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Bestuurlijk 

Het bestuur en het dagelijks bestuur hebben het afgelopen seizoen 16 keer 
vergaderd. Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten met de commissies 
c.q. doelgroepen geweest.  
 
Op de ledenvergadering dd. 3 november 2014 is Tjeu Ramaekers officieel 
gekozen tot bestuurslid, Tjeu wordt de nieuwe secretaris, hij heeft al een 
paar maanden met Mary-Anne samengewerkt. Zo heeft hij alle 
werkzaamheden van Mary-Anne zonder problemen over kunnen nemen. 
Vervolgens is Jan Brouns helaas als bestuurslid afgetreden, maar hij blijft 
wel nog als (gemandateerd) voorzitter van de sponsorcommissie actief.  
 
Ook dit jaar blijkt dat het meer structureren van onze financiën geen 
eenmalig succes is, de positieve trend zet zich voort. Een leuke meevaller 
vormde de actie Rabobank Samen Sterker welke € 745.00 heeft 
opgebracht. Bart Munnecom draait al vanaf november op proef mee als 
bestuurslid en wordt voor de ALV 2015 door het bestuur officieel kandidaat 
gesteld. Vanaf 13 december zijn alle sportkantines verplicht “allergenen” 
informatie te geven aan bezoekers die daarom vragen. Dit is met name 
belangrijk voor mensen met (bepaalde) allergieën.   
 
Met grote verslagenheid namen wij net voor de jaarwisseling kennis van 
het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid en (oud) bestuurslid Piet 
Brouns. Piet was een rots in de branding bij Brevendia en nog heel 
regelmatig ervaren wij zijn pijnlijk gemis.  
 
Het winterprogramma van de jeugd is in de nieuwe opzet prima verlopen. 
Er zijn in alle categorieën diverse zaalvoetbalwedstrijden gespeeld, 
vervolgens zijn er 2 succesvolle zaalvoetbaltoernooien gespeeld.  
 
Op de gezellige nieuwjaarsreceptie werden er 18 jubilarissen waarvan 5 
leden 25 jaar, 6 leden 40 jaar, 4 van 50 jaar, 2 van 60 jaar en zelfs 1 lid 
van 70 jaar,  in het zonnetje gezet. Enrico verlengde zijn contract en ook 
met Paul en Huub kon overeenstemming worden bereikt voor nog een 
seizoen. Jan Kwaspen heeft na een pittige cursus zijn diploma UEFA jeugd 
B behaald, zo kan hij zijn kennis als technisch coördinator bij de jeugd nog 
beter in praktijk brengen.  
 
De ABC projectgroep heeft het afgelopen jaar diverse malen overleg 
gehad. De gezamenlijke conclusies en aanbevelingen van deze werkgroep 
zullen in de ALV van 9 november a.s. worden gepresenteerd.  

 
 

Postbus 3141 

6039 ZG Stramproy 

Kantine tel: 562110 

info@brevendia.nl  

www.brevendia.nl 

 

B R E V E N D I A 

2014-2015 

5 senioren teams 

2 veteranen teams 

2 dames teams 

1 A team 

2 B teams 

1 MB team 

2 C teams 

2 D teams 

4 E teams 

4 F teams 

1 mini F team 
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Buitengewoon vervelend en pijnlijk is het feit dat onze vrijwilligers vaker worden geconfronteerd met 
onredelijke – soms zelfs onfatsoenlijke – verwijten van teleurgestelde ouders. 
 
Interim voorzitter René heeft te kennen gegeven dat hij na dit seizoen Brevendia niet langer kan en wil 
uithelpen. Het wordt hoog tijd voor een “echte” voorzitter die bereid en in staat is om “de kar te trekken”. 
Daarnaast zal eveneens op korte termijn verdere aanvulling van ons Bestuur nodig zijn: ook een aantal 
huidige bestuursleden hebben te kennen gegeven binnen afzienbare tijd te willen stoppen.   
 
Niet omdat het Bestuurswerk bij Brevendia niet leuk is, doch vooral omdat je na een aantal jaren – ook in het 
belang overigens van de Vereniging zelf – iets anders wil.  Bekend is ook dat in de diverse commissies nog 
“handjes” gebruikt kunnen worden. Brevendia heeft je nodig ! Kom op ! 
 

  Aantal leden per september 2014 

    Spelend Spelend       

    Senioren Jeugd Vrijwilligers Steunend Totaal 
Vrouwen   20 29 16 5 70 
Mannen   107 195 89 87 475 
Totaal 

 

127 224 105 92 545 
 

 

Doelgroep Technische Commissie 

TECHNISCHE COMMISIE 

De leden van de TC hebben afgelopen voetbaljaar naast de zes wekelijkse bijeenkomsten de nodige informele 
overleggen gevoerd waarbij allerlei voetbaltechnische zaken in zowel onze senioren- als juniorenafdeling aan 
bod zijn gekomen. 
Daarnaast blijft de ontwikkeling van ons Technisch Beleidsplan de aandacht vragen. Ons plan dateert van 
2009 en we dienen thans te bezien of het plan inhoudelijk nog actueel is of dat enige aanpassing noodzakelijk 
is omdat ontwikkelingen op voetbalgebied dit aangeven . Op korte termijn zal afstemming met de leden van 
onze vereniging plaatsvinden. Overigens kunnen wij als TC aangeven dat in de huidige praktijk dit Beleidsplan 
voor ons als T.C. een goed houvast geeft voor zich voordoende vraagstukken en/of problemen. 

TECHNISCHE ONDERSTEUNING  

Ook afgelopen voetbaljaar hebben we evaluatiegesprekken gevoerd met de trainers van de selectie senioren 
en jeugd (A1 en B1) op individuele basis.  
Daarnaast hebben we een drietal keren uitgebreid gezamenlijk overleg gevoerd. Insteek is vooral het welzijn 
van de trainers binnen onze vereniging en een goede onderlinge afstemming. Hoewel we graag met alle 
trainers dit zouden willen doen moeten we ons beperken tot genoemde groep gezien de beperkte personele 
bezetting binnen de TC. 
Overigens kunnen leden van onze vereniging voor alle inhoudelijke aspecten van voetbaltechnische zaken 
terecht bij de TC.  

TECHNISCHE JEUGDCOÖRDINATOREN  

In het seizoen 2013/’14 is het ons gelukt een van de speerpunten van ons jeugdbeleid te realiseren door het 
aantrekken van een gediplomeerde technische jeugdcoördinator voor onze E en F jeugd. In dit eerste seizoen 
zijn direct een aantal mooie stappen gezet o.a. invoering van specifieke techniektraining en indeling E en F 
jeugd voor het nieuwe seizoen door de coördinator in goede afstemming met leiders/coaches. 
In het seizoen 2014/’15 hebben we een aantal vervolgstappen kunnen maken mede door aanstelling van een 
(inmiddels gediplomeerd) technische jeugdcoördinator voor onze C en D jeugd. Duidelijk moge zijn dat een 
veranderingsproces niet altijd glad verloopt maar door een goede open communicatie te voeren met 
leiders/coaches (spelers/ouders) o.a. over taakverdeling, beleid en aanspreekpunten zijn wij van mening dat 
we goede vorderingen hebben gemaakt in de begeleiding van onze jeugd.  
 
Huidige samenstelling van de Technische Commissie: 
 Wim Bogie  Marie-Louise Suijkerbuijk 
 Jan Kwaspen  Huub Peeters 
 Roel van Horne  Jos Steijvers 
 René Steijvers  
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Doelgroep senioren en vrouwen 

SELECTIE 

Met een nieuwe trainersstaf voor de selectie startte Brevendia het voetbalseizoen 2014-2015 met 5 senioren-
elftallen, 2 veteranen-teams en 1 dames-elftal aan de competitie. 
Brevendia 1 en 2 onder leiding van nieuwe trainer Enrico Vaessen en hulptrainer Paul de Feij startte met een 

zeer jonge selectie, waarbij Brevendia 1 was ingedeeld in 
de  4de klasse D en Brevendia 2 zonder enkele ervaren 
spelers en met veel jeugd zonder seniorenervaring, in de 
zware 1ste Res.kl.B. 
 
Het 1ste startte met een plaats in de middenmoot en zou 
daar het hele seizoen blijven hangen, met op het laatst nog 
een klein kansje op de periodetitel, wat toch niet lukte. 
Men eindigde tenslotte op een verdienstelijke 8ste plaats 
 
Brevendia 2 kon het niet bolwerken in hun klasse en kregen 
wekelijks een nederlaag te slikken, maar het verdient 
waardering het team bleef knokken. Degradatie was helaas 
onvermijdelijk. 

SENIOREN 

Brevendia 3, onder leiding van Sam Vaessen, startte in de res.4de klasse voortvarend en haalde de 1ste 
periode binnen. Hierna werden de resultaten wat minder, maar men eindigde op een mooie 4de plaats.  De 
nacompetitie eindige in de 1ste ronde door 2 nederlagen tegen SHH 3. 
 
Brevendia 4 onder leiding van Johan Jacobs, bereikte in de res.6de klasse een mooie 3de plaats met 
regelmatige overwinningen en een paar nederlagen. 
Kampioenschap zat er helaas niet in. 
 
Brevendia 5, het nieuwe elftal onder leiding van Jack Feld 
en Frits Coolen, met ervaren spelers uit het 2de en 3de van 
vorig seizoen, aangevuld met spelers uit de jeugd, 
presteerde boven verwachting en kon reeds 4 wedstrijden 
voor het einde de “platte kar” tevoorschijn halen. Om het 
kampioenschap te vieren. 
 
Een compliment verdienen de leiders van deze elftallen 
over hun samenwerking, waardoor we met een minimum 
aan spelers toch elke week 3 teams op het veld konden 
brengen. 

VETERANEN 

De 2 teams van de veteranen, onder leiding van Roel Vermeulen en Theo Stevens met Theo Siebers werkte 
een competitie af waarin door minder inschrijvingen er verschillende malen een van de teams vrij was. 
Het 6de(VE1) eindigde als 4de en het 7de (VE2g), het enigste gemengde team van de senioren in Zuid II, 
eindigde als 5de.   

VROUWEN 

Op dit moment beschikken we over 2 Dames elftallen en beide hebben op dit moment 18 speelsters 
beschikbaar. Er is bij aanvang en in de loop van de competitie enige frictie en onduidelijkheden opgetreden 
tussen leiders en trainers van beide elftallen, dit is in div. gesprekken hopelijk opgelost door met elkaar op 
een gezonde manier te communiceren. De afspraak is dat dames 1 prestatief gaan voetballen en er door de 
trainer ook gekeken wordt of er talenten in dames 2 spelen. Deze zullen in goed overleg uitgewisseld worden. 
 
De dames zijn ook zeer te spreken over aanpak en training van Andre Lasut er wordt met veel plezier 
getraind en gevoetbald. Met dank aan Andre daar deze zich vrijwillig inzet om de dames naar een hoger 
niveau te tillen. Natuurlijk ook dank aan de overige leiders en trainers voor hun inzet. 

TOT SLOT 
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Al met al kunnen wij tevreden zijn over het verloop van het seizoen 2014-2015 met dank aan Marcel Stevens 
voor de wekelijkse administratie, alle leiders, grensrechters en verzorgers voor hun inzet en goede 
samenwerking, en de prima sfeer op de donderdagavond tijdens de wekelijkse leidersvergadering en daarna 
in de kantine. 

 

Doelgroep jeugdzaken 
 
Het opleiden van de jeugdspelers en het coachen 
van jeugdleiders en jeugdtrainers staan dit 
seizoen nog centraler bij jeugdzaken van 
Brevendia. Hiervoor vormt het beleidsplan van 
Brevendia de basis en in 2013 is jeugdzaken 
gestart dit beleidsplan bij de jeugd vorm te geven 
en in de (jeugd)organisatie te implementeren. 
Ook in het seizoen 2014-2015 ligt hierop de focus. 
Belangrijkste doel blijft al onze jeugdspelers in 
een bepaalde leeftijdscategorie dezelfde leerstof 
aan te bieden, ongeacht in welk team een 
jeugdspeler in zijn leeftijdscategorie speelt. Met 
andere woorden, een speler in de E4 krijgt 
dezelfde leerstof als een E1-speler aangeboden, 
alleen de moeilijkheidsgraad zal hierbij anders 
kunnen liggen. Dit betekent dat jeugdtrainers 
jeugdspelers dezelfde leerstof aanbieden, waarbij 
ook de jeugdtrainers zoveel mogelijk worden 
begeleid en gecoacht. Deze coaching en 
begeleiding is een belangrijke taak voor de 
technisch commissie (TC) van de jeugd. Het 
belangrijke “veldwerk” van deze commissie wordt 
verricht door Huub Peters (keepers), Marie-Louise 
Suijkerbuijk (F en E), Jan Kwaspen (D en C) en 
Wim Bogie (overall). Naast de intensieve 
ondersteuning op het veld is in het seizoen 2014-
2015 ook gestart met het houden van 
themasessies voor het jeugdkader, met als 
centraal aandachtspunt wederom het trainen en 
coachen van jeugdspelers, zowel bij de trainingen 
als ook tijdens de wedstrijden.  
 
Eind 2014 haalden maar liefst 6 F-trainers van 
Brevendia hun certificaat voor de KNVB F-module. 
 

 
 
Bestuurlijk heeft jeugdzaken in de persoon van 
Bart Munnecom er versterking bij gekregen. Want 
naast het voetballen zelf zijn er tal van 
gebeurtenissen, zaken en (neven-)activiteiten die 
de nodige bestuurlijke en organisatorische 

aandacht vragen. Zo hebben we afgelopen 
seizoen weer een winterprogramma in de zaal 
gedraaid, aan de winterzaalvoetbalcompetitie van 
de KNVB deel genomen, twee geweldige 
toernooidagen voor jeugdteams georganiseerd, 
aan een Vriendinnen dag in de regio Weert deel 
genomen, een Brevendiadag als vanouds opgezet 
en voor het eerst de jeugdteams aan het begin 
van het nieuwe seizoen aan het publiek 
gepresenteerd.  
 
De Brevendiadag is daarbij de afsluiting van het 
voetbalseizoen voor de jeugd en is georganiseerd 
door een nieuwe en enthousiaste groep van vier 
‘oud’ jeugdspelers: Lars van Lier, Sjoerd Rietjens, 
Jim Steijvers en Jelle Heuvelmans. Naast de 
Brevendiadag gaat deze groep komend seizoen 
meerdere nevenactiviteiten voor de jeugd 
organiseren, waarmee de Brevendia jeugd naast 
voetballen ook op andere wijze geamuseerd gaat 
worden. En hier is Brevendia geweldig blij mee! 
 

 
 

NAJAARSREEKS 

Ook bij Brevendia loopt het aantal jeugdleden in 
met name de oudere leeftijdsgroep terug. Het is 
Brevendia dit seizoen helaas niet gelukt een A2 te 
formeren, zelfs niet in een 
samenwerkingsverband met Crescentia en SV 
Altweerterheide. Gevolg is dat in 2014-2015 
slechts één A-team voor Brevendia in de 
competitie en beker uitkomt. Samenwerkingen 
met deze twee verenigingen zijn er dit seizoen 
wel in de B2, C2, D1, D2 en E3. Bij zowel de E- als 
de F-jeugd starten we dit seizoen zelfs met één 
team meer, vier elk! 
 
Op een enkel team na waren zo aan het begin van 
het seizoen alle jeugdteams met ruim voldoende 
jeugdtrainers en jeugdleiders bemand. Daarmee 
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stond er weer een grote groep vrijwilligers in de 
startblokken om het jeugdvoetbal bij Brevendia 
te verzorgen. Dit zijn niet de jeugdleiders en 
jeugdtrainers alleen, maar ook de technische 
jeugdcoördinatoren, de sergeanten van de dag, 
de jeugdscheidsrechters, de jeugdwedstrijd-
secretaris en het jeugdbestuur.  
 
 

Eindstanden Najaarsreeks 2014-2015 
(B-categorie) 

Plaats 
Seizoen 
2013-
2014 

Team 
Aantal 
teams 

Plaats Gespeeld Punten 

B2 10 3 9 18 10 

MB1 11 1 9 25 6 

C2 10 7 9 12 9 

D1 10 5 9 11 5 

D2 10 3 9 21 8 

E1 10 3 9 18 7 

E2 10 2 9 21 7 

E3 10 5 9 15 3 

E4 10 8 9 6 - 

F1 10 3 8 14 1 

F2 7 2 6 15 2 

F3 9 2 8 21 4 

F4 6 3 5 9 - 

 
 
En natuurlijk zijn er ook de nodige resultaten 
gehaald. In deze najaarsreeks eindigt 70% van de 
jeugdteams in de top drie van in hun competitie 
en worden de meisjes B in hun klasse zelfs 
kampioen. Ten opzicht van het seizoen 2013-2014 
is een duidelijke stijgende lijn zichtbaar, met 
prima resultaten voor alle B-categorie jeugdteams 
van Brevendia. Daar de A1, B1 en C1 van 
Brevendia in de A-categorie uitkomen en een 
volledige competitie spelen, kan voor deze drie 
teams de balans pas op het eind van het seizoen 
worden opgemaakt. In het overzicht hierboven de 
eindstanden van alle jeugdteams in de 
najaarsreeks. 

VOORJAARSREEKS 

Bij de voorjaarsreeks worden de jeugdteams in de 
B-categorie opnieuw ingedeeld, met als doel 
meer gelijkwaardige teams in de betreffende 
klasse te krijgen. Het levert Brevendia drie mooie 
kampioenschappen bij de B2, D2 en F4 op!  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Alle andere jeugdteams eindigen in deze 
voorjaarsreeks keurig in de middenmoot. In 
onderstaand overzicht alle eindstanden van de 
jeugdteams in de B-categorie in de 
voorjaarsreeks.  
 
 

Eindstanden Voorjaarsreeks 2014-2015 
(B-categorie) 

Plaats 
Seizoen 
2013-
2014 

Team 
Aantal 
teams 

Plaats Gespeeld Punten 

B2 9 1 8 19 7 

MB1 6 4 9 10 3 

C2 10 9 9 2 5 

D1 10 8 9 8 7 

D2 10 1 9 23 8 

E1 10 8 9 9 5 

E2 10 5 9 13 4 

E3 10 9 9 7 3 

E4 10 6 9 10 - 

F1 10 6 9 12 6 

F2 10 4 9 16 10 

F3 10 3 9 19 6 

F4 9 1 8 24 2 

 
 
De A1, B1 en C1 komen alle drie in de eerste 
klasse uit. De A1 en de C1 hebben het zwaar in de 
competitie en de A1 weet zich pas op de 
allerlaatste speeldag in veilige haven te 
voetballen. Helaas lukt het de C1 niet zich in 
deze eerste klasse te handhaven en degradeert 
volgend seizoen dan ook naar de tweede klasse. 
De B1 daarentegen speelt een prima competitie 
en eindigt met een puntentotaal van 36 op een 
mooie 6de plek. 
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Eindstanden Voorjaarsreeks 2014-2015 
(A-categorie) 

Plaats 
Seizoen 
2013-
2014 

Team 
Aantal 
teams 

Plaats Gespeeld Punten 

A1 12 11 22 20 10 

B1 12 6 22 36 7 

C1 12 11 22 10 5 

 

VRIJWILLIGERS 

De jeugdafdeling van Brevendia staat en valt met 
de inzet van de vele, vele vrijwilligers. Gelukkig 
kan Brevendia dagelijks rekenen op een grote 
groep vrijwilligers, die samen zorgen dat onze 
meisjes en jongens het voetbalspelletje kunnen 
leren, beleven en vooral spelen.  

 
 
Dank aan het gehele jeugdkader dat hierbij een 
steentje heeft bij gedragen! 
 
 

Sponsorzaken 

Halverwege het seizoen 2014/2015 hebben wij afscheid genomen van Piet Brouns. Jarenlang het gezicht van 
Brevendia naar sponsoren. Van alles op de hoogte en dagelijks betrokken bij allerlei activiteiten ten gunste 
van Brevendia. Het gemis doet zich geducht voelen …………. 
 
Negen overlegmeetings hebben we dit seizoen belegd. Om de continuïteit te waarborgen is besloten om een 
RelatieBeheersysteem te gaan gebruiken, SPONSIT genaamd. Het systeem is ontwikkeld vanuit de sport en 
geeft prima mogelijkheden om de sponsoring volledig in kaart te brengen. De module fakturering en het 
versturen van de facturen per email wordt nu als laatste geïmplementeerd 
 
De overgang van de gedrukte versie van het clubblad De Steinakker naar Brevendia-TV is inmiddels afgerond, 
praktisch alle adverteerders zijn”aan boord” gebleven. 
 
De nieuwe sponsorbrochure Brevendia Vooruitgedacht  is weer geactualiseerd.   
 
Vorig seizoen hebben we geprobeerd een oud initiatief nieuw leven in te blazen: Vriend van Brevendia. Het 
loopt nog steeds niet grandioos. In het kort komt het hierop neer:  iedereen die Brevendia een warm hart 
toedraagt (personen, groepen ,families, kaartgroepjes, ex-bestuursleden etc.) kunnen voor een bedrag van € 
50,= per jaar toetreden en worden vermeld op het speciale bord in de kantine. De ontbrekende mankracht 
noopt ons om dit initiatief op een klein pitje te zetten …..  
 
Mede ook door het wegvallen van Piet hebben we een tekort aan handjes, vandaar dat we een oproep 
doen aan alle Brevendianen: Kom SponsorZaken helpen! Wij zijn op zoek naar een tweetal personen, 
leeftijd vanaf 18 jaar, met enige commerciële aanleg om ons te helpen in de sponsorwerving. Geen 
lange vergaderingen en een afgerond takenpakket maken de tijdsbesteding niet al te groot.  

Sponsors zijn zeer belangrijk voor Brevendia. 
Bij teruglopende ledenaantallen, 
stagnerende kantine-omzetten en een 
terugtrekkende overheid (lees: hogere 
kosten, minder subsidies) is het een hele 
opgave om de financiële eindjes aan elkaar 
te knopen.  
 
Het afgelopen seizoen  is dat, ondanks de 
niet zo florissante economische situatie,  
weer gelukt: heel veel dank aan onze 
sponsors, groot en klein, is op zijn plaats!! 

 

Belangrijk hierbij is vooral: Dat we als club Brevendia en zijn individuele leden ONZE SPONSORS respecteren 
en daar waar mogelijk  “KOOP ELDERS NIET WAT EEN BREVENDIA - SPONSOR U BIEDT” in de praktijk brengen 
!! We moeten eerlijk zijn: Sponsors kunnen hun geld overal kwijt, ze zijn ons zeer erkentelijk als we op deze 
manier iets terugdoen, tenslotte gaat het toch om deze wisselwerking. 



 

 
Jaarverslag Brevendia seizoen 2014-2015 blz. 7 

 

 
Uiteraard hoort hier zeker ook bij het met respect dragen en behandelen van de spullen die via sponsoring 
door/aan  Brevendia-leden  beschikbaar worden gesteld.  
 
Aan het einde van het seizoen bestaat SponsorZaken uit: Mark Verheijen, Jan Janshen, Rene Maes en Jan 
Brouns. 

 
 

Gebouwen en terreinen 

Het gehele park ligt er top bij, goed onderhouden en netjes opgeruimd. Verder is het struikgewas verwijderd 
tussen trainingsveld en veld 2 , nu een mooie doorkijk. 
 
Het materiaal en materieel is goed onderhouden. We hebben dit jaar 2 grote en 2 kleine goals aangeschaft.  
 
De gebouwen zien er netjes en verzorgd uit alleen div. inboedels gedateerd. Maar met het oog op de 
toekomst moeten we alleen goed voorbereid zijn op het nodige onderhoud. 
 
De suggestie om verplaatsbare zonnecollectoren te plaatsen op onze platte daken, blijkt geen haalbare kaart. 
Er zijn te weinig zonuren om dit rendabel te maken, ondanks eventuele subsidies. De grote bomen aan de 
zijde van de sporthal vormen o.a. het probleem. 
  
De drankautomaat hebben we ook verwijderd daar deze vernield is en enkele dranken en wat euro s  
verdwenen is. Besloten is deze niet meer terug te plaatsen. 
  
Er zijn tijdens minirock diverse gereedschappen en materieel verdwenen de schade bedraagt € 2750. Daar er 
geen inbraaksporen zijn is dit niet gedekt door de verzekering. 
  
Bij deze wil ik ook de vrijwilligers bedanken voor de inzet en bijhouden van ons mooie park. 
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Kantine commissie 

Ook dit seizoen heeft onze kantine weer een 
prima bijdrage kunnen leveren aan de positieve 
exploitatie van Brevendia. 
Een bijdrage welke wel steeds belangrijker wordt 
als we kijken naar de diverse inkomstenbronnen 
van Brevendia. 
In het verleden heeft Brevendia inkomsten 
kunnen genereren uit overige activiteiten en 
diverse subsidie-regelingen, maar deze zijn door 
bezuinigingen en een tekort aan vrijwilligers 
weggevallen. 
Brevendia is dan ook heel blij met het initiatief 
van een aantal jongere Brevendia-leden welke 
vanaf dit seizoen de (jeugd) activiteiten gaan 
organiseren. 
Niet in de eerste plaats om (meer) omzet te gaan 
genereren voor onze kantine, maar wellicht dat 
dit een eerste opstap zou kunnen betekenen voor 
andere activiteiten welke onze exploitatie 
positief kunnen gaan beïnvloeden. 
 
De personele bezetting van de kantine blijft een 
“zorgenkindje”. Inmiddels kunnen we stellen dat 
we voldoende “jonge aanwas” kunnen krijgen. 
Een aantal enthousiaste jeugdleden zorgen 
wekelijks dat we voldoende “mankracht” hebben 
om onze kantine draaiende kunnen houden. 
Maar deze jeugdleden kunnen alleen optimaal 
functioneren samen met voldoende ervaren 
horeca-krachten. En met name de continuïteit 
van deze ervaren krachten blijft ons zorgen 
baren.  
Helaas zijn we dit jaar al geconfronteerd met het 
(tijdelijk) uitvallen van onze kantine-beheerder. 
Het was – voor ons als bestuur – geweldig om mee 
te maken dat er van alle kanten “handjes” 
werden aangeboden. Maar feit is – en blijft – dat 
we in dit soort van situaties geen continuïteit 
kunnen bieden van onze kantine. 
Er zullen in de nabije toekomst minimaal één of 
twee ervaren horeca-krachten bij moeten gaan 
komen om deze continuïteit te kunnen blijven 
waarborgen, en dat we blijven zorgen dat onze 
kantine bij alle activiteiten geopend kan zijn.  
Indien niet in staat zijn om onze kantine te 
openen bij alle activiteiten gaan we dit direct 
merken in onze exploitatie. 
 
De grote TV-schermen in onze kantine zijn 
inmiddels redelijk ingeburgerd. Voor menigeen 
een leuke uitbreiding om gezellig naar een 
voetbalwedstrijd te kunnen kijken, maar 
daarnaast ook een geweldig medium om onze 
sponsoren aan eenieder te kunnen tonen. 
Punt van aandacht voor de TV-schermen blijven 
de (hoge) abonnementskosten voor het tonen van 
voetbalwedstrijden. Dit seizoen zal moeten gaan 
blijken of de kosten afwegen tegen de 
opbrengsten. Het huidige abonnement loopt in 
juni 2016 af. 

Kleding commissie 

Met ingang van seizoen 2016/2017 hopen we dat 
Brevendia weer over een nieuw clubtenue kan 
beschikken. 
 
Er zijn door de nieuwe KledingCie al een aantal 
sessies belegd. De voornaamste aanbevelingen uit 
het vorige project zijn ter harte genomen. We 
gaan de cyclus van drie seizoenen doorbreken en 
willen naar een termijn van VIJF JAAR gaan. De 
leverancier met levergaranties hebben we 
gevonden in het merk Hummel. De voordelen zijn 
evident: lagere kosten voor de leden, langer 
gebruik maken van de spullen en last but not 
least: minder belasting voor de sponsoren. Het is 
onmogelijk om iedere drie seizoenen € 40.000,= 
op te halen voor kleding. Voor de volledigheid 
vermelden we hier dat het kledingbudget apart 
van de reguliere sponsoring loopt. 
 
Ten aanzien van het verbeteren van de 
communicatie en het verwerven van draagvlak 
zijn er via de webmail al 2 info-bulletins aan alle 
leden aangeboden. Met deze 
informatievoorziening zullen we blijven doorgaan 
en we verwachten dan ook dat de uitvoering van 
het project BREED gedragen wordt door alle 
betrokkenen. Het uitgangspunt van het Bestuur: 
een uniforme kledinglijn voor alle Brevendia 
leden wordt hiermee gerespecteerd. 
 

 
 
Op dit moment wachten we nog op de laatste 
actuele trends van Hummel, daarna kunnen we 
onze keuzes maken en volgt nadere info 
(pakketsamenstelling & prijzen) aan de leden. 
 
Op dit moment zijn de besprekingen met 
mogelijke sponsoren in volle gang: en zoals we 
hadden verwacht is dit een hele klus, vandaar 
onze oproep: Heb je een tip, geef het door aan 
de KledingCie sponsoren zijn niet geholpen met 
allerlei individuele acties. 
 
Tot zover de stand-van-zaken namens de 
KledingCie. 
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Financiele commissie 

Op financieel gebied kunnen we stellen dat Brevendia een prima seizoen heeft gehad. 
De exploitatie is met een positief resultaat afgesloten, en inmiddels kunnen we stellen dat Brevendia – 
financieel – voldoet aan de gestelde doelen tijdens de ALV van 2010: 
 
 Inzichtelijk maken van de geldstromen binnen Brevendia 
 Opzetten van periodieke rapportages voor het bestuur 
 Opzetten van een juiste; volledige en tijdige boekhouding 
 Realiseren van een structurele bezuiniging van 5K op jaarbasis 
 
Vanaf het seizoen 2010-2011 (de start van de financiële commissie) hebben we de kosten structureel met 
ruim 11% kunnen terugbrengen, ten opzichte van de kosten vanaf 2003-2004 tot en met 2009-2010. 
De opbrengsten zijn gemiddeld met 6% gedaald ten opzichte van de dezelfde periode als hierboven 
aangegeven. De grootste posten in onze opbrengsten zijn: 
 Contributies 
 Sponsopbrengsten 
 Kantine inkomsten 
 
Deze bedroegen in 2003 nog 69% van de totale inkomsten, terwijl deze nu 92% van de totale inkomsten 
bedragen. Daar waar we in het verleden nog inkomsten konden genereren uit overige activiteiten, maar zeker 
ook vanuit subsidies moeten we het nu stellen met bovengenoemde posten. 
Zo krijgen we dit jaar voor het laatst de zgn Ecotakssubsidie, en heeft de gemeente Weert al aangekondigd 
dat er drastisch bezuinigd gaat worden op de jeugdsubsidie. 
 
Het lijken bedreigingen, maar laten we dit zien als kansen om onze exploitatie op orde te kunnen houden. 
Zeker voor wat betreft “overige activiteiten” zijn er kansen voor Brevendia, maar hier zijn extra vrijwilligers 
voor nodig. 
Overigens is de eerste actie al gestart, in de vorm van een “activiteitencommissie” voor de jeugdafdeling. 
Een aantal talentvolle “jonge kerels” uit onze vereniging is – uit eigen beweging - reeds bezig met een 
activiteitenprogramma voor onze jeugdafdeling. Hieruit blijkt maar weer; “wie de jeugd heeft – heeft de 
toekomst! 
 
Kijkend naar de inhoudelijke processen had de commissie dit seizoen een uitdaging door de toevoeging van 
de IBAN codes aan de bankrekeningnummers. 
Uiteindelijk kunnen we stellen dat we samen met de leden hebben kunnen zorgen dat dit een succes is 
geworden. De gegevens in onze ledenadministratie zijn voor het grootste deel weer up to date, en de inning 
van de contributie is prima verlopen. 
 
We kunnen inmiddels stellen dat Brevendia – na (bijna) 5 jaar met de financiële commissie goed op weg is 
naar een financiële gezonde vereniging. 
We hebben voor het vierde achtereenvolgende seizoen een positieve exploitatie, waarmee het eigen 
vermogen steeds beter op peil gaat komen. 
De noodzaak om dit eigen vermogen op peil te brengen zit voornamelijk in de (noodzakelijke) toekomst 
plannen voor ons park. De mogelijke samenwerking met een of meerdere verenigingen in de buurt zal 
aanpassingen aan ons park gaan vergen, en hiervoor zal uiteraard een bepaald kapitaal gemoeid gaan zijn.  
 
Door de toevoeging van Ton Leijssen aan onze commissie hebben we (nog) meer focus kunnen leggen op de 
verdeling van onze werkprocessen en uiteraard de verdeling van risico’s. Inmiddels bestaat de financiële 
commissie uit 7 personen, en we zijn in staat om alle werkzaamheden op een dusdanige manier in te delen 
zodat er minimaal risico bestaat. 
Gezien de recente publicaties over penningmeesters in het algemeen is het een must, zeker ook ter 
bescherming van de commissieleden zelf, om alle risico’s tot een minimum te beperken en daar waar 
mogelijk in zijn geheel uit te sluiten. 
 
Financiële commissie: 
 Ton Ramakers  Adrie van den Berk 
 Remy Peeters  Ton Leijssen 
 Nicole Teuwen  Jos Steijvers 
 Cor van Bakel  
 

 


