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Camara David 

Algemeen Secretaris 

 

VOOR LEDENVERENIGINGEN VAN HET CFU  

 

6 maart 2020 

 

XLIII Gewoon Congres van de Caribbean Football Union-7 mei 2020, Le Gosier, Guadeloupe 

 

Geachte Ledenverenigingen,  

 

In overeenstemming met artikel 10.7 (b) van de statuten van de Caribbean Football Union 

(CFU), wordt hierbij een kennisgeving gedaan voor het XLIII Gewone Congres van de 

Caribbean Football Union die wordt gehouden op donderdag 7 mei 2020 om 10.00 uur (lokale 

tijd) in Le Gosier, Guadeloupe. 

 

Dit is tevens een gewoon verkiezingscongres.  

 

1. Congreslocatie 

Hotel Salako 

10 rue Pointe de la Verdure 

Le Gosier 97190 

Guadeloupe 

 

2. Formele oproeping: 

De formele bijeenroeping van het XLIII Gewone Congres van de Caribbean Football Union 

geschiedt schriftelijk ten minste 30 dagen vóór de datum van het Congres, op en niet later dan 

7 april 2020. Zoals voorgeschreven in artikel 10.7 (c), de formele oproeping zal de Agenda het 

volgende bevatten, het Rapport van het Uitvoerend Comité, de door de accountant 

gecontroleerde Jaarrekening en het Accountantsrapport, Notulen van het XLII Gewone 

Congres en aanvullende informatie zoals voorgeschreven door de wetgeving. 

 

3. Stemrecht: 

Iedere Ledenvereniging heft stemrecht op het Congres, op voorwaarde dat het haar stemrecht 

niet heeft verloren wegens schorsing of verzuim om een goede reputatie bij het CFU te 

behouden of op voorlopige basis het lidmaatschap is toegekend.  
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Niemand heeft het recht om te stemmen op het Congres tenzij hij of zij naar behoren is 

geregistreerd als een bestuurslid of vertegenwoordiger van de relevante Ledenvereniging. (Art. 

10.2 a-d). 

       

4. Verkiezingen: 

Het CFU biedt de volgende functies als verkiesbaar aan op het Congres: 

• Voorzitter  

• Vier (4) Vice-Voorzitters 

• Vier (4) Leden 

 

De kandidaten die zich beschikbaar stellen voor de verkiezing moeten een actieve functie 

uitoefenen binnen zijn/haar Ledenvereniging (Art. 11 (Art. 11.1) en (Art. 10 (1-3), Art 11 

(1-2) van de richtlijnen voor Verkiezingsprocedures) en dienen zich houden aan het 

volgende: 

 

1. Worden voorgedragen door de Ledenvereniging als de kandidaat en ondersteund door 

ten minste twee (2) andere Ledenverenigingen.  

 

2. Elke Ledenvereniging kan slechts één kandidaat voor de functie van Voorzitter 

voordragen. Elke Ledenvereniging kan maximaal 4 kandidaten voordragen voor de 4 

functie van Vice-voorzitter en kan aanvullend maximaal 4 kandidaten voordragen 

voor de 4 functies van de leden van het Uitvoerende Comité.  Wanneer een 

Ledenvereniging voorstellen indient voor meer dan één kandidaat voor het 

Voorzitterschap, worden alle ingediende voorstellen als ongeldig beschouwd. Op 

dezelfde wijze, indien een Ledenvereniging voorstellen voor meer dan 4 kandidaten 

voor de 4 functies van Vice-voorzitter indient en meer dan 4 kandidaten voor de 4 

functies van het Uitvoerende Comité, worden dergelijke ingediende voorstellen als 

ongeldig beschouwd. Alle ingediende voorstellen worden als definitief beschouwd.  

 

3. Voordragingen moeten de ondersteuningsverklaringen van de vereiste 

Ledenverenigingen bevatten en moeten worden ingediend in de vorm van een naar 

behoren ondertekende brief door de Voorzitter of Algemene Secretaris van de 

Ledenvereniging die deze voordraging doet, op officieel briefpapier aan het Algemeen 

Secretariaat van het CFU. 
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4. De verkiezing van twee of meer leden van het Uitvoerend Comité van het CFU die tot 

dezelfde Ledenvereniging behoren, is niet toegestaan. 

 

5. Ledenvereniging moeten het Algemeen Secretariaat van het CFU schriftelijk op de 

hoogte stellen betreffende haar Kandidaten voor de functies bij het CFU die 

verkiesbaar zijn gesteld en dit ten minste vijfenveertig (45) dagen vóór de datum van 

het Congres, op of niet later dan 23 maart 2020, vóór sluitingstijd (17:00 uur EST). (Art 

10) (2) Richtlijnen voor Verkiezingsprocedures) 

 

6. Het Algemeen Secretariaat van het CFU zal alle Ledenverenigingen in kennis stellen 

van de verkiesbare kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de functies, 

ten minste dertig (30) dagen vóór de datum van het Congres, op of niet later dan 7 

april 2020 (Art 12 (2) Richtlijnen voor Verkiezingsprocedures.) 

 

5. Richtlijnen voor Verkiezingsprocedures en Vragenlijst voor de Verkiesbaarheid 

Hierbij wordt u een kopie van de Richtlijnen voor Verkiezingsprocedures van het CFU en 

Vragenlijst voor de Verkiesbaarheid uitgereikt.  

 

6. Ad-Hoc Verkiezingscomité 

Wij informeren u dat in overeenstemming met de Richtlijnen voor Verkiezingsprocedures 

van het CFU, het Uitvoerend Comité de volgende personen van het Secretariaat heeft 

benoemd  tot het Ad-Hoc Verkiezingscomité 

 

1. Mickel Brann-Challenger 

2. Shelley-Ann Griffith  

3. Nicole Puckerin  

 

7. Controles voor de verkiesbaarheid  

1. In overeenstemming met de statuten van het CFU, moeten kandidaten voor de 

functies van het CFU een controle voor de Verkiesbaarheid doorstaan, om in 

aanmerking te komen zich verkiesbaar te kunnen stellen voor verkiezing voor 

dergelijke functies. 
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2. Elke willekeurige persoon die zich kandidaat stelt voor een functie van het 

Uitvoerend Comité van het CFU moet binnen de afgelopen zes (6) maanden na 

dergelijke verkiezingen een controle voor de verkiesbaarheid hebben doorstaan om 

zich kandidaat te stellen. 

 

8. Aantal Afgevaardigden: 

Elke Ledenvereniging heeft één (1) stem en heeft het recht te worden 

vertegenwoordigd door ten hoogste drie (3) afgevaardigden in het Congres. Het CFU 

is slechts verantwoordelijk voor de kosten van twee (2) Afgevaardigden.  

De namen van de afgevaardigden die zijn benoemd om deel te nemen aan het XLIII 

Gewone Congres van de Caribbean Football Union moeten schriftelijk ten minste 

veertien (14) dagen worden aangemeld vóór de datum van het Congres, op of niet laten 

dan  23 april 2020, en zal de persoon aanduiden die stemgerechtigd is. (Art. 10.2 (c)) 

 

9. Voorstellen: 

 De aankondiging van een voorstel dat op de agenda van het Congres moet schriftelijk 

bij het Algemeen Secretariaat worden ingediend, niet later dan 23 maart 2020.  Een 

dergelijk voorstel moet duidelijk en met een korte reden worden geformuleerd. Het 

voorstel moet worden ondertekend door een lid van het Uitvoerend Comité van de 

betrokken Ledenvereniging. 

 

10.  Lidmaatschapsbijdrage voor 2020: 

Facturen, samen met de betalingsinstructies, werden al aan de Ledenverenigingen voorgelegd 

met betrekking tot de Lidmaatschapsbijdrage van US$1.000.00 voor 2020. De 

Ledenverenigingen mogen geen achterstallige betalingen hebben, om te kunnen deelnemen 

aan het Congres. 

 

11. Reizen en Accommodaties: 

La Creole Beach Hotel & Spa 

Pointe de la Verdue 

Gosier 97190 

Guadeloupe 
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CFU voor twee (2) Eenpersoonskamers. Alle kosten in verband met de registratie van een derde 

afgevaardigde, upgrades, vervoer en/of hotelaccommodaties vallen uitsluitend onder de 

verantwoordelijkheid van de respectieve Ledenverenigingen. 

 

 

12. Inreisvereisten en Paspoort: 

Voor toegang tot Guadeloupe is een paspoort vereist dat ten minste zes maanden langer geldig 

is dan de periode van uw voorgenomen verblijf. Indien u paspoort niet aan deze 

bovengenoemde eis voldoet, vragen wij een een nieuw paspoort aan te vragen.   

  

Het is de verantwoordelijkheid van elke afgevaardigde ervoor te zorgen dat ze over de nodige 

visa/s beschikken om het reizen naar de eindbestemming te vergemakkelijken. Dit moet 

vroegtijdig plaatsvinden. Als u hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met het CFU op 

congress@cfufootball.org voor een brief ter ondersteuning van uw visumaanvraag. 

 

13. Registratiegegevens  

Zoals hierboven vermeld in Sectie 8, moet u het Secretariaat van de CFU uiterlijk op 23 April 

2020 de naam van uw afgevaardigden doorgeven. U ontvangt binnenkort een registratie link.  

 

14. Contactgegevens  

Stuur eventuele vragen over het Congres per e-mail naar  congress@cfufootball.org. 

 

Wij zouden het op prijs stellen als u de ontvangst van deze mededeling kunt bevestigen per 

e-mail aan congress@cfufootball.org. Wij verheugen ons erop u in Guadeloupe te mogen 

ontvangen.  

 

Hoogachtend, 
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CC:  Leden van het Uitvoerend Comité van het CFU  

De Heer Victor Montagliani, Voorzitter van Concacaf   

De Heer Philippe Moggio, Algemeen Secretaris Concacaf 

Camara David
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De heer Marco Leal, Concacaf Chief Officer Ledenverenigingen & Kantoor van 

de Voorzitter 

  Mr Horace Reid, Directeur Concacaf Caribbean Football  

   

 

 

 


