
 

 

 

BREVENDIA  INFO 2 
1 8  A P R I L  2 0 1 8  

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

 van Brevendia bekend is.

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING – 26 APRIL 2018 – AANVANG 20.45 UUR 

Beste (ere)leden en vrijwilligers van Brevendia 
Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering van Brevendia, welke gehouden 
wordt op donderavond 26 april 2018 in het clublokaal van Brevendia. De aanvang is 20.45 uur. 
 
A G E N D A. 

1. Opening   

2. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 3 november 2017  

3 Vacante Bestuursfuncties  

 

 Secretaris 
Penningmeester 
Bestuurslid Sponsorzaken 
Bestuurslid PR & Communicatie 

 

 Interim Penningmeester Jos Steijvers houd er definitief mee op per 1 juni 2018. 

 Na langere tijd aandringen, gesprekken voeren etc. zijn er nog steeds geen kandidaten om bovenstaande functie in 
te vullen 

 Bestuur zal nu maatregelen en verantwoordelijkheid moeten nemen ten aanzien van de juridisch en statutaire 
ongewenst situatie. Er zijn volgens het bestuur 3 opties: 

 

  Er staan binnen nu en 7 dagen 4 leden, vrijwilligers en/of gegadigden op om deze functies in te vullen. 

 Zijn er binnen 7 dagen geen kandidaten, zal het bestuur genoodzaakt zijn de contributie met € 60,- per 
voetballend lid te verhogen. Dit geld is dan gereserveerd voor het invullen van bovenstaande functies als een 
betaalde baan. We zullen dan deze functies als  een betaalde vacatures vacant maken. 

 Een van beide bovenstaande mogelijkheden is essentieel om de verantwoordelijkheid van de vereniging te 
kunnen dragen. Het bestuur zal zich beraden of ze de verantwoordelijkheid nog willen dragen op het moment 
dat de opties niet worden ingewilligd. 

4 Contributieverhoging: m.i.v. seizoen 2018/2019  

 Voorstel: 
 

Alle vrijwilligers € 25,-  minimaal de afdracht aan KNVB  

   

 In seizoen 2018/2019 In seizoen 2019/2020 

Senioren van € 150,- naar € 160,-  

JO19 van € 105,- naar € 120,- naar € 130,- 

JO17/JO15 van € 90,-  naar € 110,- naar € 130,- 

JO13/JO11/JO09 van € 70,- naar €   90,- naar € 115,- 

JO07 en jonger van € 40,- naar €   60,- naar € 75,- 
 

 

5. Kantinebeheerder en verantwoordelijkheden van leden t.a.v. vrijwilligerstaken  

6. Rondvraag  
 

 



  Rabobank leden stemmen 

Tijdens de ‘Rabobank Clubkas Campagne’ kunnen klanten die 
lid zijn van Rabobank Weerterland en Cranendonck hun stem 
uitbrengen op de verenigingen en/of stichtingen die zij een 
warm hart toedragen. Ieder lid krijgt vijf stemmen om te 
verdelen. 

 

  Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze 
vereniging of stichting ontvangt. De stemperiode start op 8 mei en loopt tot en met 23 mei 2018. De finaleavond is op 14 juni in 
de Poort van Limburg, dus hou deze datum alvast vrij! 

  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Jeugd Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
 

  Brevendia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie 
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Brevendia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. (AVG). 
Mocht u om vanwege bovenstaande verordening geen infomails van Brevendia meer willen ontvangen, verzoeken wij u zich voor deze infomails 

geeninfo@brevendia.nlvia emailadres:  af te melden. 
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