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Verwelkoming Door De Voorzitter
Randolph Harris, GCM - Barbados

Mijn Caraïbische Voetbalbond Voetbalfamilie,

Eerder dit jaar lanceerden we het geactualiseerde strategisch 
plan voor de CFU. Het is tegelijkertijd een ambitieuze en 
 haalbare agenda die erop gericht is ons menselijk kapitaal te 
benutten en aan te scherpen met het oog op het realiseren 
van betere en consistente resultaten op het veld.  Tegelijkertijd 
 zitten we in het tweede jaar van de Covid-19 pandemie. Het 
 heeft een tol geëist van velen, zo niet van ons allemaal, op 
 talloze manieren. Toch blijven we volhouden.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u, de aangesloten 
verenigingen, te bedanken voor uw steun en uw vertrouwen, 
terwijl we onze weg blijven vinden in deze ongekende tijden.

Ik ben blij te kunnen melden dat we aanzienlijke 
 vooruitgang hebben geboekt met onze zichtbaarheid en 
 communicatiecampagne, aanzienlijk verbeteren van onze 
 aanwezigheid op sociale media en het creëren van inhoud die 
intrinsiek Caribisch is, want als we onze verhalen niet vertellen, 
wie dan wel?

We zijn partnerschappen aangegaan met regionale  organisaties, 
namelijk de University of the West Indies St. Augustine, 
Flow Sports and Sports Company Trinidad en Tobago. Deze 
 samenwerkingen zullen ons helpen om een aantal van onze 
doelstellingen met betrekking tot leren, training en retooling te 
bereiken, en onze communicatiestrategie, die belangrijk is voor 
het aantrekken van andere partnerschappen.

Ik ben bijzonder trots op de succesvolle hosting van de CFU 
Challenge serie, in augustus, voor zowel jongens als meisjes. De 
wedstrijden, gehouden in de Dominicaanse Republiek,  leverden 
verschillende primeurs op voor de CFU Het was de eerste keer 
dat beide toernooien in hetzelfde jaar werden  gehouden. Een 
ander voordeel van deze pandemische wolk is dat alle teams 
in één gastland groepering op  vaardigheidsniveau mogelijk 
 maakten. Deze factor alleen al bracht onmetelijke voldoening, en 
ik durf te zeggen vreugde, aan alle mededingers—en er is geen 
grotere mate van de impact van een  ontwikkelingswedstrijd 
dan de reactie van de spelers.

Ik feliciteer Haïti, wiens veerkracht grenzeloos is, voor het 
 gekroond worden tot kampioenen van zowel jongens als 
 meisjes wedstrijden op niveau I, en aan Aruba (meisjes) en 
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Randolph Harris GCM
Voorzitter van de Caraïbische Voetbalbond

 Bonaire  (jongens) voor hun niveau II overwinningen. In het 
 algemeen prijs ik alle verenigingen die aan de Challenge  serie 
hebben deelgenomen en wier samenwerking tot het succes 
heeft  bijgedragen. De gastheren, de Dominicaanse Republiek, 
waren ook een voorbeeld van de ontembare Caribische geest 
en zorgden ervoor dat elke hindernis werd overwonnen om een 
uitstekend evenement te hebben.

Ik ben trots op de vooruitgang die we blijven boeken en de 
 voordelen die we ons lidmaatschap bieden. De pandemie  heeft 
ons misschien geaard in onze respectieve landen, waardoor 
een online congres werd gedwongen, maar ik ben bemoedigd 
om te zien dat we ondanks de fysieke afstand de kloven tussen 
en tussen ons sluiten, waardoor we dichter bij onze doelen en 
 doelstellingen komen.

Ik waardeer ieder van u voor het werk dat u doet in uw 
 verenigingen en uw betrokkenheid bij de CFU.

We blijven 31 sterk, met een mooie toekomst voor de boeg.
Hartelijke groeten,

Randolph Harris GCM
Voorzitter van de Caraïbische Voetbalbond
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Aan De Aangesloten Verenigingen 
VAN DE CARAÏBISCHE VOETBALBOND (CFU) - 21 oktober 2021
Buitengewoon Congres XLIV van de Caraïbische Voetbalbond – 20 november 2021, via videoconferentie

Geachte aangesloten verenigingen,

Zoals u weet en zoals vermeld in onze correspondentie van 25 augustus 2021, was het Buitengewoon Congres XLIV van de Caraïbische Voetbalbond (CFU) 
oorspronkelijk bijeengeroepen voor 24 oktober 2021. Helaas, als gevolg van de wereldwijde pandemie, moesten we de vergadering opschorten, hetgeen 
werd vermeld in onze correspondentie van 24 maart 2021.

We zijn verheugd u de bijgewerkte, officiële kennisgeving en oproeping van het Buitengewoon Congres XLIV van de Caraïbische  Voetbalbond te kunnen 
aanbieden, dat op 20 november 2021 om 10:00 uur (EST) via videoconferentie zal worden gehouden.

1. Congreslocatie:
 Vanwege de aanhoudende wereldwijde pandemie en de reisbeperkingen en andere protocollen in veel van de landen die deel uitmaken van het 

CFU-lidmaatschap, en het feit dat de verkiezing onbetwist is, keurde het Uitvoerend Comité goed dat het  Buitengewoon Congres XLIV van de CFU via 
videoconferentie zou worden gehouden. De aanvullende informatie betreffende de toegang tot het Congres zullen afzonderlijk worden  verstrekt. 

2. Formele oproeping:
 De formele bijeenroeping van het Buitengewoon Congres XLIV van de CFU: de agenda, notulen en aanvullende informatie en  documentatie zoals 

vereist door en bepaald in art. 10.7 (c) van de CFU-statuten, zijn ingesloten in het Congressboek dat  beschikbaar via de onderstaande link is. - Zijn hierin 
bijgevoegd

3. Stemrecht:
 Elke aangesloten 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.
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 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 aangesloten vereniging en is benoemd of gekozen door de bevoegde instantie van die  aangesloten vereniging om het Congres bij te 
wonen (artikel 10, lid 2, van de CFU-statuten).

4. Aantal afgevaardigden:
 Zoals bepaald in de kennisgeving verzonden op 25 augustus 2021, heeft elke aangesloten vereniging het recht zich op het congres te  laten 

 vertegenwoordigen door één afgevaardigde. Deze afgevaardigde kan het stemrecht namens de aangesloten vereniging  uitoefenen.

 Elke aangesloten vereniging stelt het CFU-secretariaat uiterlijk op 24 juni 2021 formeel in kennis van de naam van de afgevaardigde die haar op de 
congressen zal vertegenwoordigen via de verstrekte registratielink.

  Meld u hier aan: https://www.cfufootball.org/xliv-ordinary-congress/ 

5. Verkiezingen
 Het Bureau van het Uitvoerend Comité van de CFU dat wordt gekozen en de in aanmerking komende kandidaat is het volgende:
 - Vicevoorzitter (1) – Michael Ricketts

Houd er rekening mee dat voorafgaand aan de opschorting van het Buitengewoon Congres XLIII van de CFU van 7 mei 2020, de  benoemingsperiode voor 
de genoemde kantoren al formeel en statutair was afgesloten en gesloten. Daarom wordt de benoemingsperiode voor het Bureau dat ter verkiezing op 
het Buitengewoon Congres XLIV van de Caraïbische Voetbalbond wordt verkozen, als gesloten beschouwd.

6. Contactgegevens
 Stuur eventuele vragen over het Congres per e-mail naar congress@cfufootball.org. Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten 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
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1. Opening
2. Welkom van Mr. Randolph Harris, de voorzitter van de CFU
3. Hoofdelijke stemming en vaststelling van het quorum
4. Benoeming van aangesloten verenigingen om de officiële notulen en stemopnemers te controleren 
5. Goedkeuring van de agenda
6. Toespraak van mr. Randolph Harris, de voorzitter van de CFU
7. Goedkeuring van de notulen van de buitengewoon congresnotulen XLIV van 2020 (Aventura, Florida, 8 juli 2020)
8. Verslag van het Uitvoerend Comité 2020
9. Gecontroleerde Jaarrekening van 2020
 • Onafhankelijke accountantsverklaring
 • CFU Gecontroleerde Jaarrekening
 • Verslag van het Controle Comité 
 • Goedkeuring van de Gecontroleerde Jaarrekening van 2020 
10. CFU 2021-2022 Begrotingsgoedkeuring
11. Benoeming van Accountants
12. Verkiezingen
13. Benoeming van rechterlijke instanties 
14. Aankondiging van het Volgende Buitengewoon Congres van de CFU
15. Opschorting van de vergadering

Agenda van het Buitengewoon Congres XLIII
20 november 2021, via Videoconferentie 
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 Algemeen secretaris Camara David 
 en voorzitter Randolph Harris, GCM.
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Het CFU - Lidmaatschap
”Eén Caribische stem verenigd in passie en doel”
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Directiecomité

RANDOLPH HARRIS
VOORZITTER - BARBADOS

LYNDON COOPER
VICEVOORZITTER - ST. LUCIA

RIGNAAL FRANCISCA
VICEVOORZITTER - CURACAO

RICHARD DIJKHOFF
VICEVOORZITTER - ARUBA

MICHAEL RICKETTS
LEDEN - JAMAICA

GLEN ETTIENNE
LEDEN - DOMINICA

ERIC LABRADOR
LEDEN (HANDELENDE IN DE 

HOEDANIGHEID VAN) - PUERTO RICO

SONIA FULFORD
AMBTSHALVE LEDEN - TURKS-EN CAICOSEILANDEN

LUIS HERNANDEZ
AMBTSHALVE LEDEN - CUBA

MAURICE VICTOIRE
AMBTSHALVE LEDEN - MARTINIQUE

JEANINNE WONG LOI SING
VICEVOORZITTER (HANDELENDE IN DE 

HOEDANIGHEID VAN) - BONAIRE

GWENDOLYN SALMON
LEDEN - ANTIGUA EN BARBUDA

10



11



Notulen Van Het Buitengewoon Congres XlIII Van De Caraïbische Voetbalbond
GEHOUDEN IN HET JW Marriott Miami Turnberry Resort
Aventura, Florida - 8 juli 2021 om 9:30

De vergadering werd gehouden in het JW Marriott Miami 
 Turnberry Resort in Aventura, Florida. De volgende leden van 
het Uitvoerend Comité bij de Caraïbische Voetbalbond (CFU) 
waren aanwezig: mr. Randolph Harris (Barbados),  voorzitter; mr. 
 Rignaal Francisca (Curaçao), tweede vicevoorzitter, mr.  Lyndon 
Cooper (St. Lucia), derde vicevoorzitter; mr. Richard  Dijkhoff 
 (Aruba), vierde vicevoorzitter; mr. Bruce  Blake-Stephens 
 (Kaaiman Eilanden), lid; mr. Glen Etienne (Dominica), Lid; mevr. 
Jeaninne Wong Loi Sing (Bonaire), lid; mr. Eric Labrador  (Puerto 
Rico), lid; mevr. Sonia Fulford (Turken en Caicos Eilanden) 
 ambtshalve lid; mr. Luis Hernandez (Cuba), ambtshalve lid; mr. 
Maurice Victoire (Martinique), ambtshalve lid 

mr. Camara David, de algemeen secretaris

De afgevaardigden van: Anguilla; Antigua en Barbu-

da; Aruba; Bahama’s; Barbados; Bermuda; Bonaire; Britse 
 Maagdeneilanden; Caymaneilanden; Cuba; Curacao; Dominica; 
Dominicaanse  Republiek; Frans Guyana; Grenada; Guadeloupe; 
Guyana; Haïti; Jamaica; Martinique; Puerto Rico; St. Maarten; St. 
Kitts En  Nevis; St Lucia; Suriname; Trinidad en Tobago; Turks-en 
Caicoseilanden; en USVI.

Afwezig
Cuba

Het Buitengewoon Congres XLIII werd geopend met een CFU 
One Language: voetbal video 

1. Opening
Mr. Randolph Harris, de voorzitter van de CFU, riep de 
 vergadering om 9.46 uur tot de orde.
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Notulen Van Het Buitengewoon Congres XlIII Van De Caraïbische Voetbalbond
2. Welkomstwoord 
Mr. Harris verwelkomde de afgevaardigden en gasten op 
het Buitengewoon Congres XLIII van de CFU. Hij vroeg en 
kreeg goedkeuring voor een wijziging van de agenda om 
de  opmerkingen van Concacaf voorzitter Victor  Montagliani 
en FIFA voorzitter Gianni Infantino voor de hoofdelijke 
 stemming en vaststelling van het quorum te plaatsen. 

3. Opmerkingen van mr. Victor Montagliani, Concacaf 
 voorzitter 
Mr. Montagliani feliciteerde de kandidaten, die  allemaal 
 onbetwist waren, met hun hangende bevestiging. Hij zei dat 
zowel Concacaf als FIFA ernaar uitkijken om de  relatie met de 
CFU te verdiepen. Hij feliciteerde de Caribische  teams die zich 
hadden gekwalificeerd voor de Gold Cup 2021 en  daagde de 
CFU uit om vijf Caribische landen te  laten  kwalificeren voor 
de FIFA World Cup van 2026, die zal  worden  georganiseerd 
in de Concacaf-regio. Mr. Montagliani  beloofde de steun 
van Concacaf, via workshops en  programma’s, en vertelde 
de  leden om zich te concentreren op training buiten het 
gebied om beter te worden op het gebied, om kansen te 
 maximaliseren en goede, consistente resultaten te behalen. 
Hij zei dat de inzet voor bestuurlijke uitmuntendheid een 

 voorloper is van uitmuntendheid op het terrein.  

4. Opmerkingen van mr. Gianni Infantino, FIFA-voorzitter
Mr. Infantino zei dat de CFU deel uitmaakt van de  wereldwijde 
voetbalfamilie, die een passie voor voetbal deelt die zich 
 bezighoudt met de inclusie en ontwikkeling van de jeugd. Hij 
zei dat elk lid zijn eigen „wereldbeker” wint wanneer ze een 
 positieve invloed hebben op de jeugd. Mr. Infantino  bedankte 
mr. Veron Monsengo Omba, voorheen het hoofd van FIFA 
 aangesloten verenigingen en nu de algemeen secretaris van 
CAF, voor zijn inzet voor Concacaf en de CFU. Hij  verwelkomde 
mr. Kenny Jean Marie, het nieuwe hoofd van de FIFA  aangesloten 
verenigingen, en wees op zijn roots in Guadeloupe. Mr. Infantino 
zei dat hij er trots op was een historisch akkoord met Caricom 
te ondertekenen om de ontwikkeling van jeugd en voetbal in 
het Caribisch gebied te bevorderen. Hij beloofde de blijvende 
steun van de FIFA voor de CFU en zei dat beide organisaties 
samen het Caribische voetbal op het wereldtoneel zullen laten 
schitteren.  

Er werd een #girlsplayfootball-video getoond.

Mr. Harris vroeg mr. Camara David, de algemeen secretaris, om 
het appel te voeren.
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5. Hoofdelijke stemming en vaststelling van het quorum
De algemeen secretaris, mr. Camara David, leidde de appèl om 
te controleren of er een quorum was. Dertig van de 31 leden 
waren aanwezig en vertegenwoordigden een quorum.

Mr. David verklaarde dat het congres was bijeengeroepen 
in overeenstemming met de CFU-statuten en open was voor 
 zaken.

6.	 Benoeming	van	aangesloten	verenigingen	om	de	officiële	
notulen en stemopnemers te controleren 
De volgende aangesloten verenigingen werden aangesteld om 
de notulen te controleren: Anguilla, Britse Maagdeneilanden 
en St. Lucia. De volgende aangesloten verenigingen werden 
 aangesteld als stemopnemers waren Aruba, St. Martin en St, 
Vincent en de Grenadines. 

7. Goedkeuring van de agenda 
De agenda, zoals gewijzigd, wordt unaniem goedgekeurd. 

8. Toespraak van mr. Randolph Harris, de voorzitter van de 
CFU
Mr. Harris begon met de afgevaardigden en gasten te 
 bedanken voor hun aanwezigheid en aandacht en  merkte op 
dat de  covid-19-protocollen voor velen ontwrichting  hadden 

 veroorzaakt, waaronder een vertraging van 14 maanden bij 
het bijeenroepen van het Congres 2020. Mr. Harris zei dat 
 hoewel  voetbal enige tijd beperkt was op het veld, veel van 
de  aangesloten verenigingen, zoals de CFU, de aandacht 
 richtten op ontwikkeling buiten het veld. Mr. Harris  benadrukte 
het  bijgewerkte Strategische Plan van de CFU en zei dat de 
 Actieagenda, die voetbalontwikkeling, capaciteitsopbouw 
en goed bestuur omvat, de samenwerking en medewerking 
van de leden vereist om de doelen te bereiken. Hij prees het 
 vertrekkende Uitvoerend Comité en merkte op dat hun  mandaat 
wordt gekenmerkt door de inzet voor verantwoordingsplicht, 
transparantie en beste praktijken. Hij feliciteerde de Caribische 
teams die deelnamen aan de Gold Cup 2021 en wenste hen 
veel geluk tijdens de competitie. 

9. Goedkeuring van de notulen van het Buitengewoon 
 Congres XLII 2019 (Parijs, Frankrijk, 4 juni 2019)
Aangezien er geen opmerkingen of bezwaren waren, keurden 
de aangesloten verenigingen unaniem de notulen van het 
 Buitengewoon Congres XLII 2019 goed. 

Zaken die voortvloeien uit de notulen 

De notulen gaven geen te behandelden zaken aan.
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10. Verslag van het Uitvoerend Comité 2020
Aangezien er geen opmerkingen of bezwaren zijn, hebben 
de aangesloten verenigingen unaniem het verslag van het 
Uitvoerend Comité 2020 goedgekeurd.

11. Gecontroleerde Jaarrekening van 2019 
Onafhankelijke accountantsverklaring

Mevr. Shelly-Ann Griffith, CFU Accounts en Financieel 
 Manager, presenteerde het Verslag van de Gecontroleerde 
Jaarrekening. Mevr. Griffith merkt op dat het verslag eerder is 
verspreid en ook is gepubliceerd in het congresboekje. 

Een video van de voorzitter van het Controle Comité, mr. 
Curtis Josepha, die de goedkeuring van de gecontroleerde 
jaarrekening van 2019 aanbeveelt, werd aan het Congres 
 gepresenteerd. 

Mr Harris vroeg het congres om goedkeuring van de 
 gecontroleerde jaarrekeningen van 2019. Het congres heeft 
unaniem ingestemd met de aanvaarding van de gecontrole-
erde jaarrekening van 2019 zoals gepresenteerd.  
 
12. CFU 2019-2020 Begrotingsgoedkeuring
Mevr. Griffith presenteerde de CFU 2019-2020 Begroting 

 zoals eerder verspreid en gepubliceerd in boekje. 

Mr. Harris vroeg het congres om begrotingsgoedkeuring. Het 
congres keurde unaniem de begroting 2019-2020 goed. 

13. Benoeming van Accountants 
Mr. Harris merkte op dat als gevolg van de pandemie en de 
vertraging bij het bijeenroepen van het Buitengewoon  Congres 
2020, het Uitvoerend Comité heeft besloten BDO aan te  stellen 
als accountants voor 2020. Gevraagde goedkeuring van die 
beslissing. Het congres keurde unaniem de beslissing van het 
Uitvoerend Comité goed om BDO aan te stellen als externe 
 accountants voor 2020.  

Mr. Harris draagt de vergadering over aan mr. David

14. Verkiezingen
Mr. David verzocht de leden van het Uitvoerend Comité die aan 
de hoofdtafel zaten af te treden om de verkiezingen mogelijk 
te maken.

Mr. David merkte op dat de functies van voorzitter, vier 
 vicevoorzitters en vier leden op de agenda stonden. Hij 
 voegde eraan toe dat op grond van artikel 10.6 (a) van de 
 CFU-statuten, „als een kandidaat geen tegenstander heeft, hij 
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of zij bij  acclamatie kan worden gekozen.” Mr. David zei dat 
alle  kandidaten geen tegenstand hadden en dat de verkiezing 
 daarom bij acclamatie zou plaatsvinden.

Mr. David leidde het proces om elk kantoor bij acclamatie te 
kiezen en voor het congres om de stemming bij acclamatie 
goed te keuren. 

De volgende personen zijn verkozen: 

Mr. Randolph Harris, voorzitter; 
Mr. Lyndon Cooper, mr. Richard Dijkhoff en mr. Rignaal Francisca, 
vicevoorzitters. 

Mr. David merkte op dat een van de vicevoorzitters kandidaten 
zich terugtrok nadat de benoemingstermijn was gesloten. Hij 
zei Art. 11.1 (j) van de statuten van de CFU schrijft voor dat 
de functie door het Uitvoerend Comité wordt vervuld tot het 
volgende Buitengewoon Congres, op welk moment de leden 
 iemand voor de functie kiezen. 

Mr. Glen Etienne, mr. Michael Ricketts, mevr. Gwendolyn  Salmon 
en mevr. Jeaninne Wong Loi Sing worden bij acclamatie tot 
 leden gekozen.

Mr. David feliciteerde de nieuw gekozen leden van het CFU 
Executive Committee en vroeg hen aan de hoofdtafel plaats 
te nemen. 

15. CFU Strategisch Plan
Mr. David herinnert zich dat de CFU in februari het bijgewerkte 
Strategische Plan heeft onthuld. Er werd een video afgespeeld 
waarin het strategisch plan werd samengevat. 

16. Aankondiging van het Volgende Buitengewoon Congres 
van de CFU 
Mr. Harris zei dat de datum van het volgende congres te zijner 
tijd zal worden aangekondigd. 

17. Overige Zaken
Mr. Harris hield een speciale presentatie aan mr. Veron Monsego 
Omba, waarin hij hem bedankte dat hij een echte vriend van het 
Caribisch gebied was. 

18. Opschorting van de vergadering
Mr. Harris bedankte iedereen voor het bijwonen van het  congres. 

Daar er gaan andere zaken zijn, werd door unanieme 
 beslissing, het Buitengewoon Congres XLIII van de Caraïbische 
 Voetbalbond om 11:02 uur geschorst. 
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Verslag van het uitvoerend comité aan het congres 2021
Het Uitvoerend Comité van de Caraïbische Voetbalbond is er trots om dit verslag via Zoom voor 
te leggen aan het XLIV Gewoon Congres van de Caraïbische Voetbalbond (CFU) 

Dit verslag bevat een samenvatting van de gebeurtenissen van januari tot oktober 2021 

BUITENGEWOON CONGRES XLIII

De CFU riep op 8 juli 2021 het Buitengewoon Congres XLIII, een 
verkiezingscongres, bijeen in het JW Marriott Miami Turnberry 
Resort in Aventura, Florida.
 
Dertig van de 31 aangesloten verenigingen van de CFU  waren 
aanwezig op het XLIII Buitengewoon Congres, waarbij alle 
 aanwezigen namen deel aan de verkiezingen. Alle kandidaten 
waren ongehinderd en daarom bij acclamatie gekozen. 

De kandidaten gekozen voor het Uitvoerend Comité van de 
Caraïbische Voetbalbond zijn:
Voorzitter
 Mr. Randolph Harris (Barbados)

Vicevoorzitters
 Mr. Lyndon Cooper (St. Lucia) 
 Mr. Rignaal Francisca (Curacao) 
 Mr. Richard Dijkhoff (Aruba) 

Leden
 Mr. Glen Etienne (Dominica)
 Mvr. Gwendolyn Salmon (Antigua en Barbuda) 
 Mvr. Jeaninne Wong Loi Sing (Bonaire)

Het lidmaatschap van de CFU ontving updates over de 
 administratieve, uitvoerende en sportieve activiteiten van de 
CFU, waaronder overzicht van de financiële prestaties in 2019 
en de begroting voor 2020.
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BENOEMING VAN LEDEN IN HET UITVOEREND COMITÉ

Het Uitvoerend Comité van de CFU heeft tijdens een 
 vergadering op 13 augustus 2021 een beslissing  aangenomen 
om lid mevr. Jeaninne Wong Loi Sing te  benoemen als 
 vicevoorzitter. Het Uitvoerend Comité heeft voorts besloten 
mr. Eric Labrador als lid te benoemen. Beide benoemingen 
waren onmiddellijk van kracht en lopen tot het  volgende 
congres op welk moment verkiezingen zullen worden 
 gehouden voor vicepresident. 

HET SECRETARIAAT - SATELLIETKANTOOR VAN BARBADOS

Het CFU-secretariaat blijft actief vanuit het Bureau van de 
Caraïbische Voetbalbond (Barbados) Inc (CFUBI).

CFUBI is een dochteronderneming zonder winstoogmerk. De 
enige aandeelhouder is Caribbean Football Union  Limited 
(CFUL, het in Jamaica gevestigde CFU-bedrijf), waarvan de 
bestuurders voorzitter Randolph Harris, tweede  vicevoorzitter 
Rignaal Francisca, derde vicevoorzitter Lyndon Cooper en 
vierde vicevoorzitter Richard Dijkhoff zijn.

Het kantooradres van CFUBI is:
 BFA Bijgebouw
 Sir Garfield Sobers Sportcomplex
 Wildey, St. Michael, Barbados
 
CFU GEREGISTREERD ALS EEN EXTERNE ONDERNEMING IN 
 ANTIGUA EN BARBUDA
 
De CFU is geregistreerd als een externe onderneming in 
 Antigua En Barbuda, voornamelijk om de rekeningen bij ACB 
Caribbean te onderhouden.
 
HET SECRETARIAAT - BANKWEZEN
 
De CFU blijft bankrekeningen aanhouden bij CIBC First 
 Caribbean International Bank, Jamaica en ACB Caribbean.
 
De ondertekenaars van de rekeningen zijn voorzitter  Randolph 
Harris, vicevoorzitters Lyndon Cooper, Rignaal Francisca,  
 Richard Dijkhoff en algemeen secretaris Camara David.
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 MEMORANDA VAN OVEREENSTEMMING  

In maart ondertekenden de CFU en Sports Company of 
 Trinidad and Tobago Limited (SporTT) een Memorandum 
van overeenstemming voor het delen van kennis en de 
 vooruitgang van de sportactiviteiten in het Caribisch gebied. 

SporTT ontwerpt programma’s voor het leerportaal van de 
CFU en werkt samen met de CFU aan  trainingspakketten 
voor aangesloten verenigingen. Het partnerschap is 
een  belangrijke pijler van het onderwijs -, opleidings-en 
 omscholingsinitiatief van de CFU, in het kader van de  pijler 
capaciteitsopbouw van het strategisch plan 2.0 van de CFU, 
Doelstelling 2, om de capaciteit van bestuurders in het 
 Caribisch gebied op te bouwen. Cursussen die  beschikbaar 
zijn in het kader van het MvO omvatten culturele context voor 
sport in het Caribisch gebied; prestatieanalyse  en-testen; 
sportvoeding; sportspecifieke kracht; sportpsychologie; 
kracht en conditionering; talent identificatie; team cohesie; 
en het gebruik van mentale vaardigheden in de sport. 

In april ondertekenden de CFU en de University of the West 
Indies, via de St. Augustine Campus, een MvO. Het MvO is een 

samenwerking voor een reeks projecten, waaronder, maar niet 
beperkt tot, administratieve trainingsprojecten voor sport. 

Andere projecten omvatten onderzoek in  samenwerkingsverband 
op het gebied van sport; ondersteuning bij kwaliteitscontrole; 
certificering en analyses; en stages. 

In het kader van het MvO zal UWI de cursusinhoud,  materialen, 
leermiddelen en hulpmiddelen, instructie en assessment 
 ontwikkelen en docenten toewijzen. De CFU zal relevante 
 cursussen aanvragen, de cursussen op de markt brengen en de 
registratie vergemakkelijken.

Certificaatprogramma’s onder dit MvO zijn voetbal  administratie; 
openbare relaties en mediarelaties; ontwikkeling van het 
 damesvoetbal; jeugdvoetbal ontwikkeling; coaches onderwijs; 
administratie en klantenservice. 

CFUNIVERSITY 

De CFUniversity begint met een scheidsrechterscursus van 
drie maanden in eigen tempo. CFU werkt samen met  Concacaf 
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 Scheidsrechtermanager voor het Caribisch gebied Dave 
 Meikle, die de cursusinhoud levert. Inschrijving wordt 
 binnenkort geopend. De lessen zullen naar verwachting in 
November beginnen.

De CFUniversity is een leer- en trainingsinitiatief van de CFU 
dat samenwerkt met agentschappen,  instellingen  (regionaal 
en extern) en voldoende gekwalificeerde  Caribische 
 staatsburgers en inwoners om korte cursussen aan te  bieden 
in een groot aantal vakgebieden. CFUniversity biedt  regionale 
voetbalbestuurders een toolkit waarmee ze efficiënt en 
 effectief kunnen bijdragen aan hun federaties, verenigingen 
en clubs en aan het voetbal. Abara is het  e-learningplatform. 

CFUniversity streeft naar:
• Sport (en leren) te benadrukken als een promotor van 

 sociale verandering (competentie, beter bestuur, ef-
fectiviteit bij het uitvoeren van mandaat; ranking en 
 sociaal-economisch voordeel);

• Van het nastreven van kennis te stimuleren;
• Bij de verspreiding van kennis te helpen;
• De CFU in de voorhoede te plaatsen op het gebied van 

kennisverspreiding in de regio;
• Voor een inkomstenstroom voor de CFU te zorgen

De CFU zal gebruik maken van de partnerschappen met SportTT 
en UWI om cursussen voor CFUniversity te bieden. 

ZICHTBAARHEID EN COMMUNICATIESTRATEGIE
 
Het secretariaat, voortbouwend op de introductie van een 
 vernieuwde website, https://www.cfufootball.org/,   lanceerde in 
augustus 2019 een zichtbaarheids- en  communicatiestrategie. 
De doelstellingen van de strategie omvatten het  verbeteren 
van de communicatie van de CFU onder de leden en met 
een breder publiek; bewustmaking van de CFU en de 
 verschillende  initiatieven; kansen creëren om samen te  werken 
en de CFU, de leden, projecten en programma’s te promoten; 
 opbouwen en onderhouden van positieve relaties met de 
 media;  verantwoordelijkheid en transparantie aantonen; en 
 tweerichtingscommunicatie bevorderen. 

De CFU maakte gebruik van het tweejarige Memorandum van 
overeenstemming (MvO) met Heartbeat Media Solutions Inc., 
digitale media adviseurs van Flow Sports, die werd  ondertekend 
in Maart 2020. 

De doelstellingen van het MvO zijn:
• HMS helpt CFU en haar leden waar mogelijk op de markt 
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te brengen 
• Verken distributiemogelijkheden voor Flow 

 Sports-distributieplatforms om wedstrijden te streamen
• Productie en infrastructuur 
• Inhoud en netwerk delen

In het kader van het MvO introduceerde de CFU een 
 doorlopende serie digitale workshops voor geïnteresseerde 
aangesloten verenigingen die in de loop van de serie 
 digitale strategie, digitale tools, workflow en inhoud- en 
 rechtenbeheer zullen behandelen.

Veel van de wedstrijden van de CFU Girls’ en Boys Under-14 
Challenge Series van 22-29 augustus 2021 werden naast de 
CFU Facebook-pagina live gestreamd op de Flow Sports-app. 
Hierdoor bereikte de CFU een ongekend live publiek van 
meer dan 20.000. Herhalingen naderen de 50.000 en stijgen. 

In april lanceerde de CFU een podcast, Voetbal staat van 
de Unie. De door CFU geproduceerde podcast is verdeeld 
in drie hoofdsegmenten die de meest recente competitie 
 analyseren waaraan CFU-ledenverenigingen deelnemen of 
waarin ze een belang hebben; interviewt personeel van het 
team van het raam; en beschikt over een ledenvereniging in 

de MA-focus. Trinidad en Tobago internationale speler Kenwyne 
Jones gastheer van de show.

Met toegang tot de Flow Sports-app heeft de CFU 
de  wedstrijddagrapportage van de FIFA 2022 World 
 Cup-kwalificaties op de website uitgebreid, waarbij elke 
 wedstrijd van de Concacaf-kwalificaties wordt behandeld. Het 
team rapporteerde ook over elke wedstrijd van de Concacaf 
Gold Cup 2021. 
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In maart lanceerde de CFU, ter 
gelegenheid van  Internationale 
Vrouwendag, de campagne 
 #girlsplayfootball. De  campagne 
heeft als doel om Caribische 
 vrouwen en meisjes die in het 
 voetbal spelen of werken in de kijker te zetten, te vieren, 
te motiveren en aan te moedigen. Onder  #girlsplayfootball 
 produceerde de CFU een promotievideo, creëerde en 
 plaatste berichten die  gelijkheid en gelijkheid in het vo-
etbal  promootten en  vrouwen en meisjes en iedereen die 
 betrokken is bij  vrouwenvoetbal aanmoedigt.

In mei lanceerden we Conversations, een maandelijks  gesprek van 
30 minuten waarin vrouwen in het Caribische voetbal hun reizen 
delen. Elke show belicht het pad van de gast in voetbal,  invloeden 
en supporters, barrières en  overwinnen, hoogtepunten uit de 

carrière, geleerde  lessen, hoe ze zijn of van plan zijn het vooruit te 
 betalen en een blik op de toekomst.  Conversations wordt  vrijgegeven 
op de  CFU-website en  gepromoot op de sociale mediaplatforms. 
 Mickel  Brann-Challenger organiseert en produceert het  programma.

De CFU stapte in juli ook in Twitter Spaces tijdens de Gold Cup, 
voor commentaar voorafgaand aan de wedstrijd met een met ster-
ren  bezaaid Caribisch panel met gepensioneerde  spelers Kenwyne 
Jones, Atiba Harris en Andy Williams, evenals  journalist Ryan Davis. 
 Algemeen secretaris Camara David  presenteerde de serie. 

Nijvere inspanningen resulteerden in verbeterde tractie voor de 
socialemediaplatforms van de CFU. In een paar maanden tijd 
steeg het aantal volgers van de CFU op Facebook met meer 
dan 250 procent, en het aantal interacties met +688 procent  
Het aantal volgers op Instagram is met 40,2% gestegen, met 
interacties van +750 procent.
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 CFU COMPETITIE RESUMÉ  
 
Met behulp van FIFA Forward-financiering heeft de CFU 
van 22-29 augustus 2021 met succes en met trots de Boys’ 
 Under-14 Challenge Series 2020 en de Girls’ Under-14 
 Challenge Series 2021 voor meisjes beheerd. 

Eenentwintig teams, opgesteld door elf aangesloten 
 verenigingen, namen deel aan de  ontwikkelingswedstrijden 
die in de Dominicaanse Republiek werden gehouden. In 
 overeenstemming met feedback van eerdere toernooien, 
werden teams relatief gegroepeerd in niveaus. 

Haïti verzekerde zich van de dubbele, met de jongens en 
 meisjes teams, beide getrokken op Niveau I, het winnen van 
de competitie. Beide teams versloegen hun tegenhangers uit 
Puerto Rico om de trofeeën in de wacht te slepen. 

Aruba mocht opscheppen over de Turks- en Caicoseilanden op 
de Niveau II-beslisser van de meisjes, terwijl de jongens van 
Bonaire de betere hadden van Aruba op hun Niveau II-finale. 

Terwijl Haïti en Aruba hun namen op de Challenge  trofeeën 
etsten, waren alle teams winnaars.  De statistieken van 11 
 aangesloten verenigingen, 21 teams, 48 wedstrijden en 172 
 doelpunten logenstraft de waarde en impact van de  competities 
voor de jonge spelers die hun eerste  internationale  competitie 
meemaken. De kameraadschap tussen teamgenoten en  tussen 
de teams, de toewijding op het veld, en de tranen in de 
 nederlaag en uitbundigheid in triomf het  waargebeurde  verhaal 
van een onschatbare ervaring. De CFU is ervan  overtuigd dat de 
 Challenge Series de spelers goed van pas zal komen voor hun 
algemene ontwikkeling en hun toekomst in het voetbal.
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Niveau I
TEAMS MP W D L GF GA GD PTS POS
HAI 4 4 0 0 26 3 23 12 1
PUR 4 3 0 1 8 8 0 9 2
JAM 4 1 0 3 8 10 -2 3 3
DOM 4 2 0 2 14 7 7 6 4
GRN 4 0 0 4 0 28 -28 0 5

Niveau II
TEAMS MP W D L GF GA GD PTS POS
ARU 4 4 0 0 22 0 22 12 1
TCA 4 2 1 1 4 2 2 7 2
VIR 4 2 1 1 5 10 -5 7 3
CUW 4 1 0 3 4 12 -8 3 4
SKN 4 0 0 4 3 14 -14 0 5
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Niveau 1-A
TEAMS MP W D L GF GA GD PTS POS
HAI 4 3 1 0 11 1 10 10 1
CUW 4 3 0 1 6 4 2 9 2
DOM 4 1 1 2 4 5 -1 4 3
GRN 4 0 0 4 0 11 -11 0 4

Niveau 1-B
TEAMS MP W D L GF GA GD PTS POS
PUR 4 2 2 1 5 3 2 7 1
JAM 4 1 1 1 1 2 -1 4 3
SKN 4 1 1 2 4 5 -1 4 3

Niveau II
TEAMS MP W D L GF GA GD PTS POS
BOE 3 2 1 0 12 2 10 10 1*
ARU 3 2 1 0 12 2 10 10 2*
VIR 3 1 0 2 2 19 -17 -17 3
TCA 3 0 0 3 3 6 -3 -3 4

Definitieve positie bepaald door het opgooien van munten  zoals 
gevraagd door BOE en ARU, in schriftelijke overeenkomst in 
 overeenstemming met de geest van het toernooireglement om 
 teams te beslissen die op alle criteria gelijk zijn 
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MATCH OFFICIEEL VERLOOP
 
De Challenge Series bieden kansen aan niet-FIFA 
 wedstrijdofficials van de Caraïben die hun vaardigheden 
 willen ontwikkelen en hun carrière vooruit willen helpen. 

De 2020 Boys’ Under-14 Challenge Series en de 
2021 Girls’ Under-14 Challenge Series bevatten 56 
 niet-FIFA-scheidsrechters van 15 aangesloten  verenigingen. 
Dit jaar was het met name de eerste keer dat een 
 wedstrijdofficial van Anguilla op dit niveau meedeed. 

Vijfendertig van de wedstrijdofficials waren nieuw. De 
 Challenge Series diende met name als ontwikkelingsplatform 
voor 15 nieuwe scheidsrechters (13 mannen en twee vrouwen) 
en 20 nieuwe assistent-scheidsrechters 20 (16 mannen en vier 
vrouwen), waaronder de jongste, 17-jarige Terrence Tromp uit 
Aruba, die droomt ervan om deel te nemen aan een WK en voor 
wie de ervaring van onschatbare waarde was.

Zes scheidsrechters werden toegewezen aan de  wedstrijden. 
Twee van de beoordelaars waren ervaren, terwijl vier 
 beoordelaars in opleiding waren. 

De CFU behaalde ook nog een primeur, met de toevoeging van 
scheidsrechtersinstructeurs bij de competities. De technische 
instructeur was Victor Stewart en de fitnessinstructeur was 
 Kelesha Antoine. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt 
dat de wedstrijdofficials enorm hebben geprofiteerd van hun 
expertise. 

Acht (vier mannen en vier vrouwen) van de negen 
 wedstrijdcoördinatoren waren nieuw in de internationale 
competitie en konden hun vaardigheden verder aanscherpen 
tijdens de Challenge Series, waarbij één ook doorgroeide tot 
locatiecoördinator voor twee wedstrijden. 
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BIJSTAND AAN AANGESLOTEN VERENIGINGEN

Het Uitvoerend Comité keurde uitgaven van $ 15.000 goed 
voor hulpgoederen naar St. Vincent en de  Grenadines na de 
uitbarsting van de vulkaan La Soufrière en de  daaropvolgende 
ontheemding in mei. De St. Vincent en de Grenadines 
 Football Federation (SVGFF) was een integraal onderdeel 
van de  evacuatie- en rampenpogingen.  Dienovereenkomstig 
stuurde de CFU de hulpgoederen, waaronder voedsel, water, 
EHBO-benodigdheden en artikelen voor de gezondheidszorg, 
kleding en schoonmaakproducten, voor distributie naar de 
SVGFF. 

STRATEGISCH PLAN 2.0  

Het secretariaat gaat verder met de uitvoering van CFU 
 Strategisch Plan 2.0

De pijlers van het strategisch plan zijn 
 Voetbalontwikkeling
 Capaciteitsopbouw
 Goed Bestuur.

De kernwaarden van de CFU zijn
Eenheid—samenwerken met een gemeenschappelijk doel 
naar een gemeenschappelijk doel

Inclusiviteit—billijke toewijzing van middelen en toegang tot 
mogelijkheden voor alle aangesloten verenigingen 
Integriteit—rechtvaardige, eerlijke, respectvolle en sterke 
 morele principes omarmen
Transparantie—altijd handelen op een manier die 
 verantwoordelijk, duidelijk en waarheidsgetrouw is
Uitmuntendheid—streven naar de hoogste resultaten in alle 
inspanningen
Professioneel zijn—het leveren van kwaliteitsvolle diensten en 
prestaties 

VERGADERINGEN VAN HET UITVOEREND COMITÉ
 
Het Uitvoerend Comité heeft tot nu toe zes vergaderingen 
 gehouden in 2021 

i. 14 en 18 oktober via Zoom. De belangrijkste  agendapunten 
waren de financiële en CFU-comités voor 2020;

ii. 13 augustus via Zoom. De belangrijkste agendapunten 
 waren maandelijkse Financiën, de CFU Challenge Se-
ries (jongens en meisjes), voorstel voor CFU  College ID 
 combineren, benoemingen in het Uitvoerend  Comité, CFU 
vaste commissies en gerechtelijke organen,  Buitengewoon 
Congres XLIV;

iii. op 7 juli 2021 in het JW Marriott Miami Turnberry  Resort, 
Aventura, Florida. De primaire focus was het  Buitengewoon 
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Congres XLIII op 8 juli 2021 en de CFU Jongens en 
 meisjes onder 14 Challenge Series;

iv. 28 mei via Zoom. Het enige agendapunt was de 
 kwijtschelding van fondsen voor een bedrag van US 
$ 4 miljoen, teruggevorderd door het Amerikaanse 
 ministerie van Justitie en betaalbaar aan de CFU. 

v. 5 maart 2021 via Zoom. De belangrijkste agendapunten 
waren financiën, presentatie van de begroting 2021 en 
herziening van het forum van voorzitters van 16 februari 
2021;

vi. 28 januari 2021 via Zoom. De belangrijkste  agendapunten 
waren financiën, voetbal, en in het  bijzonder, World Cup 
Qualifiers in een time Covid-19; en uitzendrechten 
 uitbetalingen formule.

De CFU organiseerde in februari ook een VoorzitterForum via 
Zoom, toen Strategisch Plan 2.0 en de herziene formule voor 
de distributie van uitzendrechten werden onthuld. 

Het Uitvoerend Comité en het secretariaat blijven met trouw 
werken aan de missie van de Caraïbische Voetbalbond om 
onze leden te machtigen en te ondersteunen door middel 
van sterk leiderschap, en tegelijkertijd duidelijke richting en 
professionele diensten verstrekken in de vooruitgang van 
het mooie spel. 
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Verkiezingskandidaat

Vicevoorzitter
Mr. Michael Ricketts (Jamaica)
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Personeel van het secretariaat

CAMARA DAVID
GENERAL SECRETARY

CMDAVID@CFUFOOTBALL.ORG

SHELLEY GRIFFITH
ACCOUNTS & FINANCE MANAGER
ACCOUNTS@CFUFOOTBALL.ORG

MICKEL BRANN-CHALLENGER
COMMUNICATIONS SPECIALIST
MBRANN@CFUFOOTBALL.ORG

NICOLE PUCKERIN
ACCOUNTS CLERK, OFFICE & TRAVEL ASSISTANT

NPUCKERIN@CFUFOOTBALL.ORG

ASHLEY SCOTT-WILLIAMS
EXECUTIVE ASSISTANT TO THE PRESIDENT

AWILLIAMS@CFUFOOTBALL.ORG
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W W W . C F U F O O T B A L L . O R G

P : +1 246 538-2255
E : info@cfufootball.org
     cfusecretariat@cfufootball.org

CONTACT
caribbeanfootballunion
@cfuofficial
cfu.official
Caribbean Football Union
CFU Official

SOCIALE MEDIA

BFA Annex Building
Garfield Sobers Sports Complex
Wildey, St. Michael Barbados
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