LVL-info 13 – Mededeling Bestuursorgaan
Beste LVL lid,
Ondanks de vele en zware inspanningen die iedereen van ons al heeft geleverd in de strijd
tegen de pandemie moeten we samen met U vaststellen dat het corona virus ons nog altijd
stevig in de greep heeft. In onze vorige editie hadden we als bestuur nog de hoop uitgedrukt om
dit seizoen toch nog te kunnen hervatten, al was het maar alleen met een bekercompetitie,
helaas ook dit blijkt nu ijdele hoop te zijn.
In een special samengeroepen vergadering heeft het Bestuursorgaan vorige zaterdag na het
laatste overleg van onze regering enkele belangrijke knopen doorgehakt mbt het huidige en
volgende seizoen.
Allereerst is besloten om de huidige competitie te neutraliseren en dit seizoen geen officiële
wedstrijden meer te spelen, maw er worden geen competitie en bekerwedstrijden meer
gespeeld. Indien in mei terug vriendenwedstrijden mogelijk zijn zal de bond de nodige
ondersteuning bieden door scheidsrechters te voorzien en de verzekering te aktiveren.
Nu de competitie is geneutraliseerd heeft het bestuursorgaan in toepassing van het
coronareglement ook beslist om alle schorsingen die aan een wedstrijdcode waren gekoppeld
te annuleren. De schorsingen die voor een bepaalde tijdsperiode waren vastgelegd blijven
behouden tot op de datum zoals die oorspronkelijk was vastgelegd. Deze schorsingen zullen
later zoals in de voorgaande jaren gepubliceerd worden in de LVL info.
Vanaf nu kijken we terug naar de toekomst en naar de start van het nieuwe seizoen dat hopelijk
terug een normaal verloop kan krijgen. Wij zijn er ons van bewust dat corona niet weg zal zijn
en dat er waarschijnlijk nog wel onder bepaalde voorwaarden en protocols; al dan niet met een
vaccinatiepaspoort, zal moeten gespeeld worden.
Op sportief vlak hebben we de intentie om het seizoen 2021/2022 in een zelfde format te laten
opstarten zoals 2020/2021. Dwz dat er gestreefd zal worden naar een zaterdagcompetitie van 5
reeksen met max 12 ploegen per reeks en een veteranenreeks op vrijdag. In principe blijven de
reeksen dezelfde, eventueel aangevuld met nieuwe ploegen.
De inschrijvingsformulieren zullen deze maand nog verstuurd worden zodat de clubs voldoende
tijd hebben om hun leden te raadplegen om de inschrijving tegen 20 mei binnen te sturen.
Ook op financieel vlak heeft het bestuursorgaan een aantal belangrijke beslissingen genomen
om de clubs te ondersteunen. Net zoals dit seizoen het geval was zullen de clubs hun
betalingen kunnen spreiden. Details zullen later medegedeeld worden.
Dit seizoen heeft Sporta een financiële compensatie doorgerekend van 10% per lid. Dit bedrag
werd door de bond aangevuld tot 3€ per lid. Deze compensatie van Sporta verwachten wij niet
meer als de nieuwe competitie zal aanvatten.
Vanwege de bond wordt er echter wel een significante tegemoetkomig voorzien en zal het
lidgeld gehalveerd worden voor het seizoen 2021/2022.
Langs deze weg hopen wij de clubs voldoende geïnformeerd te hebben over huidige en
toekomstige stand van zaken in de LVL; indien zich nieuwe ontwikkelingen moesten voordoen
zullen wij dit zeker met jullie delen.
Hou het veilig en gezond!!
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