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

BENT U DE NIEUWE WEDSTRIJDSECRETARIS BIJ DE JEUGD? 

Vanaf volgend seizoen is de jeugdcommissie van Brevendia op zoek naar een nieuwe 
wedstrijdsecretaris voor de jeugd. De belangrijkste taken van de wedstrijdsecretaris zijn: 

 Wekelijks inplannen van de kleedkamers en velden. 

 Indien gewenst of noodzakelijk wedstrijden verplaatsen na overleg met de betreffende 
wedstrijdsecretaris van de tegenstander. Hierna de info doorgeven aan onze contactpersoon bij 
de KNVB of verwerken via Sportlink. 

 Aanspreekpunt voor de wedstrijdwijzigingen. 

 Op vrijdag wordt de taak overgenomen door de sergeant van de dag, dus je hoeft in het weekend 
niet stand-by te staan. De tas + telefoon wordt op vrijdagavond bij jou opgehaald. 

 Aan het begin van het seizoen het rooster voor de sergeant van dag opstellen en invoeren in het 
systeem. 

 Aan het begin van het seizoen de scheidsrechters in het systeem zetten. Het 
scheidsrechterrooster hoef je niet zelf te maken, dit ontvang je van onze 
scheidsrechtercoördinator Laurens Verheijden. 

 Jeugdprogramma wekelijks mailen naar het Blaadje van Stramproy. 

 Uitslagen invoeren in Sportlink, wanneer deze niet zijn ingevuld op zaterdag. 

 Vergaderingen bijwonen van de Jeugdcommissie. 
 

Gemiddeld ben je hier 1 ½ uur per week mee bezig, maar je dient wel dagelijks de mail te checken 
i.v.m. verzoeken voor wedstrijdwijziging.  
 
Heb jij hier misschien tijd en zin in? Of weet je iemand in jouw omgeving die deze taak op zich wil 
nemen? Zo ja, neem dan contact op met Fer Kurver (06 - 55 71 87 97) of Bart Munnecom (06 - 42 
89 12 34). 

 

1 UITNODIGING ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

Graag nodigen wij alle (ere)leden, jeugdleden en vrijwilligers uit voor de 
Algemene Leden Vergadering van Brevendia, welke gehouden wordt op 
maandag 10 april 2017 in de voetbalkantine van Brevendia.  
 
De aanvang is 20.00 uur....…meer ». 

 

2 HELPENDE HANDEN GEZOCHT! 

Brevendia is uitgenodigd om voetbalclinics te verzorgen tijdens de 
gymlessen van de Firtel en de Duizendpoot. Dit is voor Brevendia een 
mooie gelegenheid om de jongens en meisjes van de basisschool kennis 
te laten maken met, en eventueel enthousiast te maken, voor voetbal bij 
Brevendia. Wij kunnen dit echter niet alleen en hebben nog wat helpende 

 

https://www.brevendia.nl/1/315/uitnodiging-en-agenda-extra-alv/
https://www.brevendia.nl/1/315/uitnodiging-en-agenda-extra-alv/
https://www.brevendia.nl/1/319/helpende-handen-gezocht/


handen nodig!...…meer ». 

 

  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Jeugdzaken Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
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