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Bestuurlijk 

In sportief opzicht een mooi seizoen geweest. Belangrijkste doelstelling 

iedereen in staat te stellen te kunnen en mogen deelnemen aan het 

spelletje voetbal. Van de prestatieve doelstellingen waren, verwijs ik naar 

de technisch beleidsdoelstellingen.  

 

Met name onze eerste elftallen te laten aansluiten op de volgende stap. 

Voor wat betreft Brevendia 1, was de doelstelling duidelijk: handhaving in 

de 3de klasse. Ik mag wel stellen dat dit goed gelukt is. We zijn seizoen 

gestart met in totaal 26 elftallen, gaande het seizoen zijn er wel een aantal 

wisselingen geweest in de jeugd elftallen.  

 

In de tweede helft van het seizoen zijn de gesprekken met “Hoger Op 

Molenbeersel” (HOM) gestart voor wat betreft samenwerking op gebied van 

jeugd. Ik mag wel stellen dat dit geleid heeft tot mooie doelstellingen voor 

het seizoen 2018/2019.  

 

Het totale bestuur heeft het afgelopen seizoen 10 keer vergaderd, daarnaast 

hebben er 6 vergaderingen plaats gevonden van het dagelijks bestuur. Op 

het einde van het seizoen zijn er nieuwe impulsen uitgezet wat betreft de 

commissie sponsorzaken in het hoofdstuk sponsor zaken treffen jullie de 

laatste update aan. 

 

Voor het eerst draaien er 2 nieuwe bestuursleden mee voor het hele seizoen 

te weten Lars van Lier (activiteiten) en Joost Creemers (Kantine & 

vrijwilligers). Het bestuur prijst zich gelukkig met uitbreiding van het 

bestuur met twee nieuwe leden. Helaas heeft Tjeu Ramaekers zich bedankt 

als secretaris voor de vereniging, hij heeft te kennen gegeven zich 

persoonlijk niet te kunnen verantwoorden t.a.v. de verbouwing van het 

clublokaal. Wij danken Tjeu voor zijn inzet in de afgelopen jaren en 

verwelkomen hem als vrijwilliger in het maandag- en vrijdagochtend clubje.  

 

Ingrid Peters zal voorlopig de belangrijkste (agenda/notulen) taken invullen. 

Blijft wel voor de vereniging alsmede het bestuur een belangrijke taak om 

deze functie zo snel mogelijk in te vullen. Met name het bestuur is in dit 

seizoen druk geweest om e.e.a. in te vullen, de noodzaak is duidelijk 

prioriteit nummer 1. Mede gezien het feit dat onze huidige penningmeester 

Jos Steijvers te kennen heeft gegeven om aan het einde van het seizoen 

2017/2018 er ook mee op te houden.  

 

 

 

Postbus 3141 

6039 ZG Stramproy 

Kantine tel: 562110 

info@brevendia.nl  

www.brevendia.nl 

 

B R E V E N D I A 

2017-2018 

4 senioren teams 

2 veteranen teams 

2 vrouwen teams 

1 veterinnen 30+ 

1 JO19 team 

2 JO17 teams 

2 JO15 teams 

3 JO13 teams 

4 JO11 teams 

4 JO9 teams 

1 JO7 team 
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In een extra ALV van 26 april 2018 heeft het bestuur te kennen gegeven dat als er nu geen mensen opstaan, we 

genoodzaakt zijn om de contributie fors te gaan verhogen om betaalde krachten de openstaande functie te laten 

invullen. Gelukkig diende zich een nieuwe penningmeester aan in april 2018 en wel Mounir Marzouk, hij zal in de 

nog resterende maanden van dit seizoen de taken van Jos Steijvers overnemen. 

 

In betreffende algemene ledenvergadering van 26 april 2018 wordt de volgende contributie verhoging 

vastgesteld alsmede het innen van de contributie van het seizoen 2018/2019 in 1x, i.p.v. 2 termijnen. 

 

 

Alle vrijwilligers € 25,-  minimaal de afdracht aan KNVB Leden € 50,- 

   

 In seizoen 2018/2019 In seizoen 2019/2020 

Senioren van € 150,- naar € 160,-  

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

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

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

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

 

 

Daarnaast wordt in deze vergadering ieders verantwoordelijk als lid van Brevendia aan de orde gesteld, met 

name om vanaf volgend seizoen kleine taakjes te gaan invullen. 

 

Helaas is ons clublokaal in seizoen 2017/2018 later open gesteld dan gepland, maar het resultaat mag er zijn. 

Door ook nog een lange “winterstop” waren de inkomsten van ons clublokaal lager dan begroot, voor het 

volgende seizoen 2018/2019 ligt er een mooie uitdaging om te laten zien dat de investering niet voor niets 

geweest is.  

 

Al bij al mogen we stellen dat Brevendia een sportief jaar heeft doorgemaakt, al moet ik wel stellen we te 

maken hebben met wat overlopende posten naar seizoen 2018/2019 welke zondermeer opgelost dienen te 

worden. 

 

Voorzitter, Fer Kurvers 

 

 

 Ledenaantal op 18 november 2018 

 Spelend senioren Spelend jeugd onder 19 Vrijwilligers/steunend totaal 

vrouwen 35 13 24 72 

mannen 97 186 188 471 

totaal 132 199 212 543 

 

Financiële commissie 

Het boekjaar 2017-2018 hebben we afgesloten met een klein verlies, een verlies wat uiteindelijk lager is 

uitgevallen dat dan in de begroting was opgenomen.  

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. 

Voor de uitvoering van dit beleidsplan zullen echter (andere) mensen dienen op te gaan staan om Brevendia 

hierbij te gaan helpen. Het huidige vrijwilligerskorps heeft hun handen vol aan hun eigen taken. Meerdere taken 

door de huidige vrijwilligers laten uitvoeren is – voor niemand – een optie.  
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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.  

 

Mede gezien bovenstaande, en uiteraard de oplopende kosten – is besloten om onze leden wekelijks te laten 

meehelpen in een aantal taken binnen Brevendia. Er is reeds een opzet gemaakt voor elftallen waarin zij 

verantwoordelijk worden om het overige vrijwilligers korps wekelijks te gaan uithelpen.  

 

De omzet van de kantine is achtergebleven bij de verwachtingen  van de begroting. Belangrijkste oorzaak hierin 

is dat de “nieuwe kantine” pas medio september in gebruik is genomen na de verbouwing. Verder is de 

winterstop uitzonderlijk lang geweest. Alles bij elkaar heeft Brevendia hierdoor ca. 8 weken minder omzet 

gehad vanuit de kantine.  

 

De kantine-inkopen zijn gestegen, terwijl we een lagere kantine omzet hebben gehad. De belangrijkste oorzaak 

hierin is de diversiteit welke men in de kantine dacht aan te gaan bieden. Gevolg was een (te) hoge voorraad en 

een (te) lage doorloopsnelheid. De wekelijkse actieprijs op de 

donderdagen heeft – met name voor deze duurdere artikelen – een 

negatieve invloed gehad op de verhouding verkoop vs inkoop. 

 

Door de verbouwing van onze kantine zien we een stijging in de 

afschrijvingskosten. Het overgrote deel van de verbouwing en ook de 

inventaris zijn “geactiveerd” en worden over een periode van 5 jaren 

verdeeld.  

 

De contributie-inkomsten blijven iets achter bij de verwachtingen. Dit 

wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat leden zich gedurende 

het seizoen gaan afmelden als lid. Ondanks de regel binnen Brevendia dat 

het lidmaatschap voor een geheel seizoen wordt aangegaan, heeft 

Brevendia de mogelijkheid geboden om de contributie in twee delen te 

betalen.  

 

De eerder genoemde “afmelders” voelen zich niet verantwoordelijk om 

aan hun financiële verplichting voor het gehele seizoen te voldoen. In de 

extra ALV van april jl is dan ook besloten om de contributie vanaf dit seizoen in een keer – voor aanvang van de 

competitie – te innen. Indien hier niet aan wordt voldaan wordt er geen spelerspas uitgegeven.  

 

De begroting voor het seizoen 2018-2019 komt – vooralsnog – uit op een ruim verlies. Brevendia zal maatregelen 

moeten gaan nemen en keuzes moeten gaan maken. 

Contributie-inkomsten 

 Dit seizoen is reeds een kleine verhoging doorgevoerd. Als we echter kijken naar de clubs in onze regio – en 

rekening houdend met hetgeen Brevendia als club te bieden heeft – zit Brevendia nog aan de lage kant. Alle 

leden moeten meer bewust worden van de verplichtingen van een lidmaatschap. (stoppen gedurende het 

seizoen) 

Sponsor-inkomsten 

 Inmiddels is Sponsorzaken opnieuw “bemand”. Deze club zal tijd nodig hebben om Brevendia te gaan 

voorzien van de financiële middelen welke nodig zullen zijn 

Kantine-inkomsten: 

 Brevendia heeft door de verbouwing vele mogelijkheden met de kantine. Punt van zorg zal de bezetting van 

de medewerkers blijven. De ingezette actie om de teams wekelijks te laten helpen zal mede zorgdragen dat 

de kosten van de kantine op een accepteerbaar peil zullen gaan blijven. Verder punt van aandacht voor de 

kantine is “geldstroom”. Door steeds met wisselend personeel te gaan werken is een muntautomaat eigenlijk 

een must. De aanschaf hiervan is redelijk kostbaar. 

 



 

 
Jaarverslag Brevendia seizoen 2016-2017 blz. 4 

 

Op financieel gebied komt Brevendia vanaf dit seizoen voor meerdere uitdagingen te staan. Het bestuur kan dit – 

uiteraard – niet alleen. Als alle leden – en ouders – daar waar nodig Brevendia de helpende hand toe steken heeft 

Brevendia een geweldige toekomst. 

 

Financiële commissie Brevendia 

 

Sponsorzaken 

Tijdens het afgelopen seizoen 2017/2018 heeft de commissie Sponsorzaken afscheid genomen van Jan Brouns, 

Mark Verheijen en Jan Janshen. Mede dankzij de inzet van deze heren heeft Brevendia een aanzienlijk 

sponsorbestand weten op te bouwen.  

 

Dat dit toch een zéér belangrijke, en een feitelijk onmisbare,  financiële bijdrage  levert aan onze vereniging 

behoeft geen verdere uitleg! 

  

Met enige trots kunnen wij vermelden dat er toch weer mensen bereid zijn gevonden deze vacatures in te 

vullen. Guido Lemmens, Ron Vleeshouwers, Twan Castenmiller en Chris Janssen vormen samen met Rene Maes 

nu de commissie SponsorZaken.  

 

Ook dank aan al onze sponsoren voor hun bijdrage aan onze vereniging. Van hieruit een appèl aan al onze leden 

om bij eventuele aankoop van goederen en of diensten ook te denken aan deze sponsoren! 

 

Tevens een vriendelijk verzoek aan alle leden om contacten met (nieuwe) sponsoren te laten verlopen via de 

commissie SponsorZaken. Dit om situaties te voorkomen dat bijv. sponsoren door meerdere personen van 

Brevendia voor hetzelfde worden benaderd.  

 

Samenstelling van Sponsorzaken 

Guido Lemmens Twan Castenmiller 

Ron Vleeshouwers Chris Janssen 

René Maes  

  

Emailadres commissie: sponsorzaken@brevendia.nl 

Senioren 

Brevendia startte het seizoen 2017-2018 met 4 senioren-, 2 veteranen- en 2 damesteams. Ook was er voor het 

eerst een dames-30+ team welke op enkele vrijdagavonden een toernooitje speelde met andere verenigingen. 

Zij wisten in de voorjaarsreeks en in de najaarsreeks 2x een 1ste plaats te bezetten in de eindstanden. 

 

Brevendia 1 startte het seizoen met dezelfde trainer als het seizoen ervoor en verbleef de 1ste helft in de 

middenmoot. Het 2de had een moeilijke start en bungelde tot de winterstop onderaan de ranglijst. Het 3de 

deed mee om de koppositie en het 4de handhaafde zich in de middenmoot. 

 

De veteranenteams hadden een moeilijke start doordat er nogal wat wedstrijden werden verzet, waardoor zij na 

10 speeldagen pas 6 wedstrijden hadden gespeeld. Zij verbleven beide in de middenmoot. De beide damesteams 

wilden meedingen naar een kampioenschap en hadden halverwege nog volop kans hierop. 

 

De 2de helft van de competitie kenmerkte zich vooral door de vele afgelastingen, waardoor er voor de lagere 

elftallen de competitie met 2 speeldagen werd verlengd. Desondanks werden bij enkele elftallen enkele 

wedstrijden niet meer gespeeld.  

 

Het 1ste bleef verwijderd van de degradatieplaats en eindigede op een mooie 9de plaats. Het 2de kende een 

remonte, eindigde als 6de en wist nog bijna een periodetitel te bemachtigen. Het 3de als 4de en het 4de als 5de 

mailto:sponsorzaken@brevendia.nl
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eindigde in de middenmoot net zoals Ve1 (4de) en Ve2 (3de). De dames konden net geen kampioenschap 

binnenhalen en eindigde beide als 2de. 

 

Dit seizoen zijn er dus geen prijzen behaald, al eindigde Brevendia 1 als 1ste in de FairPlay van COVS Weert. 

 

Onze dank gaat nog uit naar de vrijwillige scheidsrechters, die elke week klaar stonden om de wedstrijden in 

goede banen te leiden. Hartelijk dan. 

 

Theo Stevens, wedstrijdsecretaris 

Jeugd 

Het voetbalseizoen 2017 – 2018 werd door de Brevendia jeugd gestart met een 16-tal vertegenwoordigden 

elftallen. Variërend van de MINI-F t/m de JO19-1. De competitie werd voor het eerst later gestart. Dit wilde 

zeggen halverwege september. Dus eerst lekker kermis vieren alvorens te starten met de competitie. Voor de 

start van de competitie was er vanuit de commissie jeugd een aanbod tot een vervolg trainerscursus vanuit 

jeugdvoetbalopleiding.nl. Een vier-, vijftal leiders heeft hier gebruik van gemaakt.  

 

Na de start van de competitie ontstonden er enkele problemen in met name de JO19-2 en de JO17-1.  Enkele 

leiders, trainers stopten ermee. Ron Böskens nam de plaats in van John Jorissen binnen de JO19-2.  Eric Teuwen 

werd in combinatie met Leon Geelen (t/m de winterstop) het trainersduo binnen de JO17-1 i.p.v. Paul de Fey en 

Theo Saes. Al snel werd besloten enkele ploegen met te makkelijke, grote overwinningen om te zetten naar een 

hogere klasse. In de eerste seizoenshelft waren er voor Brevendia géén kampioenen te begroeten.  

 

Tijdens de winterstop besloten enkele spelers van de JO19-2 te stoppen. Hierdoor werden we genoodzaakt dit 

elftal terug te trekken en de spelers te verdelen over de JO17-1 en de JO15-1. Jammer genoeg leidde dit weer 

tot een uiteindelijke terugkeer van twee spelers naar hun geboorte dorp Tungelroy. Om aldaar te voetballen 

binnen de JO15-1.  

 

Ook de selectie kreeg te kampen 

met blessures en in overleg met de 

trainer JO19-1, het T.C. en de 

trainer vanuit het 1e elftal werd 

besloten een tweetal spelers, Rick 

Kunnen en Sil Jacobs, door te 

schuiven naar de selectie. Een mooi 

voorbeeld om te zien hoe onze 

jeugdopleiding bezig is. Spelers 

kunnen vrijwel moeiteloos instromen binnen onze selectie. Gelukkig werd de 2e helft van het seizoen rustiger 

binnen het jeugdgebeuren. We konden John Jorissen weer terug verwelkomen. Hij nam weer plaats binnen het 

jeugdkader.  

 

Onder leiding van Erik Teuwen werd met de JO17-1 het kampioenschap behaald. Op een doordeweekse dag werd 

de JO11-2, voor een groot meegereisd publiek uit Stramproy, kampioen bij MMC. Proficiat aan al onze 

kampioenen, hun begeleiders, de ouders en allen die hieraan hun deel hebben gehad. 

 

Vanuit de commissie jeugd hadden we met veel zorg het seizoen 2017 – 2018 voorbereid. Echter zoals zo vaak 

loop je tegen onvoorziene zaken aan. Het stoppen van leiders, het stoppen van spelers, blessures binnen de 

jeugd, blessures binnen de selectie, (mis) communicatie etc. 

Voor de wedstrijdzaken pakte Ruben Hendrikx duidelijk het 

voortouw.  

 

O.a. een algemene leiders groeps-app werd opgezet. Bart 

Kwaspen nam een duidelijk voortouw welke keeper in welk 

team geplaatst zou moeten worden. Jan Kwaspen maakte 

samen met Bart Munnecom de voorlopige opzet tot indeling. 

Deze werd in een kleiner comité van leiders gedeeld. Na de 

aanvullende feedback werd deze gecommuniceerd naar alle 
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leiders. Bij akkoord kwam deze naar buiten. Helaas hebben we op het einde van het jaar afscheid moeten 

nemen van Tom Creemers als jeugdsecretaris. Zijn plaats werd ingenomen door Jochem op `t Root.  

 

Naast het overleg binnen de ABC – jeugd (Altweerterheide, Brevendia en Crescentia) is de Brevendia jeugd in 

december 2017 het overleg aangegaan met het jeugdcomité van HOM uit Molenbeersel. Deze inspanningen, 

overleg beide comitès, overleg leiders, ouderinfodag, hebben geleid tot een zogenaamde ‘pilot’ voor het seizoen 

2018 – 2019. In december 2017 heeft een evaluatie met leiders plaatsgevonden en een evaluatie/ informatie 

middag plaatsgevonden met ouders. Dit om ouders bewust te maken van zaken die spelen binnen de Brevendia 

jeugd. 

 

Wederom een mooie klus geklaard met z`n allen.  Op naar het seizoen 2018 – 2019. 

 

Bart Munnecom, bestuurslid jeugd 

Activiteiten 

Het seizoen 2017/2018 was erg geslaagd wat betreft activiteiten en heeft de toon gezet voor de komende jaren. 

De heropening van het vernieuwde clublokaal trok veel bekijks, de jeugdactiviteiten stonden weer als een huis, 

en ook de nieuwjaarsreceptie en het Brevendiabâl waren erg gezellig.  

 

Maar dit was ook het seizoen van de nieuwe commissies. Zo werd 

na de winterstop de commissie seniorenactiviteiten in het leven 

geroepen, die op vrijdag 6 april meteen een erg succesvolle 

quizavond organiseerde en dit jaar ook de slotdag van de 

senioren voor hun rekening nam op zondag 27 mei.  

 

Daarnaast werd ook de commissie sponsoractiviteiten opgericht, 

die achter de schermen al veel werk heeft verricht om in het 

seizoen 2018/2019 nieuwe activiteiten te introduceren. 

 

Lars van Lier, bestuurslid activiteiten 

Gebouwen & Terreinen 

Er is door onze vrijwilligers wederom goed werk verricht.Nog diverse afwerkingen zijn uitgevoerd na de 

verbouwing van de kantine en keuken. Dit traject kunnen we dan als afgewerkt beschouwen. 

 

Op veld 2 is een nieuwe afrastering en ballenvanger geplaatst. Dit veld voldoet nu aan de voorwaarden zoals 

door de KNVB voorgeschreven voor officiële wedstrijden.Tevens zijn de stenen Dug-outs verwijderd en 

vervangen door polyester dug-outs  

 

Verder is er veel snoeiwerk verricht op en rondom de terreinen en is de doorkijk naar alle velden prachtig. Ook 

door de droogte hebben we veel 

moeten sproeien maar we hebben de 

velden in goede conditie kunnen 

houden. 

Wat niet veel verenigingen hebben 

klaar gespeeld. Ons park ligt er 

schitterend bij waar we ook door 

andere verenigingen veel 

complimenten over mogen ontvangen. 

 

Ook is er veel aandacht besteed aan 

ons materiaal, diverse grote en kleine 

goals hersteld. Van diverse grote goals 
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zijn de net ophangingen vervangen. Ook zijn er weer diverse ballenwagens gemaakt en steekwagens voor de 

goals makkelijk te vervoeren. 

 

Dit is allemaal uitgevoerd door onze vrijwilligers tegen kostprijs van het materiaal. 

 

Het is ook de bedoeling dat we in de winterstop de stenen dug-outs op het hoofdveld gaan vervangen. Er komen 

aluminium dug-outs met plexiglas afwerking. 

 

Al bij al is er weer veel gebeurd op ons mooie park, met dank aan de inzet van de vrijwilligers. 

 

Cor Verkoelen, bestuurslid gebouwen en terreinen 

Technische commissie 

Technische Commissie (TC) 

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 betere worden; 

 spelen in de hoogst haalbare niveaus in de competitie, waardoor ook een hoog weerstandsniveau wordt 

bereikt. 

De werkwijzer van de Commissie 

De leden van de commissie hebben afgelopen voetbaljaar naast een viertal gezamenlijke bijeenkomsten de 

nodige ( in)formele overleggen/gesprekken 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 

gevoerd op individuele basis. Hiernaast hebben 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. Hierbij zijn o.a. aan bod 

gekomen de vervroegde overheveling van jeugdspelers naar de selectie senioren. Gesteld mag worden dat dit in 

volle overeenstemming met spelers en trainers senioren en jeugd heeft plaatsgevonden. 

 

Tevens zijn door de leden TC nogal wat acties ondernomen om het trainerskorps voor volgend seizoen te 

complimenteren. 

 

Samenvattend kennen we stellen dat het afgelopen voetbaljaar niet gemakkelijk is geweest voor de leden van 

de TC  maar dat we met een goed resultaat hebben afgesloten. 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. 

 

Overigens is er een tendens waarneembaar dat spelers op jongere leeftijd vroegtijdig ervoor kiezen niet meer 

prestatiegericht te willen voetballen en het selectieteam senioren verlaten om in een lager seniorenteam te 

gaan voetballen. Blijft deze tendens zich voortzetten dan is het gevaar aanwezig dat we in de toekomst maar 

een selectieteam kunnen formeren gewoon omdat er te weinig selectiespelers beschikbaar zijn. De Technische 

Commissie wil ernstig waarschuwen voor deze ontwikkeling. 

 

Samenstelling van de Technische Commissie 

Robbert Beijnsberger Anne Clerkx 

Wim Bogie Femke Stals 

Jan Kwaspen Fer Kurvers 

Bart Munnecom  

  

Emailadres commissie: technischezaken@brevendia.nl 
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Sportiviteit & Respect 

Het NOC*NSF en de KNVB willen een veilige omgeving voor alle kinderen creëren in samenwerking met 

organisaties, die activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar organiseren. Eén van de middelen om een 

veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die met minderjarigen werken. 

 

In 2018 heeft Brevendia de VOG ingevoerd en zijn alle vrijwilligers die met minderjarigen werken gevraagd 

hieraan mee te werken. Zonder uitzondering hebben zij allen vanuit de overheid een VOG ontvangen en deze 

met Brevendia gedeeld.  We hebben een proces in plaats om wijzigingen in het vrijwilligers bestand te kunnen 

verwerken. Op dit moment werken we aan het Privacy (AVG, weer zo'n mooie drie letter woord) proof maken 

van dit proces. Hierover zullen we de vrijwilligers verder informeren. 

 

Zoals gemeld is het VOG een van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren. Uiteindelijk zijn de 

VOG, de afspraken en het vertrouwen wat we in onze vrijwilligers hebben in combinatie met een zero-tolerance 

beleid bij incidenten de basis voor deze omgeving. Weet dat iedereen in het geval van incidenten terug kan 

vallen op onze vertrouwenspersoon Dr. J. Takken (huisarts). 

 

Tot slot willen we jullie verwijzen naar het preventiebeleid van Brevendia welke te vinden is op onze website 

onder Clubinfo -> Regelementen -> Leden.  

 

Sportiviteit & Respect begint en eindigt bij elk van ons als speler, vrijwilliger, lid of toeschouwer. Geef een goed 

voorbeeld aan anderen en spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. Zorg dat we uitstralen dat we een gastvrije 

vereniging zijn waar een ieder welkom is en zich aan de spelregels houdt die gelden bij Brevendia. 

Beheercommissie Kleding & Materialen 

Seizoen 2017-2018 is inmiddels voorbij gevlogen. Het clubtenue heeft zijn tweede seizoen gehad. Dankzij de 

medewerking van sponsoren en vrijwilligers Brevendia staat de “Uniforme uitstraling” centraal. Naleving van het 

kledingreglement is dan ook zeker op zijn plaats.  

 

Na het vormen van de “Beheercommissie Kleding Brevendia” in 2017 zijn we tevreden over de voortzetting van 

deze commissie. Toch staan we altijd open voor verbeteringen.  

 

Het kledingpakket voor spelende leden bestaat uit;  

 witte wedstrijdbroek  

 groen met wit accent kousen  

 zwart/grijze kledingtas 

 trainingspak (jas – groen en broek zwart/grijs) 

 

Het kledingpakket voor vrijwilligers bestaat uit;  

 trainingsjas / trainingsbroek  

 poloshirt  

 regenjas  

 coachjas 

 

De kledingreglementen staan op de website van Brevendia (www.brevendia.nl ). Voor vragen en/of opmerkingen 

betreft de kleding en materialen kun je terecht bij de commissie Kleding en Materialen. Hieronder voor de 

volledige samenstelling. 

Samenstelling van de commissie Kleding en Materialen 

Monique Wolters  Kleding jeugd  

Roel Vermeulen Kleding senioren  

Frits Coolen  Materialen   

   

Emailadres commissie: beheer@brevendia.nl 
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