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

 van Brevendia bekend is.

VERBOUWINGSPLANNEN VOETBALKANTINE BREVENDIA 

Beste leden/ouders van jeugdleden 
Op maandag 10 april heeft er een Algemene Leden Vergadering plaats gevonden van Brevendia. 
De besproken onderwerpen en volledige presentatie van deze vergadering kunt u hier downloaden. 
 
Er zijn in deze vergadering ambitieuze plannen besproken met betrekking tot de herinrichting van de 
Kantine (ons toekomstig clublokaal) en het realiseren van een terras. Daarnaast hebben we als 
sportclub te maken met een huurverhoging van de voetbalvelden (eigenaar Gemeente Weert) ter 
hoogte van € 5000,00 per jaar 
 
Een en ander is noodzakelijk gezien het feit dat vanaf 24 mei de Kantine van Brevendia ook als 
clublokaal (voorheen Café-zaal Van Loon) gaat functioneren. Dit betekent dat we zeer zeker op de 
zondagen meer teams moeten gaan faciliteren in een natje en een droogje. 
Het laatste wat we als bestuur willen is een contributie verhoging, we denken dat we ook op andere 
manier het benodigde geld kunnen verkrijgen. 
 
De huisvestiging van ons leden staat voorop, het bieden van een sociaal verantwoord onderkomen 
van deze tijd vinden we belangrijk.  

Deze belangrijk beslissing brengt natuurlijk een aantal uitdagingen 
met zich mee. En wel: 
 
 Behoorlijk stevige begroting (inclusief verbouwing) voor onze 

voetbalvereniging. 
 Timetable wat betreft verbouwing loopt van week 15 t/m 32 

(i.v.m. huisvesting KVW in week 33). 
 Met minimale middelen de sfeer, onderhoud en inrichting aan 

pakken. 
 De hoogste kosten zijn de werkuren, deze zouden we graag 

door uw inzet willen minimaliseren (opgeven kan middels 06-
55718797 of info@brevendia.nl). 

 Deze week (15) en volgende week komen tot het formeren van 
een verbouwingscommissie opgeven kan middels 06-55718797 
of info@brevendia.nl). 

 De nodige vrijwilligers werven om hun steentje bij te dragen 
aan betreffende plannen. 

 Het aanstellen van uitvoerder en voormannen, voornamelijk 
ook op basis van vrijwilligers (opgeven kan middels 06-
55718797 of info@brevendia.nl). 
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Wij hopen jou, maar ook de ouders van onze jeugdleden te mogen begroeten om taakjes in te vullen 
wat betreft bovenstaande. Al is het maar bijvoorbeeld het ondersteunen van een timmerman of het 
verplaatsen van materialen, of het meedenken in welke vitrage. Uw hulp is van harte gewenst om in 
het nieuwe seizoen goed en als volwaardige vereniging te kunnen starten. 
 
Nogmaals, loop even door de presentatie van de ALV heen om notie te nemen van onze plannen. 
 
Tevens zullen we voor dit project een crowdfunding platform starten, ook hierin is uw bijdrage 
gewenst. Dit hoeft niet per definitie een donatie te zijn, maar met name de bekendmaking hiervan bij 
uw familie, vrienden en kennissen. Hierover zult u nog nader worden geïnformeerd. 
 
Het Bestuur Brevendia 

 

  

 

  Informatie Brevendia 
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Jeugdzaken Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 
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