
Beste voetbalvrienden, 
 
Het bestuur heeft (op afstand) overlegd over hoe verder met onze competitie. 
 
Omdat we het onwaarschijnlijk vinden dat de problemen op 6 april al opgelost zijn, en 
omdat doorspelen tot begin juli geen optie is, omdat dit te kort is om de competitie af te 
ronden,  zijn we tot het volgende voorstel gekomen: 
De eindstanden van de competitie worden vastgesteld na twee volledige speelronden. Dit 
zijn de eerste 16 wedstrijden. 
De meeste teams hebben deze 16 wedstrijden al gespeeld, en de drie wedstrijden die nog 
gespeeld moeten om alle teams op 16 gespeelde wedstrijden te brengen hebben geen 
invloed meer op een kampioenschap of degradatie. 
In de tweede klasse staan FC Koekoek en Eethuis Corvers Geleen na 16 wedstrijden op een 
gelijk puntenaantal. Dat betekent dat er een beslissingswedstrijd gespeeld moet gaan 
worden.  
 
We gaan ervan uit dat we dit nog wel kunnen organiseren tegen het einde van mei. Ook de 
promotie degradatiewedstrijden en de bekerwedstrijden zullen we nog wel kunnen 
organiseren. 
Het doorgaan van de feestavond is nog niet zeker. 
Alle wedstrijden (behalve de genoemde) die we vanaf nu nog kunnen organiseren zullen 
vriendschappelijk zijn, en we zullen proberen om het resterende aantal uren zo eerlijk 
mogelijk te verdelen over de teams. 
 
Hoe onze verhuurders zullen omgaan met de gedwongen sluitingen is nu nog niet duidelijk. 
Financieel zullen we niet voor problemen komen te staan, omdat iedereen de voorschotten 
al heeft betaald. 
Het kan gebeuren dat we niet krijgen waar we wel voor betaald hebben, maar daar gaat het 
bestuur vooralsnog niet van uit. 
In ieder geval zullen de kosten voor de scheidsrechters een stuk lager zijn dan verwacht, en 
als we geen feestavond kunnen organiseren scheelt dat ook een behoorlijk bedrag. 
Zoals altijd zal dit in de eindafrekening verrekend worden met het te betalen voorschot voor 
het seizoen 2020-2021. 
 
We hopen dat iedereen zich kan vinden in de voorgestelde oplossing voor het afronden van 
de competitie, en wensen iedereen veel gezondheid toe, en ook jullie naasten natuurlijk. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur. 
 


