
Beste spelers, trainers, ouders, vrijwilligers en sympathisanten van VS Kortenaken, 
 
 
 
Het spreekt voor zich dat onze samenleving een uitzonderlijke situatie beleeft. Iedereen voelt de impact van Corona 
in het dagelijkse leven. De volksgezondheid is vandaag prioriteit nummer één en miljoenen mensen zijn vandaag 
verplicht hun privé-, professioneel- en verenigingsleven te herorganiseren. 
De crisis cel van KBVB & VFV besliste om alle jeugd- en amateurcompetities voor dit seizoen stop te zetten. 
Voor VS Kortenaken is het momenteel koffiedik kijken wanneer voetbal terug een uitlaatklep kan zijn zoals voorheen; 
als speler, trainer, supporter en vrijwilliger. Grotere evenementen toelaten, zoals het voetbal, is wellicht één van de 
laatste stappen die de autoriteiten zullen nemen. 
 
We moeten echter rekening houden dat zoals velen ook VSK financieel getroffen is door deze Corana crisis. De BBQ 
a Volonté – paasstage en jeugdtornooi konden of kunnen niet doorgaan. 
Ook onze deelname aan Werchter & Tomorrowland, die voor extra inkomsten zorgt, hangen aan een zijden draadje 
maar tot op heden gaan deze nog officieel door. Wil je ons helpen en meewerken aan één van deze festivals als 
vrijwilliger dan kan je nog altijd terecht bij Danny Boyen op danny@vskortenaken.be. 
 
Het VSK-bestuur & -jeugdbestuur houden wekelijkse vergaderingen via skype zodat we de situatie op de voet kunnen 
opvolgen en evalueren. Nu besluit er is tot stopzetting van de competitie proberen we als VSK reeds voorbereidingen 
te treffen voor volgend seizoen. 
 
De volgende beslissingen zijn genomen: 

- Het VSK-tornooi zal niet doorgaan. Ook zal VSK niet deelnemen aan andere tornooien tot nader order. VSK 
wil zich strikt aan de maatregelen houden. 

- Lidgelden van het lopend seizoen kunnen niet gerecupereerd worden. Onze financiële verplichtingen laten dit 
niet toe. 

- De heraanleg van het D-terrein, optimalisatie drainage B-terrein en het inzaaien van alle terreinen gaat door 
en is deze week reeds gestart. 

- De zomerstage blijft op de agenda. Gelieve de inschrijving zo snel mogelijk te doen en last minute 
inschrijvingen te vermijden. Zo kunnen we ons organiseren en voldoende trainers voorzien. Wij stellen voor 
om pas te betalen wanneer we zekerheid hebben dat de stage mag doorgaan. 

 
Onderstaande punten staan nog open en zullen zo snel als mogelijk uitgeklaard worden: 

- Aan de invulling van trainersvacatures wordt hard gewerkt. De crisis maakt dit niet eenvoudig omdat 
afspraken al enige tijd niet mogelijk zijn. Rond 20 april zal hier een aparte communicatie rond uitgestuurd 
worden door onze jeugd coördinatoren. 

- De pasdagen voor de kledij zullen doorgaan van zodra de maatregelen versoepelen, we zullen dit dan zo 
snel mogelijk communiceren. 

- Start van het nieuwe seizoen zal gebeuren rekening houdend met wat de schoolinstanties gaan beslissen. 
- Spelersvoorstelling 

 
Zoals U merkt zijn er meerdere zaken waarop we vandaag geen antwoord kunnen geven. Zodra de nog openstaande 
punten duidelijk worden zullen we ASAP communiceren. Het VSK-bestuur & -jeugdbestuur zullen op regelmatige 
basis blijven communiceren. 
 
Hopelijk hebben we jullie voldoende geïnformeerd, mochten er echter nog vragen of opmerkingen zijn dan kan je 
terecht op volgend emailadres: bestuur@vskortenaken.be en we zullen zo snel mogelijk antwoorden op jullie vragen. 
 
We sluiten af met de nu al legendarische uitspraak; “Blijf in uw kot”, zodoende we zo snel mogelijk dit virus onder 
controle krijgen en we ons “oude” leventje stilletjes aan terug kunnen hervatten. Volg de maatregelen opgelegd door 
de overheid nauwgezet op om zo de gezondheid van uzelf, uw kinderen, uw naasten en de volledige samenleving 
een kans te geven op een volledig en snel herstel. 
 
Hou uw geest en lichaam gezond en wel met respect voor de maatregelen. 
 
 
Sportieve groeten 
VS Kortenaken 
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