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

JAARVERSLAG 2015-2016 (CONCEPT) 

Beste (ere)leden en vrijwilligers van Brevendia 
Op de Algemene Ledenvergadering van Brevendia wordt ook het 
jaarverslag aan de leden gepresenteerd. Dit concept jaarverslag geeft een 
overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het voetbalseizoen 2015-
2016 bij Brevendia.  
Graag biedt Brevendia u dit jaarverslag nu al aan, zodat u alle tijd heeft dit 
concept jaarverslag voor de Algemene Ledenvergadering door te lezen. 

1 Voetbalplaatjes 
ruilbeurs 

2 FIFA koningen 
Brevendia  

 

De Algemene Ledenvergadering is , in de voetbalkantine van Brevendia. maandag 31 oktober 2016
De aanvang is 20.00 uur. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 
 
A G E N D A 

1. Bestuursverkiezing 

  Nieuwe kandidaat: Fer Kurvers 

  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 

  Aftredend en niet herkiesbaar: Joep Aertssen 

2 Brevendia in de regio en toekomst 

3 Jaaroverzichten en Begroting 

. a. Goedkeuring Verslag Algemene Ledenvergadering 9 november 2015 

 b. Goedkeuring concept jaarverslag 2015-2016 

 c. Financieel verslag en jaarrekening 2015-2016 

 d. Verslag kascontrole en goedkeuring 2015-2016 

 e. Begroting 2016-2017 

4. Mededelingen 

5. Rondvraag 

6. 21.30 uur: Sluiting 
 

1 VOETBALPLAATJES RUILBEURS 

Heb je nog niet alle voetbalplaatjes bij elkaar? Mis jij nog net die paar 
plaatjes om je album vol te krijgen? Of heb jij toevallig nog heel veel 
dubbelen waarmee jij andere spaarders blij mee kan maken?...…meer » 

 

http://www.brevendia.nl/Data/Brevendia/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/documenten/Jaarverslag_Brevendia_2015-2016_Concept.pdf
http://www.brevendia.nl/Data/Brevendia/Modules/TekstPagina/Front/bestanden/documenten/Jaarverslag_Brevendia_2015-2016_Concept.pdf
http://www.brevendia.nl/1/277/voetbalplaatjes-ruilbeurs/
http://www.brevendia.nl/1/277/voetbalplaatjes-ruilbeurs/


2 WOUTER EN YOURI FIFA-KONINGEN BREVENDIA 

Een vrije trap van Ronaldo, een dribbel van Messi en een pegel van 
Ibrahimovic, één groot spektakel in de Brevendia kantine. De eerste editie 
van het FIFA-toernooi voor de JO17 en JO19 was een groot succes en 
hopelijk een voorbode voor nog twee geslaagde herfstactiviteiten komend 
weekend....…meer » 

 

 

  Informatie Brevendia 
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Jeugdzaken Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 
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