LVL-info 12
LVL-info 12 ...................................................................................................................................................1
1
Mededeling Bestuursorgaan ..............................................................................................................2
2
Rapport speeldag 10 10 2020 - aanvulling ........................................................................................4
3
Rapport Dagelijks Bestuur zitting 29 10 2020 - aanvulling..............................................................4

Een sportief en gezond 2021 !!
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Mededeling Bestuursorgaan

Beste LVL lid,
In naam van alle LVL-bestuursleden wensen wij onze leden een gezond en sportief 2021 toe!!
Nu het horrorjaar 2020 achter de rug is kijken we hoopvol uit naar wat het nieuwe jaar zal
brengen. Onze gezondheid komt natuurlijk op de eerste plaats, maar toch zal vooral de drang
om ons oude leven terug op te nemen wel bij iedereen overheersen! En in dat “oude leven” had
voetbal voor ieder van ons een belangrijk aandeel, al beseffen we nu maar al te goed dat dit zeer
relatief is.
Wij hopen dat er dit seizoen nog kan gevoetbald worden indien dit op een veilige manier zou
kunnen gebeuren, en kijken zeker uit naar de start van het nieuwe seizoen dat hopelijk terug een
normaal verloop kan krijgen. Hoewel we allemaal weten dat dit alles geen zekerheid is, willen we
als bestuursploeg toch wat perspectief bieden in deze donkere tijden en onze visie met U delen
over het verdere verloop van de competitive.
Omdat vele van onze ploegen hun terrein delen met clubs van Voetbal Vlaanderen zijn wij
natuurlijk sterk afhankelijk van de beslissingen van Voetbal Vlaanderen om de competitie te
hervatten. Als nieuwe startdatum heeft Voetbal Vlaanderen nu 13 februari naar voor geschoven
om eventueel te eindigen op 29 mei. Ondertussen lijken deze datums alweer achterhaald te zijn
en verwachten wij dat de start nog maar eens zal opgeschoven worden.
In de veronderstelling dat de curve blijft dalen en er nog effectief kan worden gespeeld, zal in de
LVL alleen de heenronde worden uitgespeeld; zowel op zaterdag als bij de veteranen. De
terugronde en de bekercompetitie wordt afgelast en de vrijgekomen speeldagen kunnen
ingenomen worden door de afgelaste competitiewedstrijden die opnieuw zullen
geprogrammeerd worden. Op die manier blijft er voor de clubs ruimte om in mei hun tornooien te
kunnen organiseren.
Zoals voorzien werd in het corona reglement zullen de kampioenen/stijgers en de dalers
aangeduid worden op basis van de rangschikking van de heenronde.
Momenteel weten we nog niet onder welke voorwaarden en protocols er terug zou kunnen
opgestart worden, maar indien de kleedkamers niet mogen gebruikt worden en we terug moeten
beginnen zoals we gestopt zijn in oktober is een heropstart niet aan de orde. Dat hebben de
clubs duidelijk aangegeven in de laatste wedstrijden van oktober. (zie mededeling
bestuursorgaan 2020-10-14)
Wij kunnen nu alleen maar hopen dat daling van de corona curve blijft aanhouden en de
competitie in de lente kan hervat worden.
Naast het sportieve is er ook nog het financiële luik waar onze clubs mee kampen en waar wij als
bestuur ook zullen proberen om enig perspectief te bieden, zij het in beperkte mate.
In de eerste plaats heeft Sporta aangekondigd dat zij een kleine compensatie zullen
doorrekenen op alle ledenbijdragen van leden die in 2020 werden aangesloten. In de praktijk
betekent dit een terugbetaling van 10%, omgerekend 1,30 € per lid.
Het Bestuursorgaan heeft in de vergadering van 29 december beslist om dit bedrag aan te vullen
met 1,70 € per lid, zodat de clubs voor ieder aangesloten lid van 2020 een bedrag van 3 € krijgen
teruggestort.
De terugbetaling van Sporta verwachten wij deze maand, en zal samen met de LVL-aanvulling
aan de clubs worden doorgerekend op het volgende rekeninguitreksel dat in januari zal worden
rondgestuurd (dit staat los van de tussenkomst in de wedstrijdkosten (5 € per match) en de
scheidsrechterkosten (2 € per match) die de LVL nu al bekostigt).
We beseffen dat deze terugbetaling maar een druppel op een hete plaat is, maar alle beetjes
kunnen helpen.
Daarnaast willen wij de clubs ook nog eens wijzen op het noodfonds dat iedere gemeente ter
beschikking heeft om de noodlijdende clubs financieel te ondersteunen. Neem daarvoor zeker
contact op met de sportfunctionaris van uw gemeente. De nodige attesten van Sport Vlaanderen
zijn beschikbaar op de website van Sporta of kunnen via de bondsecretaris afgeleverd worden.
Dit is niet direct de “nieuwjaarsbrief” die een bestuursploeg wil brengen aan haar leden bij het
begin van het nieuwe jaar, maar wij hopen dat jullie er toch enkele lichtpuntjes zult in kunnen
terugvinden om met verse moed het nieuwe jaar aan te vatten!
Hou het veilig en gezond!!
Namens het LVL-bestuursorgaan,
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Ambiance

Kruiskensbaan 3 2560 Bevel
 03 4112366

Afvalbehandeling
Recyclage
Moerbroek 6
2270 Herenthout
 014 255015
 info@grct.be
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Rapport speeldag 10 10 2020 - aanvulling

COMPETITIEWEDSTRIJDEN
1ste gele kaart (10 10 2020)
321025
Geyskens
Olivier
2de gele kaart (10 10 2020)
134122
Awal

3

Kiel

Rapport Dagelijks Bestuur zitting 29 10 2020 - aanvulling

Schorsingen na bevestiging minnelijke schikking
geschorst van 7/02/20 tot 07/0/21
081049
Sterckx
Kenneth
* de effectieve schorsing van 7/02/2020 tot 7/011/2020:
de resterende effectieve schorsingsperiode van 17/10/2020 tot 07/11/2020 wordt omgezet
naar de wedstrijdcodes die in de kalender gepland waren tijdens deze periode:
2a075 – 2/5a085 – 2a096 – 2a105
* de voorwaardelijke schorsing van 3 maanden wordt opgeschoven naar de
datum dat de competitie terug hervat wordt.

LVL info 12

4/4

06/01/2021

