CLUBMEDEDELING IVM CORONAVIRUS ( 17.03.2020)
Onmiddellijke stopzetting seizoen 2019-2020
Beste Ouders, spelers en vrijwilligers,

Zonet kregen wij de volgende beslissing binnen van Basket Vlaanderen: (citaat)
“Naar aanleiding van de internationale coronacrisis, besliste de Raad van Bestuur van
Basketbal Vlaanderen om alle competities in Vlaanderen met onmiddellijke ingang stop te
zetten. De competities worden ook op latere datum niet meer hervat. In overleg met AWBB is
daarnaast ook beslist om de competities op niveau van Basketball Belgium per direct
definitief te staken.
Wegens de internationale coronacrisis werden alle competities op alle niveaus eerder al tot 3
april stil gelegd. Gezien de recente en alarmerende ontwikkelingen, werd vandaag beslist
met onmiddellijke ingang alle Basketbal Vlaanderen-competities 2019-2020 definitief stop te
zetten. Concreet betekent dit dat het basketbalseizoen vandaag eindigt en niet meer op een
latere datum zal hervat worden.”
Tot onze spijt nemen wij aldus in navolging van vele andere sporttakken kennis van het feit
dat het seizoen 2019-2020 bij deze op alle niveaus definitief wordt beëindigd.
Dit houdt in dat er sowieso geen enkele competitie en/of bekerwedstrijden meer worden
gespeeld voor het seizoen 2019-2020 en er tot nader order eveneens geen enkele
trainingen meer worden gehouden voor het huidige basketseizoen.
Gezien dit voor ons als bestuur een ongeziene situatie is en wij eveneens met nog heel wat
onbeantwoorde vragen zitten danken wij iedereen om ons even de tijd te gunnen om deze
beslissing alsook de gevolgen ervan intern te evalueren zodat wij jullie spoedig maar op een
duidelijke manier kunnen berichten over het verder verloop.
Het heeft op vandaag dan ook weinig zin uw coach, Jeugdcoördinator of Bestuur te
overladen met vragen nu zij ook geen zicht hebben op de toekomstige evolutie.
Niettemin is het de intentie van ons Bestuur om jullie zo spoedig als mogelijk terug aan het
basketten te krijgen!
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Tenslotte staan wij er op om iedereen van harte te danken die zich dit seizoen opnieuw met
volle overgave heeft ingezet voor de Kortrijk Spurs !
Een dikke merci aan alle spelers, coaches, jeugdcoördinators, ouders, fans en niet te
vergeten de vele vrijwilligers zonder dewelke deze Club niet zou kunnen blijven
voortbestaan.
Zorg vooral voor elkaar en uiteraard hopen we jullie zo snel mogelijk terug te zien op onze
Kortrijkse basketvelden !

Go Spurs !
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