
centraal 

2 Voetballen op kunst-
gras 

 

1. Verkiezing nieuwe voorzitter, kandidaat Fer Kurvers. 

2. a. Goedkeuring Verslag Algemene Ledenvergadering 9 november 2015 

 b. Goedkeuring Jaarverslag seizoen 2014-2015 

 c. Financieel verslag en jaarrekening seizoen 2015-2016 

 d. Verslag Kascontrole en goedkeuring 2015-2016 

 e. Begroting 2016-2017 

3. Bestuursverkiezing 

  Aftredend en niet herkiesbaar: Joep Aertssen 

  Leden die interesse in een bestuursfunctie hebben kunnen zich aanmelden bij de 
secretaris. De aanmelding dient 2 x 24 uur voor aanvang van de vergadering te 
geschieden. Hierbij dienen 3 handtekeningen van stemgerechtigde leden gevoegd 
te zijn. 

4. Mededelingen 

 a. Brevendia in de regio 

 b. Kledingcommissie 

5. Verslag werkgroep ABC 

6. Rondvraag 

7. 21.30 uur: Sluiting 
 

1 OPLEIDEN JEUGDSPELERS STAAT CENTRAAL 

Vanuit de Technische Commissie willen wij ons Technische Beleidsplan 
wat vaker onder de aandacht brengen van onze leden, trainers, coaches 
en leiders. Hiertoe zullen wij met enige regelmaat thema’s uit dit plan kort 
de revue laten passeren, waarbij wij die thema’s naar voren zullen brengen 
die dan spelen in onze vereniging...…meer ».  

2 VOETBALLEN OP KUNSTGRAS 

Ondanks dat Brevendia zelf geen kunstgrasvelden heeft, kunnen de 
Brevendia-teams bij uitwedstrijden wel teams tegen komen die op 
kunstgras spelen. Voor deze uitwedstrijden volgt Brevendia nauwgezet het 
beleid van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).....…meer ».  

 

http://www.brevendia.nl/Data/Brevendia/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/documenten/Jaarverslag_Brevendia_2014-2015.pdf
http://www.brevendia.nl/1/269/opleiden-jeugdspelers-staat-centraal/
http://www.brevendia.nl/1/268/voetballen-op-kunstgras/
http://www.brevendia.nl/1/269/opleiden-jeugdspelers-staat-centraal/
http://www.brevendia.nl/1/268/voetballen-op-kunstgras/
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