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Bestuurlijk 

Welkom, wij kunnen als leden van Brevendia terugkijken op een kleurrijk 
en sportief seizoen. Sportief gezien is het afgelopen seizoen prima 
verlopen, met als uitschieter het winnen van de Fair-play cup door het 
eerste elftal onder de 23 verenigingen van de regio Weert.  
 
Er waren ook minder leuke gebeurtenissen met als dieptepunt het 
onbeschoft bejegenen en benaderen van onze leidinggevende/ 
vrijwilligers. Dit pikken wij niet langer, wij zijn dan ook als bestuur van 
mening dat deze vrijwilligers meer bescherming verdienen tegen 
bovengenoemde onredelijke (emotionele) uitlatingen van teleurgestelde 
Brevendianen of ouders daarvan.  
 
Ondertussen roepen wij eenieder op “met respect te blijven handelen naar 
onze vrijwilligers”. 
 
Gelukkig hebben wij ook nog een aantal  leuke onderwerpen te melden, 
Jan Kwaspen is geslaagd voor technisch jeugd coördinator. Hij coördineert 
en begeleidt de leiders in samenwerking met TC. Vervolgens is het 
kantinepersoneel in een nieuw jasje gestoken. 
 
De nieuwe opzet van de  nieuwjaarsreceptie is prima verlopen met de 
complimenten aan Bart. Er waren weer de nodige jubilarissen, met als 
uitschieter Wim Janssen die al 60 jaar lid is van Brevendia. De wandeltocht 
was ook weer prima geregeld. 
 
René Pouwels wordt de nieuwe trainer van de selectie en Huub Briels gaat 
de A-jeugd onder zijn hoede nemen. Vervolgens geeft Huub Peters aan dat 
hij toe is aan een nieuwe uitdaging, Huub heeft 20 jaar de keepers onder 
zijn hoede gehad, wij wensen hem heel veel succes met zijn nieuwe 
uitdaging.  
 
Sjaak Strous heeft aangegeven te willen stoppen met het 
wedstrijdsecretariaat. Theo Stevens heeft inmiddels zijn taken 
overgenomen. Uiteindelijk hebben wij ook afscheid genomen van Theo 
Agten als scheidsrechter bij de jeugd. Theo heeft diverse jaren de 
jeugdwedstrijden bij Brevendia gefloten. 
 
Het bestuur heeft met toestemming van de gemeente Weert besloten onze 
accommodatie ook aan andere verenigingen voor gebruik beschikbaar te 
stellen. Zo heeft mini-rock en KVW  het afgelopen seizoen er gretig gebruik 
van gemaakt. Dit bevordert de samenwerking van alle verenigingen in 
Stramproy. 

Postbus 3141 

6039 ZG Stramproy 

Kantine tel: 562110 

info@brevendia.nl  

www.brevendia.nl 

 

B R E V E N D I A 

2015-2016 

5 senioren teams 

2 veteranen teams 

2 dames teams 

1 A team 

2 B teams 

2 C teams 

2 D teams 

4 E teams 

4 F teams 

1 mini F team 
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De werkgroep ABC heeft na regelmatig overleg met 
Altweerterheide en Crescentia een concept 
intentieverklaring samen gesteld. Deze is na goedkeuring 
door het bestuur in het bijzijn van wethouder Gabriëls in 
juli ondertekend worden. 
 
Op de bestuursvergadering van 21-04-2016 heeft Fer 
Kurvers zich als kandidaat-voorzitter aan het bestuur 
voorgesteld. Na een korte evaluatie blijkt dat het bestuur 
unaniem van mening is dat Fer Kurvers de geschikte 
kandidaat is en dat hij zeker van meerwaarde kan zijn 
voor het huidige team en dus voor Brevendia. 
 
Een uniek gebeuren bij Brevendia, een aantal dames gaan 
starten met het vrouwenveteranen voetbal. Zij hebben inmiddels diverse wedstrijden met wisselend succes 
gespeeld. 
 
In mei is onder leiding van Bart en Tjeu in samenwerking met de sponsorcommissie en projectgroep 
bestaande uit: Jan Janshen, Jeroen Hendrikx, Chris Janssen, Pierke Scheres en fotograaf Thieuke Nielissen 
met de foto sessie Sportplaatjesactie Jumbo gestart, dit is inmiddels een enorm succes! Helaas hebben niet 
alle leden aan een fotosessie voor het voetbalplaatjesalbum deelgenomen. 
 
Een wat minder leuke mededeling was dat Joep vanwege drukke werkzaamheden met zijn 
bestuursjeugdzaken moet stoppen. Joep blijft wel nog actief met het beheren van de website en webmail. 

Vervolgens geeft Marie-Louise Suijkerbuijk aan dat ze aan 
het einde van het seizoen als technisch jeugdcoördinator 
bij Brevendia gaat stoppen. 
 
De Brevendiadag was ook weer een groot succes, met als 
uitschieter de ondertekening van een 5 jarig contract met 
hoofdsponsor Jumbo, trainer selectie Rene Pouwels en A-
jeugdtrainer Huub Briels. Vervolgens werd er afscheid 
genomen van de interim voorzitter René Steyvers en 
jeugdkeeperstrainer Huub Peters. Uiteindelijk werden in 
juli nog een sponsorovereenkomst Brevendia/Erima, 
Palmensport en de intentieverklaring ABC ondertekend. 
 
Dankzij de enorme inzet van sponsorzaken, 

kledingcommissie en de financiële commissie is Brevendia 
helemaal in het nieuw gestoken, met dank aan alle 
sponsoren. 
 
In memorandum willen wij de families van de overleden 
leden Jovi Visser en Frits Snijders nog heel veel sterkte 
toe wensen. 
 
Al met al kunnen we vaststellen dat het goed gaat met 
Brevendia, zeker gezien de financiële positie. Dankzij de 
goed inzet van de financiële commissie, sponsorzaken en 
alle vrijwilligers kunnen wij trots zijn op onze leden met 
deze resultaten. 
 
 

 

  Aantal leden per september 2016 

    Spelend 
Senioren 

Spelend 
Jeugd 

Steunend Totaal Vrijwilligers 
    

Vrouwen   28 18 23 69 18 

Mannen   107 169 200 476 128 

Totaal 

 

135 187 223 545 146 
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Werkgroep Brevendia in de toekomst 

Op verzoek  van het bestuur van Brevendia is in 2014 de werkgroep  ' Brevendia in de toekomst ' opgericht.  
De werkgroep bestaat uit Adrie v.d. Berk, Huub van Helmond en Piet Rietjens.  
 
De opdracht is te onderzoeken hoe Brevendia er over 10 jaren voor staat. Brevendia wil voorbereid zijn op de 
toekomst en bij voorkeur de regie zelf in handen houden.  
 
Demografische ontwikkelingen (krimp), het overtal aan speelvelden, een verouderde accommodatie, een 
terugtredende overheid en veranderende economische en maatschappelijke omstandigheden zullen zeker in 
de toekomst een rol gaan spelen. 
De werkgroep heeft zich m.n. met 2 zaken bezig gehouden: 
  Uitbreiding van het bestuur (bestuursleden  en voorzitter) 
  Samenwerking met Altweerterheide en Crescentia. 
 
1. Het bestuur bestond in 2014 uit 6 leden, inclusief interim voorzitter. Het ontbrak het bestuur niet aan 

ideeën maar aan uitvoerende handen. Ook had  de interim voorzitter aangekondigd te willen stoppen. 
Inmiddels zijn er 2 personen aan het bestuur toegevoegd /voorgedragen ( Bart Munnecom is bestuurslid 
sinds 2015 en Fer Curvers, kandidaat voorzitter 2016) 

 
2. Er is samenwerking gezocht met Altweerterheide en 

Crescentia omdat er bij de jeugd al combinatieteams 
met de 3 verenigingen actief waren (geografische 
ligging) maar ook omdat Altweerterheide, Stramproy 
en Tungelroy tot de zelfde gemeente (Weert) behoren. 

 
De kernvraag in de samenwerking was: Hoe kunnen we 
het jeugd- en het seniorenvoetbal voor Stramproy, 
Tungelroy en Altweerterheide zo maximaal mogelijk veilig 
stellen? 
 
Er is een werkgroep-ABC geformeerd bestaande uit de 
leden van de werkgroep ' Brevendia in de toekomst' en 2 
bestuursleden van Altweerterheide en 2 van Crescentia. 
 
Medio 2015 heeft de werkgroep ABC haar eindrapport uitgebracht met een aantal conclusies en 
aanbevelingen. In de algemene ledenvergaderingen van de 3 verenigingen is in november 2015 het rapport 
door de leden vastgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat op 28 juni 2016 in aanwezigheid van wethouder Geert 
Gabriëls  van de gemeente Weert, de voorzitters Jos Smolenaers (Altweerterheide) en Wim Kiggen ( 
Crescentia) en Tjeu Ramaekers (secr. Brevendia) een Intentieverklaring hebben ondertekend die verdere 
samenwerking tot doel heeft.  
 
De besturen van de 3 verenigingen zijn nu aan zet om een structureel overlegorgaan ABC op te zetten . 

 

Technische Commissie 

TECHNISCHE COMMISSIE 

Hoofdtaak van de TC is het technisch/tactisch gebeuren in onze vereniging uit te dragen en te bewaken. De 
rode draad hierbij is ons Technisch Beleidsplan. Ons plan dateert van 2009 en regelmatig dient bezien te 
worden of het plan inhoudelijk nog actueel is en in de praktijk van onze vereniging nog werkt. In dit kader 
hebben wij in december 2015 een bijeenkomst gehouden: “Zijn wij wel op de goede weg”. Met een dertigtal 
Brevendianen hebben wij in kleine groepjes, met wisselende samenstellingen, informatie uitgewisseld en 
gediscussieerd, aan de hand van een viertal stellingen. Algemene conclusie van deze bijeenkomst: ja wij zijn 
op de goede weg. Als aanbeveling werd o.a. meegegeven blijf goed met elkaar communiceren over allerlei 
voetbalzaken, zowel onderling als met ouders en ben ervan bewust dat we in hoofdzaak werken met 
vrijwilligers. 
Verder heeft de TC een achttal ‘officiële´ bijeenkomsten gehad waarbij als een van de thema’s steeds weer 
naar voren komt het formeren en het in stand houden van teams (jeugd en senioren). Hiernaast zijn door de 
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leden van de TC de nodige informele overleggen gevoerd met trainers, leiders, spelers en ouders. 

TECHNISCHE ONDERSTEUNING 

Ook het afgelopen voetbaljaar weer hebben we diverse evaluatiegesprekken gevoerd met de trainers van de 
selectie senioren en de jeugd (A1(JO 19) en B1 (JO 17) op individuele basis. Daarnaast hebben we een drietal 
keren uitgebreid gezamenlijk overleg  gevoerd, vooral gericht op het welzijn van de trainers binnen onze 
vereniging, meer begrip voor elkaars situatie in de vereniging en bevordering van de onderlinge band c.q. 
samenwerking. Tevens zijn door de leden van de TC nogal wat acties ondernomen om ons trainerskorps voor 
volgend seizoen te completeren. We kunnen stellen dat het gelukt is weer een allround trainerskorps aan te 
trekken. 

TECHNISCHE JEUGDCOÖRDINATOREN 

Ook dit seizoen hebben we kunnen werken met twee jeugdcoördinatoren en zijn de nodige stappen gezet in 
de speerpunten van ons jeugdbeleid. Door het wegvallen van een jeugdcoördinator voor komend seizoen 
moeten we zoeken naar nieuwe wegen om de ingeslagen weg te kunnen vervolgen. De eerste aanzetten 
hiertoe zijn gezet, waarbij vooral intern gezocht is naar nieuwe taakverdelingen. Ook bij dit 
veranderingsproces staat een open communicatie met trainers/leiders op de voorgrond. 
Samenvattend kunnen we stellen dat ook dit voetbaljaar niet gemakkelijk is geweest voor de leden van de TC 
en we hopen ook voor komend voetbaljaar weer te kunnen rekenen op begrip voor onze moeilijke taak en 
alle medewerking van de leden van onze vereniging. Zonder rode draad heeft onze vereniging geen 
bestaansrecht. 
 
Huidige samenstelling van de Technische Commissie: 
 Wim Bogie  Marie-Louise Suijkerbuijk 
 Jan Kwaspen  Huub Peeters 
 Roel van Horne  Jos Steijvers 
 René Steijvers  
 

 

Senioren en vrouwen 

SENIOREN 

Brevendia begon het seizoen 2015-2016 met 5 seniorenteams, 2 veteranen-teams en 2 dameselftallen. Dit is 
een dameselftal meer ten opzicht van vorig seizoen doordat het hele Meisjes-B team werd doorgeschoven 
naar de senioren. 
 
De start van de seniorenteams was niet overtuigend en na een 4-tal wedstrijden stonden Brevendia 1 t/m 5 in 
de onderste regionen in hun klasse. De veteranen en dames draaiden wel goed mee in hun klasse, waarbij het 
opviel dat Brevendia Vr2 ondanks hun jonge leeftijd (gemiddeld 17 jaar) goed bleef meedraaien en diverse 
tegenstanders de baas was. 
 
Opvallend was de goede opkomst op de trainingen van de lagere elftallen en veteranen, die elke donderdag 
een balletje trapte om daarna de kantine te bezoeken voor een drankje.  
 
Halverwege de competitie had Brevendia 1 zich tot in de middenmoot naar boven gewerkt, maar de overige 
senioren bleven onderaan hangen, terwijl de veteranen en dames tot de bovenste helft bleven behoren. 
 
Door de vele blessures en enkele afmeldingen waren we genoodzaakt in december het 2de elftal terug te 
trekken uit de competitie. Hierdoor kregen de ander elftallen wat meer spelers ter beschikking, al was dit 
niet altijd zichtbaar aan de resultaten. 
 
Op het einde wist Brevendia 1 nog bijna een periodetitel over te nemen door de laatste 3 wedstrijden te 
winnen. Brevendia 3 en 4 zouden degraderen, Brevendia 5 eindigde in de middenmoot, net als Ve2. Ve1 
verspeelde het kampioenschap door in de laatste wedstrijd gelijk te spelen. De dames deden het goed; 
Brevendia vr1 eindigde op 1 punt van de koploper op de 2de plaats en Brevendia Vr2 zag haar entree bij de 
senioren eindigen op de mooie 3de plaats. 
 
Het seizoen werd op de laatste competitiedag afgesloten met en geslaagd feestje georganiseerd door de 
leiders van de lagere elftallen. 
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VROUWEN 

Het jaar 2014-2015 was voor de dames een bewogen jaar. Gestart met gezonde overeenkomstige afspraken 
en een doelstelling zijn we aan dat jaar begonnen. We hebben dat jaar kleine tegenvallers gekend, maar de 
ambitie van het gehele team heeft ertoe geleidt dat we met 1 punt verschil het kampioenschap hebben 
moeten laten liggen. Ondanks dat hebben we de kans benut in de derde klasse plaats te nemen.  
 
We hebben ervaren dat met plezier voetballen en ambitie best gepaard kan gaan en geen belemmering hoeft 
te vormen. Succesjes hebben voor een samensmelting in het team gezorgd waarin waardes, normen en 
individuele kwaliteiten in goed overleg kunnen worden geaccepteerd. Binnen, maar ook buiten het veld. Door 
uiting te geven van dit enthousiasme naar onze omgeving, hopen wij het damesvoetbal bij Brevendia leven in 
te blazen. Een inspiratiebron voor andere dames en meiden te laten zijn en gevolg te geven aan de 
ingeslagen weg. Een bijdrage te leveren aan het damesvoetbal en de club. Hierbij danken wij al die gene die 
de voorwaarden hebben geschept deze prestatie te kunnen behalen. Bedankt brevendiavrienden, kennissen 
en toeschouwers! 

 

Jeugd 
 

 
 
 
Het nieuwe voetbalseizoen 2015-2016 startte met 
een kick-off voor alle jeugdspelers van Brevendia, 
waarbij voorafgaand aan de eerste thuiswedstrijd 
van Brevendia 1 de jeugdteams aan het publiek 
werden gepresenteerd. Rondom deze wedstrijd 
werden alle jeugdteams foto’s gemaakt en werd de 
aanwezige Brevendiajeugd op één grote plaat 
vastgelegd. 
 
Ook in dit seizoen waren er bij de jeugd weer een 
aantal samenwerkingen met Crescentia en SV 
Altweerterheide in de B-, C- en D-jeugd. Evenals bij 
Brevendia waren er ook bij deze twee 
voetbalverenigingen minder jeugdleden in deze 
leeftijdscategorieën. Een samenwerking die voor alle 
drie de verenigingen een mooie oplossing bood om 
deze leeftijdscategorie in onze regio in meerdere 
teams in wedstrijdverband te kunnen laten 
voetballen. 
 
Brevendia mag zich zeer gelukkig prijzen met een 
grote groep vrijwilligers, die de jeugdteams iedere 
week trainen, coachen en tijdens de wedstrijden 
begeleiden. 
 
Met de uitgangspunten in het beleidsplan werd het 
jeugdkader bij de C-, D-, E- en F-teams 
tweewekelijks van nieuwe trainingen voorzien. 
Tijdens de trainingen en wedstrijden kreeg dit 
jeugdkader ondersteuning van de technische 
coördinatoren Marie-Louise Suijkerbuijk (F en E), Jan 

Kwaspen (D en C), Huub Peters (keepers) en Wim 
Bogie (overall).  
 

 
 
Een ander speerpunt in het beleidsplan van 
Brevendia was wederom het opleiden van 
jeugdspelers. Ook in het seizoen 2015-2016 lag 
hierop weer de focus, met als belangrijkste doel alle 
jeugdspelers in een leeftijdscategorie dezelfde 
leerstof aan te bieden, ongeacht in welk jeugdteam 
een speler in zijn leeftijdscategorie speelde. Hier 
hadden de jeugdtrainers ook dit seizoen weer een 
cruciale rol, door de leerstof in de aangeboden 
trainingen zoveel mogelijk te gebruiken en te 
herhalen. 
 
Nieuw in dit seizoen waren de diverse oriëntatie-
wedstrijden, waarbij alle jeugdspelers die het 
seizoen 2016-2017 gingen samen spelen werden 
uitgenodigd. Hiermee kreeg jeugdzaken al gedurende 
het gehele seizoen een goed beeld van de 
jeugdspelers en de mogelijke teamsamen-stellingen 
in het nieuwe seizoen. Tot voorheen werd pas op het 
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eind van het seizoen alle jeugdspelers voor 
dergelijke wedstrijdjes uitgenodigd. De bij deze 
oriëntatiewedstrijdjes opgedane informatie gaf de 
coördinatoren en het jeugdkader de gelegenheid 
jeugdspelers tijdens de competitiewedstrijden nog 
nadrukkelijker te volgen en nogmaals te bekijken. 
 
Naast het voetballen zelf speelden bij jeugdzaken tal 
van zaken die de nodige bestuurlijke en 
organisatorische aandacht vroegen. Vooral het via 
email tijdig, juist en volledig informeren van 
jeugdspelers, jeugdtrainers, jeugdleiders, specifieke 
jeugdteams, ouders, sergeanten van de dag en 
jeugdscheidsrechter was één van de belangrijkste 
taken van de bestuurders jeugdzaken: Bart 
Munnecom en Joep Aertssen. Voorafgaand aan een 
communicatie waren veelal al de nodige overleggen 
gepasseerd, om met een juiste keuze en besluit 
iedereen nader te informeren. 
 
De activiteitencommissie voor de jeugd had in de 
herfstvakantie en winterstop weer verschillende 
activiteiten voor alle jeugdteams georganiseerd. 
Tijdens de winterstop werd in de sporthal veel 
gezaalvoetbald. In de herfstvakantie was er voor de 
E- en F-jeugd een dropping, voor C- en D-jeugd een 
quizavond en voor de A- en B-jeugd een avond met 
diverse caféspellen.  
 
Ook de organisatie van een geweldige en druk 
bezochte Brevendiadag lag weer in handen van deze 
jeugdactiviteiten commissie, bestaande uit: Lars van 
Lier, Sjoerd Rietjens, Jim Steijvers en Jelle 
Heuvelmans.  
 
 

 
 
 

NAJAARSREEKS 

In het seizoen 2015-2016 waren de B1, B2, C1, C2, 
D1 en de D2 jeugdteams een samenwerking, met 
spelers van Brevendia, Crescentia en SV 
Altweerterheide. In de A-jeugd had Brevendia slechts 
één team kunnen inschrijven. Daarentegen deden bij 
de E- en F-jeugd elk vier teams aan de competitie en 
beker mee.  
 
Op de D2 na waren vanaf het allereerste begin alle 
jeugdteams met voldoende jeugdtrainers en 
jeugdleiders bemand. Na een ouderbijeenkomst van 
de D2-spelers waren ook hier enkele ouders bereid 

de training en de begeleiding van dit jeugdteam op 
te pakken. Klasse! 
 
 

Eindstanden Najaarsreeks 2015-2016 
(B-categorie) 

Plaats 
Seizoen 
2014-
2015 

Team 
Aantal 
teams 

Plaats Gespeeld Punten 

B2 10 1 9 24 3 

C1 10 1 9 27 11 

C2 8 7 7 6 7 

D1 10 5 8 11 5 

D2 10 4 9 15 3 

E1 10 3 9 19 3 

E2 10 4 9 15 2 

E3 9 5 8 12 5 

E4 10 9 9 6 8 

F1 9 2 8 21 3 

F2 10 7 7 9 2 

F3 10 1 9 24 2 

F4 10 2 8 21 3 

 
 
En natuurlijk werden er deze eerste competitiehelft 
de nodige resultaten gehaald. In deze najaarsreeks 
werden de B2, de C1 en de F3 kampioen, eindigden 
de F1 en de F4 op de tweede plaats en werd de E1 
derde.  
 
 

 
 
 

 
 
 
Gezamenlijk werd besloten de E1 én de F1 in de 
voorjaarsreeks in de Hoofdklasse in te delen. Een 
mooie uitdaging voor de spelers en leiders van beide 
teams.  
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Daar de A1 en de B1 van Brevendia in de A-categorie 
uitkwamen en een volledige competitie speelden, 
wordt de balans voor deze teams pas op het eind van 
het seizoen opgemaakt. Wel kan gezegd worden dat 
de A1 het in deze periode zeer moeilijk had en de B1 
regelmatig op de 1ste plaats was te vinden was. 

VOORJAARSREEKS 

Bij de voorjaarsreeks werden de jeugdteams in de B-
categorie opnieuw ingedeeld, met als doel meer 
gelijkwaardige teams in de betreffende klasse te 
krijgen. Het leverde Brevendia in deze reeks geen 
kampioenen op, maar wel een mooie derde plaats 
voor de C2 en D1.  
 
De hoofdklasse voor de E1 en F1 gaf twee totaal 
verschillende beelden. De E1 pakte na enige 
gewenning bij het 9 tegen 9 voetbal én een groter 
veld de draad prima op en eindigden op een mooie 
vijfde plaats. De spelers van de F1 deden in de 
hoofdklasse geweldige ervaringen op. Ondanks dat 
de wedstrijden maar met kleine verschillen werden 
verloren, lukte het dit team niet punten te halen. 
Desalniettemin toch een top F1-prestatie! 
 
Alle andere jeugdteams eindigden in deze 
voorjaarsreeks voor het overgrote deel onder de 
middenmoot. In onderstaand overzicht alle 
eindstanden van de jeugdteams in de B-categorie in 
de voorjaarsreeks.  
 
 

Eindstanden Voorjaarsreeks 2015-2016 
(B-categorie) 

Plaats 
Seizoen 
2014-
2015 

Team 
Aantal 
teams 

Plaats Gespeeld Punten 

B2 10 10 9 1 1 

C1 9 6 8 10 11 

C2 9 3 8 15 9 

D1 10 3 9 19 8 

D2 9 6 8 9 1 

E1 10 5 9 14 8 

E2 10 7 9 10 5 

E3 10 9 9 4 9 

E4 10 5 9 12 6 

F1 9 9 8 0 6 

F2 10 4 9 18 4 

Eindstanden Voorjaarsreeks 2015-2016 
(B-categorie) 

Plaats 
Seizoen 
2014-
2015 

Team 
Aantal 
teams 

Plaats Gespeeld Punten 

F3 10 10 9 4 3 

F4 10 10 9 3 1 

 
 
De A1 en de B1 kwamen beiden in de eerste klasse 
uit. De A1 had een hele moeizame eerste 
competitiehelft en stond halverwege helaas op één 
van de twee degradatieplaatsen. Maar, in het 
tweede gedeelte van de competitie liet de A1 zien 
dat ze wel degelijk kunnen voetballen en wisten ze 
zich met een verdiende negende plaats in deze 
klasse te handhaven.  
 

Eindstanden Voorjaarsreeks 2015-2016 
(A-categorie) 

Plaats 
Seizoen 
2014-
2015 

Team 
Aantal 
teams 

Plaats Gespeeld Punten 

A1 12 9 22 26 10 

B1 12 2 22 50 7 

 
 
De B1 speelde vanaf de allereerste speeldag in de 
competitie om het kampioenschap mee. Ook in de 
beker speelden de mannen van de B1 lang mee, 
werden ze uiteindelijk pas in de vijfde speelronde (!) 
door de B1 van Venray uitgeschakeld.  
 
Het kampioenschap wist de B1 net niet te veroveren. 
Maar met een periodetitel op zak mocht de B1 wél 
aan de nacompetitie meedoen, voor een plek in de 
hoofdklasse volgend seizoen. En dat werd een 
geweldige overwinningsreeks, met één terechte 
eindwinnaar: Brevendia B1! Nogmaals een dikke 
proficiat met dit mooie seizoen en eindresultaat. 
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Sponsorzaken 
 

Een heel druk seizoen ligt achter ons. Naast de gebruikelijke werkzaamheden en contacten met onze zeer 
gewaardeerde sponsoren was er dit seizoen als extra ook het vergaren van de nodige gelden om de 
kledingactie mogelijk te maken. Op het einde van het seizoen, sowieso de drukste periode, komt de 
advertentiewerving voor het Brevendia Voetbalplaatjes album nog op het bordje. 
 
We merken dat we handjes tekort komen en doen op deze plaats dan ook een dringende oproep om 
versterking. Jonge gasten, een beetje commerciële feeling, echte belangstelling voor de veelal Royer 
ondernemers kunnen SponsorZaken EN DUS Brevendia echt verder helpen. Geen lange vergaderingen en een 
afgerond takenpakket maken de tijdsbesteding niet al te groot.  
 
Hands-on aanpak als acquisiteur, een goed registratiesysteem SPONSIT, en de sponsorbrochure Brevendia 
Vooruitgedacht gaan je hierbij ondersteunen.Aanmelden kan via Bestuur en/of SponsorZaken. 
 
Een lang gekoesterde wens binnen Brevendia, het weer kunnen presenteren van een hoofdsponsor, is dit 
seizoen gerealiseerd. In Supermarkt JUMBO van ondernemers René Puts en Ralf Jansen heeft Brevendia voor 
de eerstkomende vijf seizoenen een hoofdsponsor die nadrukkelijk in de gemeenschap aanwezig is. Naast 
shirtreclame voor ons eerste team zijn er ook afspraken gemaakt omtrent aankopen, kortingsregeling bij 
activiteiten en Brevendia-nieuws op de TV-schermen in de JUMBO.  
 
Een eerste vervolg van deze afspraken  is het tot stand komen van het voetbalplaatjes album Brevendia, een 
plaatje! 
 
Ook bij het slagen van de nieuwe Kledingactie zijn de sponsoren van groot belang voor Brevendia.   
Brevendia, een plaatje! is ook hier het mooie resultaat van een goede samenwerking. Daarnaast zijn nu alle 
teams voorzien van een shirtsponsor, binnen alle jeugdteams wordt de shirtsponsoring verzorgd door 
Zuiderhuis, Verkoelen Dakdekkers en Palmen Sport. 
 
Sponsors zijn en blijven zeer belangrijk voor Brevendia. Bij teruglopende ledenaantallen, stagnerende 
kantine-omzetten, 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. Voor de financiële status verwijzen 
we graag naar het overzicht van de penningmeester. 
 
Voor de (nabije) toekomst sluiten we samenwerking met andere (sport)verenigingen binnen Stramproy niet 
uit om het op die manier ook voor de sponsors aantrekkelijk te maken en te houden. 
 
Aan het einde van het seizoen bestaat SponsorZaken uit: Mark Verheijen, Jan Janshen, Rene Maes en Jan 
Brouns. 

 
 

Gebouwen en terreinen 
 

Bijna wekelijks krijgen we van supporters en tegenstanders te horen dat we “een fantastisch” sportpark 
hebben. Zeker nu we vanaf de ingang van ons sportpark “De Steinakker” een volledige doorkijk hebben naar 
onze trainingsvelden achter veld 2. De afgelopen maanden hebben onze vrijwilligers wederom hun beste 
beentje voorgezet – door veel snoeiwerk te verrichten – om deze doorkijk mogelijk te maken.  
 
Verder zijn al onze gebouwen voorzien van een nieuwe verflaag, en zijn er boven de kantine nieuwe 
reclameborden opgehangen. Het ballenhok is “uitgemest” en blijkt nu veel groter te zijn dan we eigenlijk 
dachten. 
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Wekelijks zorgen zij ervoor dat onze gebouwen maar 
ook onze velden er puik bijliggen.  
 Trekken van lijnen 
 Doelen voorzien van netten 
 Schoffel- en snoeiwerk 
 Allerhande onderhoud aan onze gebouwen en 

installaties 
 
Wellicht dat er in de toekomst nog meer werk gaat 
komen voor deze vrijwilligers. Brevendia is in 
samenwerking met de gemeente Weert een “pilot” 
gestart om de mogelijkheden te bekijken of bepaalde 
onderhoudstaken – welke nu nog door de gemeente 
worden uitgevoerd – door onze vrijwilligers kunnen 
worden uitgevoerd. Belangrijkste taak hierin is het maaien van onze velden. Zowel “mankracht” maar ook 
“financiën” spelen in deze pilot een belangrijke rol. Maar het belangrijkste is dat het mogelijkheden biedt 
voor onze vereniging! In de loop van dit seizoen zal hier meer duidelijkheid over gaan komen. 
 
Bij deze dan ook dank aan deze vrijwilligers, welke wekelijks een topprestatie leveren voor Brevendia: 
Team gebouwen en terreinen Brevendia: 
 
 Jan Hansen  Pierre Creemers 
 Jentje Camp  Sjef Ramakers 
 Thieu Zentjens  Sjef Nielissen 
 Jan Engelen  Frits Koolen 
 Rene Vleeshouwers  
 

 
 

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. We zien een stijging van 5% in de 
omzet ten opzichte van het vorige seizoen, maar 
ook een stijging van (bijna) 8% in de 
inkoopkosten. Naast het feit dat Brevendia een 
afspraak heeft met de Stramproyer horeca – 
Brevendia hanteert dezelfde verkoopprijs dan 
onze (sponsor) café’s – waren we dus ook 
genoodzaakt om onze kantine prijzen met ingang 
van het seizoen 2016-2017 te verhogen. 
 
Door het programma “NIX18” (landelijk 
beleid/wet) mogen wij geen alcohol verkopen aan 
personen onder de 18 jaar. Dit betekent dat onze 
kantine-vrijwilligers vast moeten stellen dat de 
koper 18 jaar of ouder moet zijn als hij/zij 
alcohol wil bestellen. Gezien de maatschappelijke 
verantwoording van Brevendia houden wij vast 
aan dit beleid c.q. wet. Dit gaat dus inhouden dat 
– indien onze kantine-vrijwilligers twijfelen over 
iemands leeftijd – men moet kunnen aantonen 
(ID) dat men minimaal 18 jaar is. Als je dit niet 
kan aantonen wordt er geen alcohol verkocht. 
Overtreding van de regel kan leiden tot boetes of 
zelfs sluiting van onze kantine. 
 
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.  
 
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 we niet in staat zijn om onze kantine te 
openen bij alle activiteiten gaan we dit direct 
merken in onze exploitatie. 
 
Met ingang van het seizoen 2016-2017 is het 
contract met FOX-sport opgezegd. De kosten 
waren (veel) te hoog ten opzichte van de 
opbrengsten. Samen met de financiële commissie 
wordt nu bekeken of we met onze vaste provider 
een andere oplossing kunnen gaan bieden. 
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Kleding commissie 
 

Met de uitspraak van René Steijvers dat hij blij 
was dat het hoofdpijndossier “Kledingcampagne 
Brevendia”  weer bemand was zijn we aan de klus 
begonnen. Doelstelling: met ingang van seizoen 
2016/2017 Brevendia weer in een nieuw 
clubtenue steken met een uniforme uitstraling, 
betaalbaar voor ieder Brevendia-lid en voor de 
club budget-neutraal. 
 
Als eerste uitgangspunt hebben we de cyclus van 
drie seizoenen doorbroken en gaan we vanaf nu 
naar een termijn van VIJF SEIZOENEN om op deze 

manier de prijs per seizoen te verlagen voor de 
spelers ( en veelal de ouders), minder werk voor 
de KC en last but not least: minder belasting voor 
de sponsoren. Het is onmogelijk om iedere drie 
seizoenen € 40.000,= op te halen voor kleding.  
 
We dachten in Hummel de juiste leverancier te 
hebben gevonden maar uiteindelijk bleek het 
wachten op de nieuwe collectie verspilde tijd: 
niet alle artikelen konden in de juiste kleur 
geleverd worden. De KC  heeft i.s.m. lokale 
ondernemer Palmen Sport en leverancier  Erima 
een nieuw pakket samengesteld en uitgevoerd. De 
uitlevering leek door de opgelopen vertraging wat 
meer op last-minute werk, maar met goede wil 
van iedereen is het toch nog goed gekomen.    
 
Uiteraard is er altijd wat kritiek, zijn er vragen 
over het waarom en hoe en probleempjes die 
zeker zullen opduiken zullen we naar eer en 
geweten oplossen.  Voor de financiële status van 
deze actie verwijzen we graag naar het overzicht 
van de penningmeester. 
 
Voor deze ALV zal ook het nieuwe Kleding 
Reglement (KR) worden gepresenteerd op de 
website en wellicht een bekrachtiging krijgen in 
deze vergadering, waarmee het dan definitief is.  
 
Vanaf deze plek wil de KC nogmaals duidelijk 

stellen dat alle wedstrijd- reserve- en inloopshirts 
eigendom zijn en blijven van Brevendia.  
 
Waartoe het heeft geleid hebben we kunnen zien 
op de Kick-Off: Brevendia, een plaatje! 
 
Een welgemeend dank-je-wel aan onze 
sponsoren, dankzij hun medewerking is ons kader 
in het nieuw gestoken, hebben we bijna 400 
nieuwe shirts en alles is bedrukt met 
sponsornamen, logo’s en Brevendia-logo.  
 
Dank aan onze kledingsponsoren: Fysio-Active; 
Café-Zaal van Loon; Richard Schroeten 
Makelaardij; Hairstyle Zenza; Zuiderhuis; 
Verkoelen Dakdekkers; Rietjens-Vranken 
Maatwerkinterieur;  Hyundai garage Peter Jansen 
en Palmen Sport. 
 
In dit kader zijn we ook dank verschuldigd aan 
onze shirtsponsors Jumbo, Maroy-bar, Kwaspen 
Architectuur, Vleeshouwers Installatiebedrijf, 
René Dwars makelaardij, Verkoelen Dakdekkers, 
Bekker Dukers, Café De Hoop en Clerx Asperges 
voor hun jarenlange steun aan Brevendia. Alle 
teams staan er perfect op! 
 
Voor de toekomst heeft de KC een voorzet 
gegeven om een andere opzet te kiezen voor de 
kleding. Wij denken dat het vormen van een 
Kledingfonds (bijdrage van leden per jaar, 
bijdrage van sponsoren en een stukje reservering 
vanuit de club) de werkwijze aanzienlijk kan 
vereenvoudigen. Het Bestuur zal zich hierover 
beraden en jullie informeren.  
 
Voor straks zal er een nieuwe KC moeten worden 
gevormd, nu is kledingbeheer en administratie 
aan de orde… er is nog werk! 
De KledingCie 2016 bestond uit: Monique Wolters; 
Inge Lenaers-Stroux; Yvonne Kappert; Guido 
Lemmens; Roel Vermeulen; Geert-Jan Kwaspen;  
Jos Steijvers en Jan Brouns. 
 
Tenslotte een welgemeend dank-je-wel voor 
Anita en Rob Palmen voor hun enthousiaste 
ondersteuning en Theo Stevens voor zijn EXCEL-
hulp in de bestellingen en uitleveringen. 
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Financiële commissie 

Voor het vijfde achtereenvolgde jaar heeft Brevendia de exploitatie op een positieve manier weten af te 
sluiten. Hiermee mogen we stellen dat Brevendia de financiele processen op orde heeft. De opdracht zoals 
deze in 2010 door de ALV  is uitgezet is hiermee ook volbracht.  
 
De gestelde doelen zijn allemaal behaald.  
 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 
 
Voor wat betreft de kosten, hebben we 10% minder kosten gemaakt ten opzichte van het vorige seizoen. Dit 
wordt voornamelijk veroorzaakt door de kledingactie 2013-2016. De opzet van deze actie was om zowel de 
kosten als de baten te gaan verdelen over de looptijd van deze actie. Dit bleek niet haalbaar. Het is namelijk 
niet in te schatten hoeveel nieuwe leden er jaarlijks gaan bijkomen. Daarnaast is de toename van de 
combinatie-teams (Cresentia en Altweert)  ook debet aan deze ontwikkeling.  
 
Aan de omzetkant zijn we 8% achtergebleven ten opzicht van het vorige seizoen. De – reeds voorspelde – 
teruggang in sponsorinkomsten is hier debet aan.  Daarnaast hebben we ook aan de omzetkant “last” gehad 
van de al eerder genoemde kledingactie 2013-2016.  
 
Het boekjaar is inmiddels afgesloten en hiermee ook de kledingactie 2013-2016. De kledingactie is 
budgetneutraal afgesloten, wat ook een van de voorwaarden van het bestuur is. We zijn voor het eerst in 
staat gebleken om met eigen middelen de kledingactie te kunnen financieren. Ook voor het komende seizoen 
staat een nieuwe kledingactie gepland, waarin we in het najaar van 2016 in staat zullen moeten zijn om ook 
deze kledingactie weer volledig te gaan voorfinancieren, daar een deel van de opbrengsten over een periode 
van 4 jaar is uitgestreken.  
 
De vereniging zal ervoor moeten blijven zorgen dat alle processen op orde blijven. Dit kan alleen als er reële 
doelen gesteld worden voor de commissie, waarmee men continue dient te verbeteren. Gezien de plannen 
van de Gemeente Weert een must wil Brevendia zijn exploitatie op orde blijven houden. In de plannen van de 
gemeente  wordt voorgesteld om de huur- en onderhoudskosten van onze velden met 50% te gaan verhogen, 
vanaf 2017. De plannen voor de subsidie lijken vooralsnog positief uit te pakken voor Brevendia met een 
verhoging van 4 euro per jeugdlid per jaar. Per saldo voor Brevendia een extra kostenpost van ruim 4.000 
euro per jaar, waarvoor Brevendia dit boekjaar extra opbrengsten  zal moeten gaan zoeken. De meest voor 
de hand liggende oplossing – verhoging van de contributie – zal zeker een optie zijn. Echter, naar de mening 
van de financiële commissie zijn er meerdere mogelijkheden, om de extra lasten gelijkmatig te gaan 
verdelen over de gehele vereniging. De financiële commissie wil dan ook voorstellen om een commissie in het 
leven te gaan roepen om deze problematiek samen te bekijken en met een passende oplossing (voorstel) te 
gaan komen.  
 
Doordat we het werk van de financiële commissie gestructureerd hebben weten te verdelen zijn we in staat 
gebleken om onze rapportages en jaarrekeningen op tijd en volledig te kunnen opleveren.  Het bestuur van 
Brevendia wordt minimaal twee keer per jaar voorzien van een financiële rapportage, waarin de voortgang 
wordt besproken. Daar waar nodig kan worden bijgestuurd, precies zoals het hoort. Ik ben er dan ook trots op 
dat ik de afgelopen 5 jaar penningmeester van deze commissie heb mogen zijn! 
 
Financiële commissie Brevendia: 
 Ton Ramakers  Bertha Verhaag 
 Remy Peeters  Ton Leijssen 
 Nicole Teuwen  Jos Steijvers 
 Cor van Bakel  
 

 


