Rouwbericht
Overlijden Roger Heylen, voorzitter van de Liefhebbers Voetbal Liga

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden
van onze voorzitter Roger Heylen. Roger werd geboren op 12 december
1953 en is overleden op 21 november 2021.
Op donderdag 14 oktober werd hij opgenomen voor een spoedoperatie
in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden en heeft daar nog bijna 6 weken
gevochten tegen allerlei medische complicaties, uiteindelijk heeft hij
deze ongelijke strijd niet kunnen winnen.
Roger stond mee aan de wieg van de oprichting van de LVL in 2010 en is
sindsdien onafgebroken de voorzitter geweest van onze federatie. Hij
was ongetwijfeld één van de grote bezielers bij de stichting van onze
voetbalbond, meer nog, zonder hem zou dit project waarschijnlijk nooit
zijn doorgegaan. Hij was niet direct de man die zich met de
dagdagelijkse noodzakelijke administratie bezighield, maar eerder de
man die zijn (langetermijn) visie graag deelde die meestal ten goede
kwam aan alle clubs van de LVL. Met zijn lange staat van dienst als
bestuurder bij RS Corsica kende hij natuurlijk alle problemen die een
liefhebbersclub kan ondervinden, en wist hij daar meestal ook gevat op
te reageren.
Dit onverwachte overlijden van Roger betekent natuurlijk een enorm
verlies voor de LVL. Als bestuursploeg zullen we hier heel zeker de
nodige kracht uitputten om met nog meer vastberadenheid het
liefhebbersvoetbal verder te ontplooien en te promoten want dit was
ongetwijfeld één van zijn grootste wensen.
Langs deze weg wensen wij in naam van alle leden van de LVL, veel
sterkte en steun aan zijn familie en vrienden om het verdriet voor dit
plotse heengaan te verwerken.
Als teken van erkenning voor zijn enorme verdienste aan de LVL en ook
de grote bijdrage aan het liefhebbersvoetbal zullen alle wedstrijden
die in 2021 nog worden gespeeld met een minuut stilte beginnen om de
sportieve nalatenschap van Roger aan onze LVL te herdenken.
Goodbye my friend,
we will always remember your passion for amateur football…

