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

 van Brevendia bekend is.

HERINRICHTING KANTINE EN CROWDFUNDING 

Beste leden/ouders van jeugdleden 
Zoals u vorige week al in de Brevendia infomail heeft kunnen lezen zijn we op dit moment volop 
bezig met het formeren van een werkgroep aangaande de herinrichting van de kantine en het 
bouwen van een terras. 
 
Zoals jullie ook al weten is de kantine ook vanaf het nieuwe seizoen ons clublokaal. 

  

Om een en ander in goede banen te leiden is het belangrijk dat we spoedig komen tot het formeren 
van deze werkgroep. De afgelopen week hebben we al aanmelding mogen ontvangen van 
leden/vrijwilligers, die graag iets in deze spannende tijd voor de club willen betekenen. We zijn als 
club al zeer blij met deze aanmeldingen en zullen spoedig komen met plannen en het moment dat 
de werkzaamheden starten. 
 
Blijft staan dat we toch nog wel wat handjes kunnen gebruiken en nog een aantal voormannen nodig 
hebben die de lijnen uitzetten. We zijn nog naarstig opzoek naar mannen/vrouwen die een 
voortrekkersrol op zich willen nemen t.a.v. 
 
 Timmerwerken 
 Verfwerkzaamheden 
 Inrichting 
 
Maar ook handjes voor algemene hand en spandiensten zijn welkom! 

  

Tevens hebben we in de vorige Brevendia infomail al een tikje van de sluier opgelicht omtrent de 
crowdfunding actie. Deze actie is nu “online”. Middels onderstaande printscreen krijgen jullie al een 
indruk van deze omgeving. En alle kleine beetjes helpen. U kunt al voor het minimale bedrag van € 



5,00 een donatie doen. 
 
Maar veel leuker zou het zijn om ambassadeur te worden, bijvoorbeeld met een team, familie, 
kennissen of vriendengroep, en als groep een doel te stellen, bijvoorbeeld € 50,- of  € 100,- of  €…… 

 

 

Klik op één van bovenstaande afbeeldingen om de Crowdfunding webpagine te bezoeken. 

 

Wij als bestuur zouden het zeer op prijs stellen als u met onze club meedenkt en onze club steunt. 
Hiervoor willen wij u alvast hartelijk danken en hopen u bij de opening in september 2017 te mogen 
begroeten. 
 
Voor aanmeldingen of meer informatie over de verbouwing kunt u terecht bij Cor Verkoelen: 06-53 
21 02 22 of via email info@brevendia.nl. 
 
Voor informatie over crowdfunding kunt u contact opnemen met Fer Kurvers: 06-55 71 87 97 of via 
email brevendia@ferkurvers.nl. 
 
Bestuur Brevendia 

 

  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Jeugdzaken Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
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