Koninklijke Lutlommel VV v.z.w.
Lutlommel, 28 oktober 2020
Betreft: Gewijzigde Covid-19 maatregelen
Beste spelers, ouders, leden en sympathisanten,
Volgend op de maatregelen die bijkomend genomen werden door de Vlaamse regering op dinsdag 27
oktober en het besluit daaropvolgend, genomen door Voetbal Vlaanderen op woensdag 28 oktober, willen we
jullie hierover informeren:
De Vlaamse regering heeft beslist dat kinderen jonger dan 12 jaar kunnen blijven voetballen.
‘Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen besliste in zitting van 28-10-2020 m.b.t. het jeugdvoetbal U6 t.e.m. U13
het volgende:
• Trainingen en vriendschappelĳke wedstrĳden in eigen regio kunnen blĳven doorgaan.
• De officiële wedstrĳden worden net zoals alle andere competities (U14 t.e.m. seniores) stilgelegd.
We geven op deze manier onze clubs de kans om trainingen en vriendschappelijke wedstrijden in eigen regio
voor hun 5- tot en met 12-jarigen te organiseren. Deze sportactiviteiten kunnen zoals beslist door de Vlaamse
Regering in een coronaveilig kader worden georganiseerd. Hierdoor kunnen deze jonge spelers en speelsters
zich verder, in een veilige en plezierige voetbalomgeving, ontwikkelen wat in deze moeilijke coronatijden voor
het mentaal welzijn van deze kinderen van cruciaal belang is.’
Rekening houdend met bovenstaande, houdt dit in dat per direct alle competitiewedstrijden van alle ploegen
van Lutlommel VV stilgelegd worden tot tegenbericht van Voetbal Vlaanderen volgt.
Omdat we ervan overtuigd zijn dat sporten in deze periode van het grootste belang is, staan we er als club
op dat de trainingen van U6 tot en met U13 blijven doorgaan zoals ook door Voetbal Vlaanderen
ondersteund wordt. Zo kunnen we als club ook bĳdragen aan het mentaal welzĳn van de kinderen.
Zo vergewissen we ons als club ervan dat de spelers progressie blijven boeken. We hebben enkel het beste
met hen voor, in alle opzichten!
Onze eerstvolgende gezamenlijke opdracht is om Covid-19 te verslaan. Laten we ons dus samen zo goed
mogelijk aan de opgelegde maatregelen houden zodat we zo snel mogelijk terug kunnen genieten van onze
geliefkoosde sport.
Houdt het veilig en gezond.
Sportieve groeten,
Het bestuur van Lutlommel VV

