








 

For Internal Use Only 

ZVV Le Soleil    Landgraaf  

    
Secretariaat:  

Horionstraat 18   
6367 CZ Voerendaal  
06-21637824  
http://www.LeSoleil.nl  
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Verslag secretaris seizoen 2021-2022 

  

We begonnen weer met veel enthousiasme aan het nieuwe seizoen. Na enkele wedstrijden 

werd het sportieve gedeelte wederom overschaduwd door covid-19 met de bijbehorende 

maatregelen van de regering. Dit resulteerde in het tijdelijk stilleggen van de competitie. Bij 

het hervatten van competitie en de daarbij behorende maatregelen van de regering zoals 

negatieve pcr test of vaccinatiebewijs konden team 4 en team 5 niet voldoende spelers bij 

elkaar krijgen. Deze 2 teams trokken zich terug uit de competitie. 

Gelukkig was er toch op sportief vlak nog goed nieuws aan het eind van de competitie. 

Team 1 en team 6 werden kampioen. Gefeliciteerd! 

  

Bestuurlijk zit Le Soleil goed in elkaar met in totaal 5 bestuursleden.  

In het seizoen 2021/2022 hielden we 8 bestuursvergaderingen en hebben de diverse 

bestuursleden in totaal meer dan 40 acties opgepakt en afgehandeld. 

 

We hebben door covid helaas geen feestavond en winterwandeling kunnen organiseren. 

We hebben wel een geslaagde alternatieve sinterklaasviering georganiseerd. 

Het organiseren van verschillende activiteiten staat voor komend jaar weer op de agenda. 

 

Het 50-jarig jubileum staat gepland op 3 september 2022. Inmiddels is de 

jubileumcommissie weer bij elkaar geweest en wordt de invulling van deze dag/avond verder 

uitgewerkt. Waarbij we rekening houden met de wensen van onze leden. 

 

Wij zijn jullie graag terug in het nieuwe seizoen!! 
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Bijlage 2 bij agendapunt 4 notulen ALV 7 juli 2022 

 

Verslag wedstrijdsecretaris seizoen 21/22 

 

Op 11 september 2021 werd het nieuwe seizoen afgetrapt met een bekerronde, maar liefst 7 

teams verdedigen de clubkleuren van Le Soleil. Op 25 september 2021 werden alle 

coronamaatregelen die toen golden versoepeld.  Waarbij het vrijgeven van de kantines,  

door alle teams met enthousiasme werd  begroet.  

 

Corona bleef echter als een donkere wolk boven de competitie hangen, er moesten nogal 

wat wedstrijden door  coronabesmettingen afgelast en opnieuw ingepland worden. 

Op 6 november 2021 werd er door de KNVB besloten dat men alleen met een CTB mocht 

zaalvoetballen. Op 18 november  2021 werden de regels nog verder aangescherpt door 

meer beperkingen in combinatie met het CTB. Dit had tot resultaat dat team 4 zich 

noodgedwongen terug moest trekken. Op 4 december 2021 werd er besloten om de 

zaalcompetitie stil te leggen tot 14 januari 2022. Vanaf 31 januari 2022 kon er weer 

gevoetbald worden, onder zeer strikte voorwaarden. Zo werden de clubs verplicht om het 

CTB te controleren, wat weer een extra belasting voor de bestuursleden betekende. Voor 

team 5 waren al deze maatregelen teveel en ook zij moesten zich terug trekken. Op 25 

februari 2022  ging het land weer open en kon er zonder  maatregelen gevoetbald worden.   

 

In de periode hierna, moesten  er nog vele wedstrijden omgezet  worden i.v.m. 

spelerstekorten door besmettingen of  slecht ingeplande wedstrijden. Al met al werd op het 

tandvlees de eindstreep gehaald, de laatste competitiewedstrijd werd  op 17 juni ! gespeeld. 

Team 1 en Team 6 wisten het kampioenschap te behalen in hun klasse, een zeer knappe 

prestatie. Zeker  gezien , de vele obstakels,  op weg naar het kampioenschap. Vanaf deze 

kant nogmaals gefeliciteerd. De eindstanden van de overgebleven teams zijn als volgt.  

 

1 van 11 ZVV Le Soleil 1   19 17  1  1  0 52 138- 44 +94 K 

8 van 11 ZVV Le Soleil 2 20  6  2 12  0 20  68- 95 -27  

7 van 10 ZVV Le Soleil 3 17  6  1 10  0 19  64- 94 -30  

1 van 7  ZVV Le Soleil 6  15 13  0  2  0 39 120- 41 +79 K  

5 van 7  ZVV Le Soleil 7  14  8  1  5  0 25  97- 69 +28      

 

Het aantal boetes bleef beperkt tot 3 maal een individuele boete en 3 maal een team boete 

voor het niet spelen van een wedstrijd            

 

Samenvattend, was het organisatorisch een zeer chaotisch en zwaar seizoen, er is nog 

nooit zoveel contact nodig geweest tussen de competitieleider KNVB  en 

wedstrijdsecretaris. 

 

Laten we  na twee chaotische seizoenen hopen op een voorspoedig seizoen 22 23 
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