KVC Deerlijk Sport VZW
p/a Vichtesteenweg 57
8540 Deerlijk
Deerlijk, 11 nov. 20
Betreft : Perspectief heropstart voetbalseizoen 2020-2021

Beste Ouder(s),
Beste Speler(s),
Gezien de dalende trend in het aantal covid besmettingen hebben we als bestuur samen met TVJO’s
en trainers beslist om de trainingen te hervatten van U06 tot U13 vanaf 16 november met
inachtneming van de regels uitgevaardigd door de Voetbal Vlaanderen en Gemeente Deerlijk.
De trainers zullen communiceren in hun groepjes wanneer de trainingen hervat zullen worden.
Voor de hervatting van de trainingen voor U15-U17-U21 zal dit begin januari zijn.
Normaal worden de trainingen opgeschort na de reguliere competitie op 6 december maar in
samenspraak met de trainers wordt indien het weer het toelaat verder getraind tot rond 16
december.
Vanuit Voetbal Vlaanderen volgende beslist :
− We plannen de hervatting van de competities vanaf maandag 4 januari 2021
- Het eerste weekend voor de veldvoetbalcompetities wordt ingepland op zaterdag 9 en
zondag 21 januari 2021. Dit geldt voor senioreswedstrijden, competitief en
recreatief, evenals voor alle jeugdwedstrijden
NIEUW: het Bestuur besliste in het seizoen 2020-2021 geen eindrondes te spelen, gezien er door
het uitstel van de competitie en de geplande heropstart begin 2021, te weinig speeldagen
beschikbaar blijven in de kalender.
De aangepaste kalender zal uiterlijk 1 december beschikbaar zijn.
We passen in het competitievoetbal met stijgen en dalen de kalender aan op basis van de juiste
opeenvolging van de geplande wedstrijden, zodat we er met meer kans in slagen om elke club op
zijn minst éénmaal tegen alle andere clubs te laten spelen.
Enkele verduidelijkingen van de Vlaamse Sportfederatie (VSF) op 01 november 2020:
• Sporten in georganiseerd verband (in clubs, wedstrijden, trainingen, groepen…) is verboden,
behalve outdoor voor kinderen tot en met 12 jaar (geboortejaar 2008 of later).
• Indoor sporten is verboden, behalve voor kinderen tot en met 12 jaar na goedkeuring lokaal
bestuur.
• Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot en met 12 jaar die op
sportkamp zijn. Zij mogen gebruik maken van kleedkamers - geen douches!
• Sportkampen enkel voor kinderen tot en met 12 jaar (overnachtingen zijn verboden) en enkel na
goedkeuring van het lokaal bestuur.
• Sportkantines blijven gesloten. Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden
bij kinderen tot en met 12 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter. Dit geldt zowel voor trainingen als
wedstrijden.

Alvast bedankt voor uw begrip en blijf gezond.
Het Bestuur

