
OFFICIELE BERICHTGEVING voor het (eventueel) HERVATTEN van de  

VLAAMSE ZAALVOETBALCOMPETITIE EN DE JEUGDCUP 2020-2021 

Deze berichtgeving vervangt alle voorgaande berichtgevingen betreffende het 

hervatten van de Vlaamse Competitie 2020-2021 en de Jeugdcup 2020-2021.   

Naar aanleiding van de ingrijpende beslissingen en maatregelen van de Federale, Vlaamse en 

Provinciale Overheid om het covid-19 virus een halt toe te roepen en waarbij deze maatregelen 

zeker zullen duren tot 15 januari 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van de V.Z.V.B. de intentie 

(de optie genomen) om de competitie – zowel Vlaamse Competitie als de jeugdcompetitie - 

opnieuw te laten starten vanaf maandag 15 februari 2021 (of toch ten laatste vanaf 15 maart 

2021) onder de geldende voorwaarden met eventueel versoepelende maatregelen. 

Voor de Vlaamse Competitie zou enkel de begonnen heenronde volledig afgewerkt worden 

waarbij de wedstrijden van de terugronde niet zouden gespeeld worden. 

Dus enkel ploegen die gestart zijn aan de heenronde zouden verder spelen en de heenronde 

afwerken. 

Op het einde van deze afgewerkte heenronde zullen de ploegen dan eenmaal tegen elkaar 

gespeeld hebben en wordt deze rangschikking dan bepaald als eindrangschikking. De ploeg die 

dan eerste is geëindigd wordt beschouwd als kampioen en zou kunnen overgaan naar een 

hogere reeks. 

Alle wedstrijden voor de Beker van Vlaanderen - inclusief de finaleavond – zullen niet meer 

plaatsvinden en worden dus geschrapt.   

De scheidsrechterskosten voor de terugronde zullen zodoende niet aangerekend worden op de 

eerstvolgende factuur van januari 2021. 
 

Wat betreft de Jeugdcup en de Beker van Vlaanderen jeugd: 

Voor de jeugdcup Noord wordt een aangepaste kalender opgemaakt. 

Voor de jeugdcup West : de reeds gespeelde zondagen blijven behouden en de niet gespeelde 

zondagen (die gepland waren in de maanden oktober - november 2020 en januari 2021 

(scholieren)) worden afgewerkt op nog te plannen zondagen in februari – maart – april en mei  

2021. De reeksen zullen niet gesplitst worden.  

Er zal tevens geen ligafinale voor de jeugdploegen georganiseerd worden. 

De beker van Vlaanderen jeugd wordt stilgelegd en niet verder afgewerkt waarbij dus ook geen 

finaledag voor jeugdploegen zal georganiseerd worden. 
 

Eventuele financiële compensaties zullen onderzocht worden na overleg met de hogere 

instanties maar gezien de Vlaamse Zaalvoetbalbond geen gesubsidieerde maar enkel een 

erkende federatie is krijgen we geen enkele financiële tegemoetkoming noch van de Vlaamse 

regering noch van Sport Vlaanderen. Enkel gesubsidieerde federaties krijgen een financiële 

compensatie naar aanleiding van een besluit van de Vlaamse Regering dd. 19 juni 2020 en 11 

september 2020. 

Sport Vlaanderen laat ons wel weten dat ploegen die een financiële tegemoetkoming willen 

bekomen hun aanvraag voor een financiële tegemoetkoming kunnen indienen bij de lokale 

besturen. 
 

Het Dagelijks bestuur van de V.Z.V.B. rekent erop dat iedereen zich houdt aan alle genomen 

maatregelen zodanig dat er op 15 februari 2021 (of ten laatste 15 maart 2021) – mits toelating 

van de Federale en Vlaamse Overheid – opnieuw zaalvoetbal zal kunnen gespeeld worden. 
 

Hou het veilig en zorg goed voor Uzelf en Uw dierbaren. 

Samen komen we er doorheen. 

De voltallige Raad van Bestuur wenst iedereen een gezond en sportief 2021. 

Het Dagelijks Bestuur V.Z.V.B.  

31 december 2020 


