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Bestuurlijk 
 
Kort samen gevat een enerverende, energiek maar vooral een sportief jaar. 
Het begon allemaal met een optocht van onze jeugdspelers, helemaal in de 
nieuwe Brevendia outfit, vanuit het filiaal van onze hoofdsponsor Jumbo te 
samen met de fanfare richting het sportpark “De Steinakker”. Hier vond de 
kick-off van het seizoen 2016-2017 plaats, er werden elftal foto’s gemaakt 
de fanfare gaf een serenade op de middenstip, waarna vervolgens de topper 
gespeeld werd Brevendia 1 – Panningen 1. 

 
Wellicht is deze 
fantastische aftrap van het 
nieuwe voetbalseizoen de 
garantie geweest voor 
verandering binnen 
Brevendia. Hierover leest u 
meer in de verslagen van 
de diverse commissies. 
In de jaarvergadering van 
oktober 2016 werden de 
beleidsdoelstellingen en 
visie van Brevendia voor de 
komende jaren 

gepresenteerd. De aanwezigen waren hierover tevreden en stemden 
hiermee in. Dit was het groene licht dat het bestuur nodig had om diverse 
veranderingen in te zetten, maar alles moest beginnen met het invullen van 
de functie van de bestuurstaken en commissies. 
 
In het bestuur waren de volgende functie vacant: Sponsorzaken (i.v.m. 
aftreden Jan Brouns in oktober 2018); PR & Communicatie; Activiteiten; 
Kantine & Vrijwilligers en Penningmeester (i.v.m. aftreden Jos Steijvers 
oktober 2018). We hebben er als bestuur behoorlijk aan getrokken met het 
succes om m.i.v. april 2017 twee functies in te vullen (Activiteiten; Kantine 
& Vrijwilligers). De overige drie functie zijn tot op heden nog niet ingevuld 
en gaande het seizoen is ook de functie van secretaris vacant geworden. 
Een en ander houd in dat we ondanks alle inspanningen helaas nog een 
behoorlijk gat hebben in bestuurstaken en verantwoordelijkheden. 
 
Door het voetbaljaar zijn diverse hoogtepunten geweest, denk maar eens 
aan: Introductie nieuw jeugdspelersvolgsysteem (technisch beleidsplan); 
n.a.v. jaar vergadering automatisering, internet, telefoon en tv aangepakt. 
Resultaat Wifi Hotspot vrij toegankelijk voor iedereen; Ziggo en Fox Sport; 
herfstkampioenschap Brevendia 1; Dames Veterinnen kampioen 1ste helft 
seizoen; tot stand komen van een jeugdcommissie; nieuwjaarsreceptie; druk 
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2016-2017 

4 senioren teams 

2 veteranen teams 

3 dames teams 

1 JO19 team 

2 JO17 teams 

2 JO15 teams 

2 JO13 teams 

4 JO11 teams 

4 JO9 teams 

1 JO7 team 



 

 
Jaarverslag Brevendia seizoen 2016-2017 pagina 2 

 

bezocht Brevendiabal; clinics verzorgd voor O.B.S. “De Firtel”, kampioenschap Veterinnen 2de helft seizoen, 
kampioenschap Brevendia 1; nacompetitie Brevendia 2, een fantastisch kampioenfeest en receptie ed. Kortom 
te veel om op te noemen. 
 

 
 
In april 2017 hebben we de leden geraadpleegd aangaande de verbouwing van kantine naar clublokaal. Hierop is 
een positieve reactie gekomen. Wel is gevraagd voor volledig commitment en ondersteuning van de leden. 
 
Tot zover en zoals ik al zei “een enerverende, energiek maar vooral een sportief jaar” 
 
Fer Kurvers 
 

Gebouwen & Terreinen 
 
Wat een jaar, verbouwing kantine en keuken!  
 
Onze vaste vrijwilligers en enkele vrijwilligers die zich spontaan hebben aangeboden en zelfs niet-leden die een 
steentje hebben bijgedragen. Deze mensen hebben een fantastische prestatie neer gezet, heel veel inzet en 
vrije tijd in deze klus gestoken. Met als einddoel een supermooi resultaat. 
  
Ook zijn we heel blij met onze materiaalsponsors, geweldig wat jullie gedaan hebben. Zonder jullie was dit 
financieel niet haalbaar geweest. 
  
En ondanks al deze drukte zijn ook nog de normale werkzaamheden uitgevoerd. De velden en omgeving liggen er 
puik bij en zijn goed onderhouden. Dit geldt ook voor het onderhoud en schoon houden van onze kantine en 
kleedlokalen tijdens de verbouwing.  
  
Dit is een jaar om trots te zijn op al onze vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen. Nogmaals hartelijk 
dank hiervoor. 
  
Toch heb ik nog een kritische noot. Ondanks ons ledental van 550 leden vind ik het bijzonder jammer dat zo 
weinig vrijwilligers hebben mee geholpen met de verbouwing. Het is toch weer terecht is gekomen bij onze 
beperkte groep vrijwilligers, terwijl toch alle leden hiervan mee profiteren. 
  
Namens Cor Verkoelen, bestuurslid gebouwen en terreinen. 
 

Activiteiten 
 
Op het gebied van activiteiten begon het seizoen goed voor Brevendia. Om het hoofdsponsorschap van Jumbo 
Stramproy te vieren, wisten Brevendia en Fanfare Willibrordus rondom de 500 leden, vrijwilligers, sponsoren, 
genodigden, ouders en belangstellenden naar de Steinakker te trekken. Onder het motto “Op de vlaai bij 
Brevendia” konden de bezoekers genieten van verschillende hapjes en drankjes en als kers op de taart de 2-1 
overwinning van Brevendia 1 op Panningen. 
 
Tijdens de herfstvakantie was het vooral de jeugd die zich kon uitleven tijdens de verschillende activiteiten die 
georganiseerd werden door de activiteitencommissie jeugd. Voor JO19 en JO17 werd een FIFA-toernooi 
georganiseerd, voor de JO7 – JO11 een spannende filmavond en voor de JO15 en JO13 een spokentocht door de 
mistige velden van Stramproy en Molenbeersel. 
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Op vrijdag 27 januari vond het jaarlijkse Brevendiabâl plaats in de kantine van Brevendia. Op deze avond droeg 
Prinses Mieke I de scepter over aan Prins Rick I, die vervolgens de polonaises mocht aanvoeren. 
 
Drie maanden later kwamen de Stramproyer basisscholen op bezoek. Door het schooljaar heen hebben ze 
verschillende sportverenigingen bezocht tijdens de gymlessen en in april was Brevendia aan de beurt. Onder 
leiding van verschillende enthousiaste vrijwilligers van Brevendia kregen de leerlingen van groep 3 t/m 8 een 
stoomcursus passen, dribbelen en schieten, afsluitend met partijtjes.  

 
Op Hemelvaartsdag werd het seizoen groots afgesloten. De dag begon 
met de jaarlijkse Brevendiadag, waarbij een kleine 100 jeugdspelers 
zich van hun beste kant lieten zien tijdens de verschillende water- en 
voetbalspellen.  
 
Als afsluiter van de middag mochten de beste penaltynemers van de 
jeugd om beurten eerste keeper Paul Nouwen proberen te verslaan 
van 11 meter. Toen de jeugd uitgeput naar huis ging, begon in de tent 
het kampioensfeest van Brevendia 1. Onder leiding van 
ceremoniemeester Rene Maes, DJ Jo Geelen en hoofdact Big Benny 
maakte het eerste er een groot feest van tot in de late uurtjes. 

 

Financiële commissie 
 
Voor het eerst in 6 boekjaren heeft Brevendia een – klein – verlies geleden in haar exploitatie. Een verlies waar 
Brevendia gezien de resultaten van de afgelopen jaren, zich qua materialiteit niet bezorgd over hoeft te maken.  
Na een aantal jaren “op de winkel te hebben gepast” is er in seizoen 2016-2017 een start gemaakt met een 
nieuw (lange termijn) beleid, wat gericht is op de inrichting van Brevendia in de komende 5 tot 10 jaren. 
Brevendia wil de samenwerking gaan zoeken met de overige verenigingen in Stramproy en – wellicht – ook 
daarbuiten. Tijdens de ALV van 31 oktober 2016 is dit beleidsplan door de leden van Brevendia goedgekeurd. 
De uitvoering van dit beleidsplan houdt in dat Brevendia zorg moet gaan dragen om alle interne processen te 
gaan inrichten en ervoor te zorgen dat voor de uitvoering van deze processen “handjes” aanwezig zijn. Zo werd 
het bestuur aan het begin van dit seizoen uitgebreid met 2 leden, Lars van Lier (voorzitter commissie 
activiteiten) en Joost Creemers (voorzitter kantine en vrijwilligers) en daarnaast is de kledingbeheercommissie 
ingericht en bemand, onder leiding van Monique Wolters. 
 
Gedurende het seizoen hebben wij – bestuur en commissies – regelmatig een beroep gedaan op onze leden om 
mee te helpen bij diverse activiteiten. Ondanks het grote leden aantal blijken het steeds dezelfde leden te zijn 
welke gehoor geven aan deze oproepen, met als gevolg dat er te weinig “handjes” voor een bepaalde activiteit 
blijken te zijn. Gevolg hiervan is weer dat deze leden gaan afhaken voor een volgende activiteit. De 
vanzelfsprekendheid om mee te helpen is er niet meer. Dit speelt overigens niet alleen bij onze vereniging maar 
lijkt een maatschappelijk aspect te zijn.  
 
Het gevolg voor Brevendia is dan wel, dat activiteiten welke in gang zijn gezet meer kosten met zich 
meebrengen als vooraf gedacht. We kunnen het namelijk niet meer handelen met alleen de inzet van 
vrijwilligers. Hierdoor zien we steeds meer de trend dat we mensen moeten gaan betalen voor activiteiten 
(veelal nog een vrijwilligersvergoeding) daar waar in het verleden dit door onze leden werd verricht. Inmiddels 
is de kostenpost voor vrijwilligers (vergoedingen en gratis verstrekkingen) opgelopen tot ruim 23K op jaarbasis. 
Een zorgpunt voor onze vereniging waar actie op vereist gaat worden.  
 
De kosten van huur en onderhoud van de velden laten ook een fikse stijging zien. Dit wordt veroorzaakt door de 
verhoging van deze kosten met 25% voor dit seizoen. Voor het komende seizoen gaat hier nog 25% bijkomen 
zodat we in totaal een kostenverhoging van 5.000 euro gaan krijgen. Daar staan subsidie opbrengsten van de 
jeugdleden tegenover. In het verleden werd er subsidie vanuit de gemeente verleend tot 21 jaar. Dit is 
teruggebracht tot 18 jaar. Een welkome, en wellicht ook noodzakelijke aanvulling heeft plaatsgevonden vanuit 
het Royer Dorpsfonds en het project Rabo Samen Sterker. Hierdoor is in elk geval de subsidie opbrengst voor dit 
seizoen gecompenseerd. Verder zijn er in het afgelopen seizoen nog extra kosten gemaakt i.h.k.v. ons Technisch 
Beleidsplan door de aanschaf van een spelersvolgsysteem en de module “voetbalassist”.  
 
Aan de opbrengstenkant zien we door de komst van onze nieuwe hoofdsponsor Jumbo de sponsorinkomsten 
gelijk blijven aan het vorige jaar. De kantine opbrengsten laten een (kleine) daling zien. 
In deze exploitatie is de – vorig seizoen gestarte - kledingactie niet meegenomen. In het verleden is gebleken 
dat deze actie teveel “vervuiling” veroorzaakte in onze cijfers. Vandaar dat is besloten om deze via de balans te 
laten lopen, waarin elk jaar door de financiële commissie een inschatting wordt gedaan of er een deel in de 
exploitatie moet worden opgenomen. De verbouwing van de kantine is ook niet opgenomen in deze cijfers. De 
verbouwing is gestart na de competitie en gaat dus terugkomen in de cijfers van het seizoen 2017-2018. 
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Algemeen 
Gezien de ontwikkelingen op financieel gebied is het van belang voor Brevendia om een aantal zaken opnieuw 
tegen het licht te gaan houden. Enerzijds de oplopende kosten, welke voor een deel moeilijk te beïnvloeden zijn 
(Gemeente; KNVB en lastenverhoging algemeen) en anderzijds de teruglopende inkomsten van onze kantine 
geven aanleiding om verhogingen op een aantal gebieden te gaan invoeren. De definitie van “de vrijwilliger” 
zoals deze in het verleden in het leven is geroepen dient herzien te gaan worden. In onze huidige – drukke - 
maatschappij is de vanzelfsprekendheid om te helpen niet bij iedereen aanwezig of zelfs mogelijk. Bij een 
teruglopende exploitatie is de makkelijkste manier om een contributieverhoging in te voeren. Het nadeel van 
deze actie is dat alleen onze “voetballende leden” hiermee geconfronteerd gaan worden, 65% van onze leden. 
Hiermee wordt de “balans” tussen voetballende leden en onze vrijwilligers nog groter, wat niet wenselijk is. Er 
zijn meerdere mogelijkheden om de “balans” te repareren, laten we als vereniging ervoor gaan zorgen dat dit 
op korte termijn gerealiseerd kan gaan worden.   
 
Op financieel gebied gaat het Brevendia nog voor de wind, en door de verbouwing van onze kantine (clublokaal) 
hebben we een enorme kans om onze inkomsten te gaan verhogen. Maar ook hier zal inzet van onze leden 
noodzakelijk zijn. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Brevendia ook deze “hobbel” gaat nemen. 
 
Financiële commissie Brevendia 
Cor van Bakel  Ton Leyssen  
Ton Ramaekers  Bertha Verhaag 
Jos Steijvers 
 

Technische commissie 
 
De hoofddoelstelling van Brevendia is het beoefenen en bevorderen van het voetbal in de meest brede zin. 
Dit houdt in: 
a. Het voor iedereen mogelijk maken om het voetbalspel als wedstrijdsport op zowel prestatief als recreatief 

niveau te beoefenen. 
b. Het creëren van een optimale omgeving voor de ontwikkeling c.q. het gebruiken van de individuele 

voetbalkwaliteiten van alle actieve leden, ieder op zijn niveau. 
c. Het bevorderen van het gevoel van verbondenheid van alle leden van Brevendia. 

 
De TC is in het bijzonder gericht op de doelstelling onder b. aangegeven. De TC is van mening dat Brevendia 
moet streven naar een zo hoog mogelijk niveau van de jeugdopleiding, mede om daar later de vruchten van te 
kunnen plukken m.b.t. onze 2 selectie elftallen bij de senioren. 
 
Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn het aanstellen van goede (opgeleide) trainers en coaches met als doel: 
 het verbeteren van de individuele voetbalkwaliteiten, waardoor ook de teamprestaties beter worden. 
 spelen in de hoogst haalbare niveaus in de competitie, waardoor ook een hoog weerstandsniveau wordt 

bereikt. 
 
Taken Technische Commissie 
 Bewaken Technisch Beleidsplan Brevendia en controle op de juiste uitvoering hiervan. 
 Op de hoogte blijven van het functioneren van de trainers/leiders. 
 Voorstellen doen naar het bestuur met betrekking tot aanstelling en ontslag trainers. 
 Voorstellen doen naar het bestuur m.b.t. het voetbaltechnisch beleid. 

 
De werkwijzer van de Commissie 
De leden van de commissie hebben afgelopen voetbaljaar naast een viertal gezamenlijke bijeenkomsten de 
nodige (in)formele overleggen gevoerd waarbij zowel voetbaltechnische zaken in onze senioren als 
juniorenafdeling aan bod zijn gekomen. Verder hebben de leden van de commissie de jaarlijkse 
evaluatiegesprekken met  
trainers van selectie senioren en jeugd (JO 19 1 en JO 17 1) gevoerd op individuele basis. Hiernaast hebben er 
ook uitgebreide gezamenlijke overleggen met deze trainers plaatsgevonden, vooral gericht op het welzijn van de 
trainers binnen Brevendia, meer begrip voor elkaars situatie in de vereniging en bevordering van de onderlinge 
band c.q. samenwerking. Tevens zijn door de leden TC nogal wat acties ondernomen om het trainerskorps voor 
volgend seizoen te complimenteren. 

 
Technische Jeugdcoördinatoren 
Mede door het wegvallen van een jeugdcoördinator zijn wij bij onze jeugdafdeling gekomen tot een nieuwe 
organisatiestructuur. Naast de technische jeugdcoördinator hebben in de nieuw gevormde jeugdcommissie o.a. 
zitting een vertegenwoordiger uit elke groep vanaf JO 7 tot en met JO 19. Dit om vooral te fungeren als eerste 
aanspreekpunt voor de desbetreffende groep met de opzet de (kleinere) zaken van onderaan aan te 
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pakken. Voor het overige hebben nog zitting in de jeugdcommissie, bestuurlijk verantwoordelijke een jeugd- en 
een wedstrijdsecretaris en de keeperstrainer. 

 
Samenvattend kunnen we stellen dat het afgelopen voetbaljaar niet gemakkelijk is geweest voor de leden van 
de TC maar dat we met een prachtig resultaat hebben afgesloten met het kampioenschap van ons 1e 
seniorenelftal en promotie naar de 3e klas. 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: 
Robbert Beijnsberger  Anne Clerkx 
Wim Bogie   Femke Stals 
Jan Kwaspen   Fer Kurvers 
Bart Munnecom 

 

Sportiviteit & Respect  
 
Sportiviteit en Respect zijn twee woorden die we de afgelopen jaren steeds vaker terug zien in de media en die 
vaak in één adem worden genoemd met het onderwerp voetbal. Helaas zijn de voorbeelden in de media meestal 
de momenten waarbij sportiviteit en respect ver te zoeken zijn. 
 
Bij Brevendia hebben we Sportiviteit en Respect hoog in het vaandel staan. We willen respectvol en sportief 
omgaan met elkaar, de spelers, de leiders en trainers, de scheidsrechters, de ouders en natuurlijk alle gasten 
die op bezoek komen bij Brevendia. 
 
We zijn dan ook gestart met het verder ontwikkelen van een omgeving waarin een ieder veilig kan sporten. Een 
van de eerste acties is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Met dit VOG weet een ieder dat 
de leiders en trainers die werken met onze jeugd in het verleden niet in aanraking zijn gekomen met justitie 
rondom het onderwerp van seksuele intimidatie. Dit garandeert ons niets maar geeft alvast een basis waarop we 
verder bouwen door goede richtlijnen en afspraken over het omgaan met jeugd. Natuurlijk zorgen we voor een 
goede communicatie zodra de concrete stappen genomen worden. 
 
Naast het onderwerp seksuele intimidatie zullen we aandacht gaan besteden aan gedrag & pesten bij kinderen, 
de rol van ouders, gastvrijheid & sfeer, trainers & leiders, diversiteit en arbitrage.  Voor al deze onderwerpen 
geld dat het gaat om informeren, afstemmen, opleiden en afspreken. Incidenten willen we voorkomen, 
beperken en duidelijk optreden wanneer grenzen worden overschreden.  
 
Met de komende acties verbeteren we ons kader en de voorwaarden voor sportiviteit & respect. Succes wordt 
gemeten door hoe wij uiteindelijk met elkaar om blijven gaan, succes ligt daarom bij ons allemaal! Veel 
sportplezier toegewenst! 
 

Beheercommissie Kleding & Materialen 
 
Afgelopen seizoen 2016/2017 is het nieuwe clubtenue afgerond door de Kledingcommissie.  
"Een uniforme uitstraling voor ieder Brevendia-lid" is hiermee, dankzij medewerking van sponsoren, bereikt. 
In het kader van normen en waarden zijn we verplicht recht te doen aan onze sponsoren. 
Naleving van het kledingreglement (gepubliceerd op de website) is dan ook zeker op zijn plaats. Een uniforme 
uitstraling voor ieder Brevendia-Lid.  
 
Inmiddels is de "kleding commissie" verleden tijd en heeft zich een nieuwe commissiegroep gevormd, namelijk 
de Beheercommissie Kleding/Materialen.  
 
De commissie bestaat uit de volgende vrijwilligers  
 Monique Wolters (kleding jeugd)  
 Roel Vermeulen (kleding senioren)  
 Frits Coolen (materialen)  
  
Vanaf heden kan een ieder terecht bij deze commissieleden.  
  



 

 
Jaarverslag Brevendia seizoen 2016-2017 blz. 6 

Jeugdzaken 
 

 
 
Seizoen 2016 - 2017 
Het voetbalseizoen voor de jeugd 2016 – 2017 startte voor Brevendia nog niet geheel compleet. Een enkel team 
was, helaas, nog niet voorzien van een leider of trainer. Door goed samenspel tussen club en ouders was dit 
probleem snel opgelost. Dank voor jullie inzet! 
 
Samenwerking ABC 
Ook in dit seizoen waren er bij de jeugd weer een aantal samenwerkingen met SV Altweerterheide,  RKTVV 
Crescentia en SV Brevendia. 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. Het waren dit seizoen niet alleen de spelers die een samenwerking aangingen. Ook vanuit het kader 
kwam er aanvulling vanuit Altweerterheide en/ of Tungelroy. Een mooie verdere vorm van samenwerken. 
 
De vrijwilliger 
Brevendia mag zich (nog) zeer gelukkig prijzen met een grote groep vrijwilligers, die de jeugdteams iedere week 
trainen, coachen en tijdens de wedstrijden begeleiden.  Punt van aandacht zal wel zijn hoe krijgen we in de 
toekomst nog genoeg vrijwilligers die ons kader binnen de jeugd willen komen versterken. Een landelijke 
tendens waaraan ook Brevendia niet aan lijkt te ontkomen in de toekomst. 
Voor alle vrijwilligers ‘eine dikke merci’. 
 
Jeugdopleidingsplan 
Met het jeugdopleidingsplan als uitgangspunt werd het jeugdkader tweewekelijks voorzien van trainingen door 
onze technisch coördinator Jan Kwaspen.  Plezier in wedstrijden en trainingen staat voorop waarbij er vanuit ‘de 
opleiding’ een onderscheid wordt gemaakt tussen prestatief spelen en recreatief.  Ook in het seizoen 2016-2017 
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. Toegevoegd dit voetbaljaar was de maandelijkse techniek training 
gecoördineerd door Twan Castenmiller en in de JO09 en JO11 uitgevoerd in samenspraak met de trainers.  
Voor de keepers werd gebruik gemaakt van de expertise van Bjorn van Haaren. Op momenten dat Bjorn niet 
aanwezig kon zijn konden we dankbaar gebruik maken van de diensten van Bart Kwaspen. Richting het einde van 
het seizoen konden we de mededeling doen dat we Bart Kwaspen voor het seizoen 2017 – 2018 hadden 
vastgelegd als (jeugd) keeperstrainer.  
 
Jeugdcursus kader 16 - 17 
Om onze leiders, trainers zo goed mogelijk voor de dag te laten komen was er een cursus georganiseerd vanuit 
de verantwoordelijken jeugd. De cursus werd gegeven door Mark de Horn van jeugdvoetbalopleiding.nl 
(www.jeugdvoetbalopleiding.nl). Vanuit Brevendia namen een 15tal leiders, trainers deel. Tevens namen een 7tal 
leiders, trainers deel vanuit HOM, Molenbeersel. De cursus nam drie dagen in beslag en werd mooi afgesloten 
met een certificaat dat erkent wordt door de KNVB.  
 
Spelervolgsysteem (SVS) 
Jarenlang punt van discussie was de indeling van de teams. Door het aanstellen van twee coördinatoren, het 
bekijken van wedstrijden en trainingen, het spelen van zogenaamde ‘selectie’ wedstrijden werd al meer de 
focus gelegd op het concreet volgen van onze spelers. Om dit volgen een stapje hoger te brengen en ook te 
borgen is er een zogenaamd Speler Volg Systeem aangeschaft. Spelers worden op door ons gewenste punten 
meerdere malen per jaar beoordeeld. Dit door verschillende personen. Zo ontstaat onzes inziens een compleet 
beeld van een spelers gezien vanuit meerdere personen/ meningen. Hierdoor zijn we in staat spelers op langere 
termijn te volgen in hun groei en ontwikkeling en daar waar nodig bij te ‘trainen’ op hun punten die groei nodig 
hebben. Tevens wordt de trainer/ leider actief betrokken bij het selectieproces voor de komende indelingen. 
Omdat het een eerste start betrof zijn we begonnen met 2 beoordelingen in een halfjaar. Verdere uitbouw 
gebeurt in seizoen 2017 – 2018.   

http://www.jeugdvoetbalopleiding.nl/
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Commissie jeugd 
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. (tot de ALV 2016). Vanaf 
januari 2017 is de Commissie Jeugd in het leven geroepen. Deze Commissie Jeugd zorgt voor een evenwichtigere 
verdeling binnen het jeugdkader. Uitvoerende taken liggen niet uitsluitend bij bestuursverantwoordelijke jeugd 
maar worden samen opgepakt en gedeeld. Zitting hebben; 
 
 Bart Munnecom (Bestuursverantwoordelijke Jeugd) 
 Tom Creemers (Secretaris Jeugd) 
 Carin Creemers (Wedstrijdsecretaris Jeugd) 
 Jan Kwaspen (Technisch Coördinator Jeugd) 
 Bart Kwaspen (Eindverantwoordelijke Keepers Jeugd) 
 JO19 – Huub Briels 
 JO17 – Paul de Feij 
 JO15 – Twan Castenmiller 
 JO13 – Tjeu Moors 
 JO11 – Huub Meijssen 
 JO09 – Ralph Schuren 
 
Op het einde van het jaar is Carin Creemers gestopt. Haar taken worden overgenomen door Ruben Hendrikx. 
Theo van Ool neemt de plaats in van Huub Briels. Ralph Schuren schuift door naar de JO11 en Huub Meijssen 
sluit aan bij de keepers jeugd. De JO09 is vacant voor het seizoen 2017 – 2018.    
 
Jeugdactiviteiten commissie 
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 FIFA avond.  
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 Remco Teeuwen  
 

Secretariaat 
 
Wij kunnen als leden van Brevendia terugkijken op een kleurrijk en succesvol seizoen. Sportief gezien kon het 
gewoon niet beter. Het eerste elftal werd na een spannende eindfase kampioen en het 2e elftal speelde nog 
nacompetitie. Vervolgens werden de dames veteranen ook kampioen.  
 
Fer Kurvers die vanaf begin mei in de bestuursvergaderingen meedraait als kandidaat- voorzitter, wordt op de 
ALV gekozen. De vergadering gaat akkoord om - met hand opsteken - te stemmen, Fer wordt met overgrote 
meerderheid als bestuurslid gekozen, door alle aanwezigen en 2 gemachtigden. Vervolgens wordt Fer Kurvers op 
de eerstvolgende bestuursvergadering officieel tot voorzitter benoemd. 
Joep Aertsen is aftredend en niet herkiesbaar, Joep treedt af, na 5 jaar in het bestuur te hebben meegedraaid. 
Namens het bestuur wordt Joep bedankt voor zijn onuitputtelijke inzet bij de jeugd, het was niet altijd even 
gemakkelijk maar uiteindelijk een hele mooie tijd gehad! 
 
Fer en Joep hebben een commissie samengesteld voor de uitvoering van diverse digitale programma’s, o.a. 
Voetbalassist en het spelervolgsysteem, Wifi hotspot muziek en de Dropbox. Vervolgens wordt er een 
abonnement met Fox-sport afgesloten. 
Er was toch ook weer een minder leuk gebeuren, er werd namelijk ingebroken in het materiaalhok; bijna alle 
elektro gereedschappen werden gestolen. Gelukkig was Brevendia goed verzekerd. Er is inmiddels de 
alarminstallatie ook aangesloten in het materiaalhok. Om het de inbrekers moeilijk te maken is er een stalen 
kooi gemaakt waar het gereedschap in opgeborgen is.  
De Gemeente Weert heeft met een grote snoeibeurt op de Steinakker een heel overzichtelijk beeld gecreëerd. 
Je hebt nu een heel goed overzicht over alle velden, in het kader van de veiligheid is dit een hele verbetering. 
 
Monique Wolters, Roel Vermeulen en Frits Coolen bemannen de beheer commissie. Opzet van deze commissie is 
het beheer van Brevendiakleding en onze materialen. Ook hierin liggen afspraken vast wat betreft het uitreiken 
van kleding, zeer zeker richting kader. Ook dit zal gearchiveerd dienen te worden door het secretariaat wat 
betreft de getekende formulier kaderkleding. 
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De nieuwjaarsreceptie was dit jaar wederom druk bezocht. Er waren weer een aantal jubilarissen;  
 R. Creemers, T. Beljaars, G. Leyssen, R. Gielen en R. Volleberg, allen 25 jaar lid. 
 M. Verheijen en J. Engelen beiden 40 jaar lid. 
 Th. Siebers, R. Maes en P. Hendrikx allen 50 jaar lid. 
 Vervolgens T. Haex en T. Nielissen beiden 60 jaar lid. 
 
Na enkele toespraken, hapjes en drankjes werd de receptie om 20.00 uur afgesloten.  
De wandeltocht was ook druk bezocht en door Thijs, Tjeu en Gemma uitstekend in elkaar gezet.  
 
Van de volgende personen zijn voor het seizoen 2017/18 de contracten verlengd;  Rene Pouwels, Bart Kwaspen, 
Paul de Fey, Tamara Scheres, Jan Kwaspen en Guido Lemmens. 
 
Op 10 april 2017 werd er in het kader van de grote verbouwing van de kantine, keuken, toiletten en terras een 
extra ALV gehouden. Dit zal in 2 fasen gaan gebeuren. 
 
Lars van Lier en Joost Cremers werden met overgrote meerderheid tot bestuurslid gekozen. Na wat discussies en 
tips over en weer, geeft de vergadering het bestuur toestemming om met de verbouwing te starten. Om wat 
extra inkomsten te verkrijgen, wordt er een Crowdfunding-actie opgestart met als doelstelling € 8000.-  op te 
halen. Helaas was hier heel weinig belangstelling voor. In juni wordt dan met groot enthousiasme met de 
verbouwing gestart; jammer dat er zich weinig eigen leden hebben opgegeven om mee te helpen. Met als gevolg 
dat alles op dezelfde personen neer komt. Maar dankzij de enorme inzet van de goedwillende vrijwilligers is 
ondanks wat vertragingen alles op tijd klaar gekomen! Brevendia kan heel trots zijn op deze facelift van de 
kantine, keuken en het terras. De 2e fase volgt hoogstwaarschijnlijk het volgend jaar. 
 
Alle leden van Brevendia worden in de gelegenheid gesteld - voor zover mogelijk!! -  materialen van de club te 
lenen. Dit moet dan officieel vastgelegd worden via Cor Verkoelen middels een formulier en een borgsom. 
 
Een uniek gebeuren bij Brevendia; een aantal dames gaat starten met het vrouwenveteranen 30+ voetbal. Zij 
hebben inmiddels diverse wedstrijden met wisselend succes gespeeld. Uiteindelijk zijn ze ook nog kampioen 
geworden. 
 
De Brevendiadag was ook weer een groot succes, aansluitend was er de kampioensreceptie voor het eerste elftal 
en de dames, met als gangmakers Big-Bennie en Pastoor Notermans die voorop liep in de polonaise. Het was 
echt een onvergetelijk feest. Jammer dat er zo weinig eigen leden aanwezig waren. 
 
In memorandum Jos Leyssen, Jan Heykers, Wim Janssen en Mia Baens  
Jos en Jan waren in het verleden heel actief en zeer gewaardeerd binnen de vereniging. Vervolgens zijn nog 2 
leden van Brevendia, Wim Janssen en Mia Baens overleden. 
Bij dezen willen wij namens alle leden de families heel veel sterkte toe wensen. 
 
Aantal leden per september 2017 

 

Spelend    Totaal Vrijwilligers 

Senioren      

Vrouwen 28 18 23 69 18 

Mannen 107 169 200 476 128 

Totaal 135 187 223 545 146 

 


