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

 Brevendia bekend is.

NIEUWE SEIZOEN BREVENDIA 

Beste (voetbal) leden en vrijwilligers, 
Het nieuwe seizoen 2018-2019 staat weer voor de deur. Onze wedstrijdsecretarissen, leiders, 
jeugdcommissie en trainers hebben weer alles in het werk gesteld om te zorgen dat alle teamindelingen, 
wedstrijden, oefen- en bekerwedstrijden, velden, ballenkarren ed.  in goede orde weer ingevuld kunnen 
gaan worden. 
 
Hiervoor vanuit het bestuur in ieder geval de complimenten op de manier hoe men betrokken en 
verantwoordelijk is ten aanzien van het voetgebeuren. 
 
In dit seizoen zullen een aantal fundamentele veranderingen plaats vinden: 

 Samenstellingen van de commissie Sponsorzaken 

 Verantwoordelijkheden en aanspreekpunten kantine 

 Invulling vrijwilligerstaken t.b.v. de vereniging 

Samenstellingen van de commissie Sponsorzaken 
 

Guido Lemmens 06-46207264 

Chris Janssen 06-54917133 

Rene Maes 06-30123193 

Ron Vleeshouwers 06-45440514 

Twan Castenmiller 06-55153484 

 
Om het onderdeel sponsoring binnen onze vereniging gestructureerd te laten verlopen, is er bij Brevendia 
een sponsorcommissie in het leven geroepen. Zeer zeker ook omdat sponsor gelden een belangrijke 
inkomsten bron zijn voor de vereniging. Tenues, een kleding pakket en ballen zijn dankbare sponsor items 
die bijdrage aan de uitstraling van de vereniging maar ook aan de sponsornaam. 
 
Doel van de sponsorcommissie is het coördineren van alle sponsorzaken om daarmee de belangen van 
de vereniging, maar ook die van de sponsor te garanderen. 
 
Wij wensen betreffende heel veel succes met deze nieuwe uitdaging. 

Verantwoordelijkheden en aanspreekpunten kantine 
 
Zoals de meeste van jullie weten zijn we nog steeds naarstige opzoeken naar een kantine beheerder (of 
echtpaar) die drie dagen per week zich in willen zetten voor het beheer van ons sportlokaal. Mochten zich 
mensen aangesproken voelen deze kunnen altijd contact opnemen met de voorzitter (Fer Kurvers: 06-
55718797) 
 
Op dit moment betekent het wel dat we vooruit moeten, in de tussentijd zijn Margo Aertssen en Ron 
Hendriks aangesteld als verantwoordelijke voor wat betreft de kantine. Ron is daarnaast ook nog 
sportparkbeheerder. Dus voor alle voorkomende vragen en/of calamiteiten kunnen jullie hier terecht. 
 
Ron en Margo kunnen dit niet alleen, natuurlijk zullen zij waar nodig zoveel mogelijk faciliteren, echter 
jullie hulp en verantwoordelijkheden als lid zijn hierbij ook welkom en belangrijk, maar hierover meer in het 



volgende item. 

Invulling van vrijwilligerstaken t.b.v. de vereniging 
 
Met ingang van dit seizoen, 1 september 2018 t/m 30 mei 2019,  starten we met kleine vrijwilligers taken 
voor de senioren elftalen. Natuurlijk nodigen wij jeugdleden (JO17 en JO19) of hun ouders ook uit om iets 
als vrijwilliger voor Brevendia te willen betekenen. 
 
Binnen een vereniging of stichting moet vaak een hoop werk verzet worden om de doelstelling(en) te 
behalen. De inzet van vrijwilligers is dan ook onmisbaar. De hulp van vrijwilligers heeft een groot effect op 
het leven van mensen.  
 
Vanaf 1 september starten we met vrijwilligerstaken in onze kantine, de taken moeten ingevuld worden op 
de volgende tijdstippen: 
 

Donderdag 20.30-22.30 uur 

Donderdag 19.00-24.00 uur 

Vrijdag 19.00-24.00 uur bij activiteiten of toernooi Vr-Vet 

Zaterdag 13.00-18.00 uur 

Zondag 13.30-18.30 uur 

 
Toerbeurt schema 

Donderdag even weken 19.00-24.00 invulling door Brv2 1 x per 22 weken 

Donderdag oneven weken 19.00-24.00 invulling door Brv4 1 x per 22 weken 

Donderdag 20.30-22.30 invulling door Brv1 (Selectie) 1 x per 11 weken 

Zaterdag 13.00-18.00 invulling door Vr1 1 x per 11 weken 

Zaterdag 13.00-18.00 invulling door Brv3 1 x per 11 weken 

Zondag 13.00-18.00 invulling door Brv Vet 1 1 x per 11 weken 

Zondag 13.30-18.30 invulling door Brv Vet 2 1 x per 11 weken 

Vrijdag  invulling door Brv 1; Vr2 & Vr Vet af en toe gemiddeld 1 x per maand 

 
Tevens wordt op dit moment de mogelijkheid bekeken om ook vrijwilligerstaken in te zetten t.b.v. 
scheidsrechterstaken, bijvoorbeeld op zondag voor senioren elftallen en met name de jeugdelftallen op 
zaterdag. 
 
Nadat op donderdag 16 augustus de definitieve teamindelingen bekend zijn zal het bestuur de leiders van 
betreffende elftallen informeren, wie, wat, wanneer en hoe. Het waarom is immers al middels 
bovenstaande en diverse ALV’s uitgelegd. 
 
Belangrijk 
Voor deze vrijwilligerstaken kun je je niet afmelden, je bent zelf verantwoordelijk om een vervanger 
te regelen. 
 
Onder het motto 

Vele handjes maken ligt werk en samen zijn WIJ Brevendia 
 

  Informatie Brevendia 

 info@brevendia.nl  
 

Jeugd Brevendia 

 jeugdzaken@brevendia.nl 
 

Website Brevendia 

www.brevendia.nl   
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