Beste spelers en ouders, stafleden en coördinatoren, vrijwilligers en medewerkers,
Zoals u ongetwijfeld reeds heeft vernomen, hebben de voetbalfederaties vorige week de
beslissing genomen om alle lopende competities in het amateur- en jeugdvoetbal definitief te
staken. Dit betekent dat ook wij, hetzij veel te vroeg en erg abrupt, aan het einde van onze
favoriete hobby voor dit seizoen zijn gekomen. De voortijdige beëindiging van het seizoen,
betekent helaas ook dat wij met pijn in het hart onze paasstage en het mei-tornooi dienen af te
gelasten.
Wij willen dan ook beginnen om, namens het volledige bestuur, IEDEREEN die betrokken is bij
onze club van harte te bedanken voor hun inzet van het afgelopen seizoen. Spelers,
afgevaardigden, trainers, coördinatoren, vrijwilligers, supporters,... noem maar op. Jullie allemaal
maken mee de club tot wie we vandaag zijn!
Deze crisis betekent voor onze club een zware financiële klap. Net zoals alle andere verenigingen,
zien ook wij heel wat belangrijke inkomsten verloren gaan: opbrengsten van de kantine, onze
eetfestijnen en VIP-diners,... En het is ongetwijfeld ook voor u herkenbaar: de vaste kosten blijven
intussen gewoon doorlopen. Het wordt een enorme uitdaging om de financiële schade voor onze
club zo veel als mogelijk te beperken. Heeft u hieromtrent creatieve ideeën? Dan mag u ons deze
zeker en vast laten weten. We bekijken graag elk voorstel, want deze zullen broodnodig zijn.
Echter is ieders gezondheid onbetaalbaar! We hebben er alle vertrouwen in dat onze club, samen
met jullie, deze crisis zal overwinnen. Terwijl we intussen met z'n allen trouw alle raadgevingen
van de overheid nauwgezet blijven opvolgen, beginnen wij achter de schermen al volop met de
voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen. Echter zijn ook wij afhankelijk van de
beslissingen die genomen worden door de regering en de voetbalfederaties.
Wij hopen komende dagen en weken een beter zicht te krijgen op wanneer wij onze activiteiten
opnieuw kunnen starten, en denken al luidop na over enkele bijkomende activiteiten. Echter blijft
dit alles vandaag nog een groot vraagteken, en zou elke aankondiging momenteel erg voorbarig
zijn. Zodra de situatie het toelaat, zullen wij een planning voor de aanvang van het nieuwe
voetbalseizoen opmaken en deze naar jullie communiceren. Wij hopen alvast een aantal extra
vriendschappelijke wedstrijden te kunnen organiseren en ons te kunnen inschrijven op een aantal
bijkomende tornooien...
Ten slotte: 'een goede gezondheid' is iets wat we normaal in de Nieuwjaarsperiode aan mekaar
toewensen. Maar sta ons toe deze woorden, in deze toch wel erg bijzondere tijden, nog eens voor
jullie allen te herhalen.
Blijf bewegen, hou jullie gezond en maak er intussen met z’n allen het beste van. Tot binnenkort!
Met sportieve groeten,
Het voltallige bestuur van KHO Wolvertem

