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Beste leden, vrijwilligers en sympathisanten,  
 
 
 
Er is in tijden van corona maar één zekerheid, BLIJF IN UW KOT!!! Omwille van dit virus is het onmogelijk 
om in te schatten wanneer we met het seizoen 2020/2021 kunnen starten. Als we al kunnen starten zoals 
we de laatste jaren gewend zijn!? 
 
Achter de schermen zijn we natuurlijk al bezig met de voorbereidingen en hebben we enkele zaken beslist 
ivm het opstarten van volgend seizoen: 
 

1) Het bestuur heeft beslist om facturatie van de lidgelden uit te stellen. Zodra er zicht op is wanneer 
we kunnen starten, zullen we de facturen verdelen.  

2) Aan de hand van de aantallen die we nu hebben, schrijven we voldoende ploegen in zodat ieder 
van jullie kan voetballen volgend seizoen. 

3) Indeling ploegen:  
Omdat het lange tijd onduidelijk was of huidig seizoen nog afgewerkt ging worden en dit de manier 
van afspraken maken bemoeilijkten, hebben we een beetje achterstand. Het gaat de goede richting 
uit maar er zijn nog enkele onduidelijkheden waarop we een antwoord verwachten.  
Zodra indeling ploegen en trainers bekend zijn, brengen we jullie op de hoogte. 

4) Elk nadeel heeft zijn voordeel: owv het coronavirus hebben we nu de tijd om ons B veld deftig aan 
te pakken. Het nodige budget is uitgetrokken en een aannemer is aangesproken om waarschijnlijk 
nog deze maand te starten met het omploegen, nivelleren, bemesten en opzaaien. Ook de 
ballenvangers rond het B veld worden gerepareerd waar nodig. 

5) Inplannen Vlimmeren Sportdag, pasdagen, start trainingen, startdag,….. hangt af van het afbouwen 
van de maatregelen. Zodra wij meer weten brengen we jullie op de hoogte. 

6) Eentje om mee af te sluiten maar waar we geen zeggenschap in hebben: het aanleggen van 
kunstgrasveld staat nog steeds gepland om te starten in juli/augustus. 

 
 
Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust via mail: wouter.peeraer@telenet.be 
 
 
Hou het gezond en hopelijk tot snel. 
 
 
Het bestuur 
 
P.S.: deze brief is ook terug te vinden op onze website en facebook 
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