Aan: alle wedstrijdsecretarissen van de verenigingen van de afdeling ZuidWest
Het Bondsbureau
Bestuur afdeling ZuidWest
Competitieleiders afdeling ZuidWest
Maastricht, 10 maart 2020
Betreft: Verplaatsen speelronde ivm coronavirus
Beste wedstrijdsecretaris,
Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen in de provincie Noord Brabant
omtrent het coronavirus, het advies van het RIVM (vermijden van bestaande en
nieuwe contacten) en de recente ontwikkelingen bij andere sportbonden hebben wij
als adviescommissie competitie besloten om alle wedstrijden (jeugd en senioren) van
11, 12, 13, 14, 16 en 17 maart aanstaande te verplaatsen. Alle wedstrijden
(senioren) in onze afdeling zullen worden gespeeld in de periode van 11 tot en met
16 mei 2020. Wij hebben voor deze speeldata gekozen omdat van 27 april tot en met
10 mei de meivakantie is. De wedstrijden in de Hoofdklasse B en 3e Klasse F worden
verplaatst naar 27 en of 28 maart, dit in verband met de playoffs/-downs. Alle
wedstrijden die eerder dan morgen gespeeld zijn en wel tot de verschoven
speelronde behoren blijven staan en worden niet opnieuw gespeeld.
Alle wedstrijden van de jeugd zullen worden gespeeld op zaterdag 16 mei 2020.
De speeldatum van de beslissingswedstrijden, nu vastgesteld op 8 mei, zal opnieuw
worden bepaald. Deze nieuwe speeldatum is mede afhankelijk van de
ontwikkelingen de komende periode.
Publicatie van dit bericht zal ook geschieden via Info ZuidWest, Facebook en de
website.
Ik wil u vragen al uw leden op de hoogte te brengen van dit genomen besluit.
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn de komende dagen, zal ik u steeds op de
hoogte brengen van de genomen beslissingen. U kunt dit volgen via Facebookpagina
van de afdeling, de website van de afdeling en Info ZuidWest.
Ik hoop u hiermee voldoende in kennis gesteld te hebben. Mocht u als
wedstrijdsecretaris nog vragen hebben, dan verneem ik graag van u. Gelieve uw
leden op het hart te drukken mij niet persoonlijk te contacteren, maar eventuele
vragen via u te stellen.
Met vriendelijke groet,
Ronald Brekelemans
Alexander Heil
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