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T.A.V. ALLE CLUBS EN LEDEN GVP 

Beste leden, 

Naar aanleiding van de beslissing van de regering om alle maatregelen ivm 

coronavirus te verlengen tot 19 april en zelfs 3 mei 2020, zien wij ons genoodzaakt 

om volgende beslissing te nemen. 

De kompetitie 2019-2020 wordt met onmiddellijke ingang stopgezet. De 

rangschikking die er nu is, wordt aanzien als eindklassement. De ploegen die eerste 

staan in het klassement, zijn kampioen, en de laatste in de stand zakt naar een lagere 

reeks. 

Dit is geen makkelijke beslissing omdat er nog geen enkele ploeg kampioen is op dit 

moment en ook bij de dalers kan er nog veel veranderen, mochten we de resterende 

5 wedstrijden nog spelen. Grootste probleem is vierde afdeling waar er nog drie 

ploegen strijden voor de titel.  

Maar met de huidige situatie moeten we niet aan een klassement denken, maar aan 

ieders gezondheid. Liever volgend seizoen opnieuw met iedereen opnieuw van start 

gaan dan nu onnodige zaken doen. 

Wat het Koningschap 2020 betreft, voorlopig blijft het programma van 1 t/m 14 juni 

2020 van kracht. Mocht er op 3 mei door de regering nog een verlenging bepaald 

worden, dan zal het Koningschap verschuiven naar de maand oktober 2020. Bij deze 

vragen wij aan alle clubverantwoordelijken om jullie verantwoordelijkheid te nemen 

qua inschrijvingen indien het toch doorgaat, en deze binnen te brengen ten laatste 

21 mei 2020 aub. 

De spelerscontracten moeten normaal gezien op 7 april in ons bezit zijn. Door het 

coronavirus heeft KBGB beslist dat deze op 21 april binnen moeten zijn. Nogmaals 

een oproep aan de clubverantwoordelijken om dit in orde te brengen tegen 21 april 

2020. De getekende contracten mogen in de bus van ons Hoofdlokaal gedeponeerd 



worden of jullie sturen deze met de Post op. Vergeet aub geen kopie te nemen voor 

jullie zelf, dit om discussies te vermijden. 

De Algemene Vergadering van 24 april 2020 zal naar een latere datum verschoven 

worden. 

Hopelijk staat iedereen achter onze beslissing en verder wensen wij iedereen een 

goede gezondheid toe. 
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