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Beste speler, ouder, voogd, 
 
Het voetbalseizoen 2019-2020 is voor iedereen met een voetbalhart nogal abrupt geëindigd.  Een 
hardnekkig en besmettelijk virus gooide nogal wat roet in het eten, niet alleen voor het voetbal, maar 
voor de hele maatschappij, zowel op het vlak van volksgezondheid, als op economisch en sociaal vlak.  
Allen hebben we wel ons verhaal waarbij ons leven beïnvloed wordt/werd door dit Coronavirus.  Voor 
allen is gezond blijven het allerbelangrijkste, liefst gecombineerd met economisch zo weinig mogelijk 
schade.  Dit geldt voor elk van ons als individu, maar ook voor onze werkgevers, voor onze eigen 
onderneming, voor onze jeugdbeweging, voor de vereniging waar we onze hobby beoefenen en waar 
we onze sociale contacten koesteren.  Ook voor KVE Drongen is dit een realiteit. 
 
Het is een feit dat het onverwachte en plotse afbreken van het seizoen 2019-2020 ons als 
bestuursleden in de verschillende bestuursorganen toch voor een ongekende situatie heeft gesteld, 
waarvoor geen kant-en-klaar draaiboek bestaat.  Dit is bij onze club niet anders dan bij andere 
verenigingen.  Niettegenstaande de maatschappeljke omstandigheden waarin we allen verkeren, blijft 
onze club zich voorbereiden op het voetballeven na deze crisis.  We hebben echter nog geen zicht op 
wanneer en hoe dit zal kunnen hervatten, maar het voorbereidingsprogramma is in volle opbouw. 
Enkele zaken kunnen we reeds met zekerheid aankondigen: 

• In tegenstelling tot de suggestie van Voetbal Vlaanderen om lidgelden te verhogen, en gevolgd 
door veel clubs, blijft bij KVE Drongen het lidgeld voor het komende seizoen onveranderd. 

• Iedereen zal van bij de start van het nieuwe seizoen, dit is, afhankelijk van de leeftijd, einde 
juli/begin augustus, op een volledig trainings- en wedstrijdschema kunnen rekenen (uiteraard 
rekening houdende met wat toegelaten zal zijn en wat niet). 

• Trainings- en wedstrijdmomenten blijven per bouw (onder-, midden- en bovenbouw) quasi 
onveranderd, gekwalificeerde jeugdtrainers begeleiden onze kinderen en ervaren 
jeugdcoördinatoren onze trainers. 

 
Zoals je ziet, blijft de organisatie van onze jeugdwerking het beproefde recept van de vorige jaren 
volgen.  We zijn dan ook oprecht opgetogen dat het overgrote deel van onze spelers hun toekomst bij 
KVE Drongen heeft bevestigd, wat duidt op vertrouwen in onze organisatie en dat elkéén zich thuis 
voelt binnen onze club.  Over enkele weken hopen wij verder en conreter te kunnen berichten. 
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