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AAN DE CARAÏBISCHE VOETBALBOND (CFU) AANGESLOTEN VERENIGINGEN  
 
25 augustus 2021  
 
XLIV CFU Gewone Congressen-24 oktober 2021, Miami, Florida 
 
Geachte Ledenverenigingen, 
 
In overeenstemming met artikel 10.7 (b) van de statuten van de Caribbean Football 
Union (CFU), wordt hierbij kennisgeving gedaan voor het XLIV gewone Congres van de 
Caribbean Football Union dat gehouden zal worden op zondag 24 oktober 2021 om 9:30 
uur (lokale tijd) in Miami, Florida.  
 
Dit is tevens een gewoon verkiezingscongres. 
 
1. Congreslocatie: 

 
De locatie van het Congres en de details van de accommodatie zullen te zijner tijd 
bekend worden gemaakt. 

 
2. Formele oproeping: 

 
De formele oproeping van het gewone Congres van de XLIV CFU wordt schriftelijk 
gedaan, ten minste dertig (30) dagen vóór de datum van het Congres, uiterlijk op 25 
september 2021. Deze oproeping bevat de agenda en aanvullende informatie en 
documentatie zoals vereist en bepaald in artikel 10.7 (onder c) van de CFU-statuten. 

 
3. Stemrecht: 

 
1. Elke vereniging die lid is, mag stemmen op het Congres, op voorwaarde dat zij 

haar stemrecht niet heeft verloren vanwege een schorsing of het niet in goede 
verstandhouding blijven met de CFU. 

 
2. Niemand heeft het recht om te stemmen op het Congres, tenzij hij of zij behoort 

tot en naar behoren is geregistreerd als een ambtenaar of vertegenwoordiger 
van de relevante Ledenvereniging en is benoemd of gekozen door de bevoegde 
instantie van die Ledenvereniging om het Congres bij te wonen (artikel 10, lid 2, 
van de CFU-statuten). 

 
4. verkiezingen: 

 
Het CFU-kantoor dat op het congres wordt gekozen, is: 

• Vice-voorzitter (één) 
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Kandidaten die zich verkiesbaar stellen, moeten een actieve functie uitoefenen binnen 
zijn/haar aangesloten vereniging (Art. 11 (Art. 11.1) en (Art. 10 (1-3), Art. 11 (1-2) van de 
Richtlijnen voor de verkiezingsprocedure en moeten houd je aan het volgende: 
 

1. Voorgedragen worden door een Ledenvereniging en ondersteund worden door 
ten minste twee (2) andere Ledenverenigingen. 
 

2. Elke Ledenvereniging mag slechts één kandidaat voor Vice-President en één 
kandidaat voor Lid voordragen. Indien een lidvereniging voor elke functie meer 
dan één kandidaat voorstelt, worden alle voorstellen als ongeldig beschouwd. 
Alle ingediende voorstellen worden als definitief beschouwd. 
 

3. Nominaties moeten de vorm hebben van een naar behoren ondertekende brief 
van de voorzitter of de secretaris-generaal van de nominerende ledenvereniging 
op officieel briefpapier aan het secretariaat-generaal van de CFU en moeten de 
steunverklaringen van de vereiste lidverenigingen bevatten. 

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

tot dezelfde Ledenvereniging behoren, is niet toegestaan. 
 

5. Ledenverenigingen moeten het secretariaat-generaal hiervan schriftelijk op de 
hoogte stellen aan:congres@cfufootball.orgvan de kandidaturen voor het CFU-
kantoor voor verkiezing ten minste vijfenveertig (45) dagen vóór de datum van 
het congres, uiterlijk op 9 september 2021, om 17.00 uur (EST). (Art. 10) (2) 
Richtlijnen voor verkiezingsprocedures). 

 
6. Het secretariaat-generaal van de CFU zal alle lidverenigingen op de hoogte 

brengen van de namen van de in aanmerking komende kandidaten die zich 
kandidaat stellen voor het ambt ten minste dertig (30) dagen vóór de datum van 
het congres, uiterlijk op 25 september 2021 (Art. 12 (2) verkiezingsprocedure 
richtlijnen). 

 
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 Verkiezingscomit: 
 
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 
 
Mickel Brann-Challenger 
Shelley-Ann Griffith 
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Nicole Puckerin 
 

7. Controles voor de verkiesbaarheid: 
 
1. Overeenkomstig de statuten van de CFU moeten kandidaten voor de kantoren 

van de CFU slagen voor een toelatingscontrole om zich verkiesbaar te stellen in 
deze kantoren.  

 
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: 

 
Met het oog op de aan de gang zijnde wereldwijde pandemie, mogelijke 
beperkingen opgelegd door lokale overheden, gemak van reizen; en, om de 
integriteit van de aanwezigen beter te beschermen, zal een "gereduceerd" Congres 
worden georganiseerd. Wij zullen de aangesloten verenigingen naar behoren 
informeren of deze bepaling vóór het houden van het gewone Congres zal 
veranderen.  

  
Bijgevolg zal elke Ledenvereniging één (1) stem hebben en het recht hebben om op 
het Congres vertegenwoordigd te worden door één (1) afgevaardigde (bij voorkeur 
de voorzitter van de Ledenvereniging). Deze gedelegeerde kan het stemrecht 
namens de Ledenvereniging uitoefenen.  

 
Elke Ledenvereniging stelt het CFU-secretariaat uiterlijk op 8 oktober 2021 formeel in 
kennis van de naam van de afgevaardigde die hem op de congressen zal 
vertegenwoordigen via de verstrekte registratielink. 

 
9. Voorstellen: 

 
Elk voorstel dat een Ledenvereniging aan het Congres wil voorleggen om op de 
agenda te worden geplaatst, wordt uiterlijk op 9 september 2021 schriftelijk aan het 
CFU-secretariaat toegezonden, vergezeld van een korte toelichting en alle 
ondersteunende documentatie. Het voorstel moet worden ondertekend door een lid 
van het Uitvoerend Comité van de betrokken Ledenvereniging. 

 
10. Reizen en Accommodaties: 

 
Details over de reizen en accommodaties zullen te zijner tijd worden verstrekt. 

 
Ingang, paspoort en COVID-19 testvereisten: 
Voor toegang tot de Verenigde Staten is een paspoort vereist dat ten minste zes 
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maanden langer geldig is dan de periode van uw voorgenomen verblijf. Zo niet zal u 
een nieuw paspoort moeten aanvragen. Als u een visum nodig heeft om de 
Verenigde Staten binnen te komen, moet u dit van tevoren aanvragen.  
 
Covid-19 testen is vereist voor binnenkomst in de Verenigde Staten. 

 
11. Contactgegevens: 

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

 
Wij verheugen ons op uw komst in Miami en zouden het op prijs stellen als u de 
ontvangst van deze kennisgeving per e-mail zou willen bevestigen aan 
congress@cfufootball.org. 
 

 
 

Hoogachtend, 
 
 

 
Camara David 
Algemeen Secretaris 
 
 
 
CC: Uitvoerend Comité CFU 
  FIFA/CONCACAF 


