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Arendonk, 6 april 2020 
 
Beste lid, trainer, vrijwilliger, sympathisanten, 
 
 
Zoals jullie allicht hebben vernomen heeft Voetbal Vlaanderen op 27 maart jl. beslist dat alle jeugd- en 
amateurcompetities onmiddellijk worden stopgezet. 
 
Dit brengt het seizoen 2019-2020 jammer genoeg tot een vroegtijdig en plots einde. 
Dit betekent ook dat we een aantal kampioenen ploegen mogen feliciteren: ons 1ste elftal, de 
provinciale reserven, de provinciale U21 (2x) en de gewestelijke U15 B (gedeeld 1ste met Exc. Vorst 
en Wezel-Sport)! 
 
De maatregelen die de overheid naar aanleiding van de Corona epidemie heeft getroffen, hebben er 
ons ook toe aangezet volgende sportieve en extra-sportieve activiteiten te annuleren, dan wel te 
verplaatsen: 
 

• De jaarlijkse Paasfuif, aanvankelijk gepland op 12 april, gaat niet door. 

• De Paasstage gaat ook niet door en wordt allicht verplaatst naar juli. 

• Het Teerfeest dat gepland was op 30 april, wordt verplaatst naar nader te bepalen datum. 

• Het Foot Festival voor meisjes, voorzien op 3 mei, gaat niet door. 

• Ons RAVAGO Soccer Festival, dat zou doorgaan op 21 – 23 mei, wordt tevens geannuleerd.  
We zullen – zeker tot en met einde juli – ook niet deelnemen aan uitgaande toernooien. 

 
In functie van de algemene gezondheidstoestand zullen we te zijner tijd beslissen over deelname aan 
toernooien of vriendschappelijke wedstrijden die in augustus en later plaatsvinden. 
 
De voorbereidingen voor Vrij Kermis (31 juli t.e.m. 4 augustus), blijven vooralsnog wel “normaal” 
lopen. Degenen die zich op willen geven om te komen helpen, kunnen dit doen via de link op onze 
website: arendonksport.be/nieuws/helpende-handen-bij-events 
 
We zijn ondanks de onzekere en lastige omstandigheden in de mate van het mogelijke begonnen met 
de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Hierbij gaat onze bijzondere aandacht naar het invullen 
van het sportief kader, vooral voor onze jeugdploegen. 
 
l Wat niet verandert in “Corona tijden”, is dat de goede werking van elke sportvereniging staat of valt 
met voldoende helpende handen op en rond het veld. l 
 
Er is altijd nood aan trainers, afgevaardigden, helpers, enz.! We grijpen dan ook deze gelegenheid 
aan om een warme oproep te doen om je bij interesse te melden op tvjo@arendonksport.be als je 
meent bij de sportieve werking iets te kunnen betekenen. Mensen die geïnteresseerd zijn om zich 
voor andere zaken dan het sportieve in te zetten, sturen een bericht aan logistiek@arendonksport.be, 
events@arendonksport.be of tornooi@arendonksport.be. 
 
Alvast eeuwige dank! 
 
We wensen iedereen voor nu veel sterkte en gezondheid toe! 
 
Het bestuur l KFC Arendonk Sport 
 
#ForzaAS 
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