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Welkom van de president

Beste familie van de Caraïbische voetbalbond,

Een kenmerk van een goede organisatie is de doelgerichtheid, 
waarvan de inzet even belangrijk is als het proces.

Voor ons in de CFU is het onze passie en ons doel om zowel op als naast het 
veld te winnen, door voetbal te gebruiken als ontwikkelingspijler voor onze 
Caribische voetbalbroederschap. We kennen de kracht van onze sport om 
levens te versterken en te veranderen. Deze kennis vormt de basis van onze 
inzet voor de oprichting van een Caribische professionele competitie.

Wij zijn ons bewust van de jarenlange - zo niet decennialange - circulaire 
discussie hierover, met de begin- en de eindpunten. Het Uitvoerend Comité 
dat ik het voorrecht heb te leiden, is er stellig van overtuigd dat de tijd van 
praten allang voorbij is. Het onderwerp is niet langer waarom een Caribbean 
Pro League, maar wanneer en hoe.

Een professionele competitie zal haalbare doelstellingen bieden voor onze 
Caribische spelers en zal onze nationale teams versterken in hun streven 
naar kwaliteit op de wereldtoernooien. Onze beheerders, wedstrijd- en 
locatiecoördinatoren en scheidsrechters, evenals onze algemene Caribische 
gemeenschap, zullen profiteren van de professionalisering en modernisering 
van het spel in de regio.

Eerder dit jaar hebben we hard gewerkt aan een voorstel dat tegelijk haalbaar, 
Randolph Harris, GCM
— voorzitter
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ALS JE DENKT DAT 
NIEMAND KIJKT, 
ALS JE HET GEVOEL 
HEBT DAT JE NIET 
DE STEUN KRIJGT 
DIE JE NODIG HEBT, 
MAAK JE DAAR 
DAN GEEN ZORGEN 
OVER. BLIJF ALTIJD 
GERICHT OP WAAR 
JE HEEN WILT EN, 
NOG BELANGRIJKER, 
HOE JE HET LEVEN 
VAN ANDEREN WILT 
RAKEN.

spannend en vernieuwend is. Het voorstel 
ligt op het niveau van Concacaf en de 
werkzaamheden worden voortgezet. 
Het is onze belofte om deze droom te 
verwezenlijken.

Ons streven naar ontwikkeling strekt 
zich uit tot onze scheidsrechters, met de 
lancering van de Next Generation Referees 
Course, een initiatief dat zich richt op de 
ontwikkeling van een kwaliteitsveld dat kan 
en zal doorstromen naar het wereldtoneel.

Onze ontembare Caraïbische geest 
dicteert dat wij ons niet laten inperken 
door omvang, economische uitdagingen 
of andere beperkingen. Onze 
vastberadenheid om te slagen zal ons 
doen stijgen. De voorbeelden van dit jaar, 
van de Dominicaanse Republiek - die 
zich twee keer in de geschiedenisboeken 
heeft geschreven door door te dringen 
tot de FIFA U-20 Wereldbeker 2023 en 
de Olympische Zomerspelen van 2024 
- en de Jamaicaanse Reggae Girls die 
zich voor de tweede keer op rij voor de 
FIFA Wereldbeker voor vrouwen hebben 
gekwalificeerd en Haïti nog steeds een 
kans hebben om te vechten - bewijzen 
dat we grote dingen kunnen bereiken. Dit 
motiveert ons.

Nu wij bijeenkomen om het afgelopen 
operationele jaar te evalueren, dring ik 
er bij ons op aan ook onze blik te richten 

op de mogelijkheden, hoog te mikken 
en onophoudelijk te werken aan de 
verwezenlijking van onze doelstellingen.
Op onze Internationale Vrouwendag-
conferentie deed onze eigen Sonia Fulford-
Missick de volgende smeekbede: “Als je 
denkt dat niemand kijkt, als je het gevoel 
hebt dat je niet de steun krijgt die je 
nodig hebt, maak je daar dan geen zorgen 
over. Blijf altijd gericht op waar je heen 
wilt en, nog belangrijker, hoe je het leven 
van anderen wilt raken.” Ik beveel deze 
woorden aan onze leden aan.

Mijn opdracht aan jullie - aan ons allen in 
deze ruimte - is om de spelveranderaars 
te zijn die onze collectieve Caribische 
voetbalgemeenschap nodig heeft. Als 
we ons daarop concentreren, zullen de 
politiek, de erfenissen en al die andere 
dingen die soms de visie overschaduwen, 
zichzelf oplossen.

Het is wanneer ons potentieel ons doel 
ontmoet dat we onze ware kracht zullen 
realiseren.

Laten we er niet voor terugdeinzen bomen 
te planten in wier schaduw we misschien 
nooit zullen rusten. Dat is niet meer dan 
rechtvaardig.

Met vriendelijke groeten,
Randolph Harris GCM
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Aankondiging van het Gewoon Congres 
van de Caribische Voetbalbond

AAN DE LEDENVERENIGINGEN VAN DE CARAÏBISCHE 
VOETBALBOND (CFU)

16 juni 2022

XLV Gewoon Congres van de Caribische Voetbalbond - 17 
september 2022 via videoconferentie

Geachte ledenverenigingen,

Overeenkomstig artikel 10 van de statuten van de Caraïbische Voetbalbond 
(CFU) wordt hierbij kennis gegeven van het XLVe Gewone Congres van de 
Caraïbische Voetbalbond dat zal worden gehouden op zaterdag 17 september 
2022 om 10 uur EST.

1. Congreslocatie:

Vanwege lopende zaken in verband met Covid-19, reisbeperkingen en andere
protocollen in veel van de landen die lid zijn van de CFU, heeft het Uitvoerend 
Comité ermee ingestemd dat het XLVe Gewone Congres van de CFU via 
videoconferentie wordt gehouden. Details over de toegang tot het congres 
zullen afzonderlijk worden verstrekt.

Camara David
— Secretaris-generaal
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“AANGEZIEN DIT EEN 
VIRTUEEL CONGRES 
IS, HEEFT ELKE 
LEDENVERENIGING HET 
RECHT ZICH TE LATEN 
VERTEGENWOORDIGEN 
DOOR TWEE (2) 
AFGEVAARDIGDEN.”

2. Plechtige bijeenroeping:

De formele bijeenroeping van het XLVe 
Gewone Congres van de CFU - de agenda,
de notulen en aanvullende informatie en 
documentatie zoals vereist door en
bepaald in art. 10.7 (c) van de statuten van 
de CFU - moeten uiterlijk 30 dagen voor
de datum van het Congres, uiterlijk op 19 
augustus 2022, schriftelijk worden
ingediend.

3. Verkiezingen:

In overeenstemming met de richtlijnen en 
procedures van de FIFA en de Concacaf
zal, aangezien dit een virtueel congres is, 
de verkiezing van het CFU-lid worden
uitgesteld tot 2023, wanneer er een 
persoonlijk congres zal worden gehouden.

4. Aantal gedelegeerden:

Aangezien dit een virtueel congres is, 
heeft elke ledenvereniging het recht zich te
laten vertegenwoordigen door twee (2) 
afgevaardigden.

Elke ledenvereniging stelt het secretariaat 
van het CFU uiterlijk op 2 september 2022
formeel in kennis van de namen van 
de afgevaardigden die haar op de 
conferenties zullen vertegenwoordigen.

5. Voorstellen:

Elk voorstel om op de agenda van het 
congres te worden geplaatst, moet uiterlijk 
op 12 augustus 2022 schriftelijk bij het 
secretariaat worden ingediend.

6. Abonnementskosten:

Facturen, samen met betalingsinstructies, 
werden reeds toegezonden aan de
lidverenigingen betreffende het 
lidmaatschapsgeld voor 2021 van US 
$1.000,00. De leden moeten over een 
goede financiële draagkracht beschikken 
om aan het congres deel te nemen.

7. Contactgegevens

Vragen over het congres kunt u per e-mail 
sturen naar congress@cfufootball.org.
Wij kijken ernaar uit u online te ontmoeten 
en zouden het op prijs stellen als u de
ontvangst van deze aankondiging zou 
willen bevestigen per e-mail aan
congress@cfufootball.org.

Hoogachtend,
Camara David
Secretaris-generaal
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September 17, 2022.

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. Aankondiging van het Volgende Buitengewoon Congres van de CFU
14. Opschorting van de vergadering 

Agenda
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CFU-lidmaatschap
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Uitvoerend Comité

01. Randolph Harris GCM
 voorzitter
 BARBADOS

02. Lyndon Cooper
 vicevoorzitter
 ST. LUCIA

03. RICHARD DIJKHOFF
 vicevoorzitter
 ARUBA

04. RIGNAAL FRANCISCA
 vicevoorzitter
 CURACAO

05. Michael Ricketts
 vicevoorzitter
 JAMAICA

06. Glen Etienne
 lid
 DOMINICA

07. Eric Labrador
 lid
 PUERTO RICO

08. Gwendolyn Salmon
 lid
 ANTIGUA EN BARBUDA

09. Jeannine Wong Loi Sing
 lid
 BONAIRE

10. Sonia Fulford-Missick
 Ex-Officio lid
 TURKS- EN CAICOSEILANDEN

11. Luis Hernandez
 Ex-Officio lid
 CUBA

12. Maurice Victoire
 Ex-Officio lid
 MARTINIQUE
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De vergadering werd gehouden via het Zoom-platform. De volgende leden van het 
Uitvoerend Comité van de Caraïbische Voetbalunie waren aanwezig: de heer Randolph Harris 
(Barbados), voorzitter; de heer Lyndon Cooper (St. Lucia), vicevoorzitter; de heer Richard 
Dijkhoff (Aruba), vicevoorzitter; de heer Rignaal Francisca (Curaçao), vicevoorzitter; de heer 
Glen Etienne (Dominica), lid; de heer Eric Labrador (Puerto Rico), lid; mevrouw Gwendolyn 
Salmon (Antigua en Barbuda), lid; mevrouw Jeaninne Wong Loi Sing (Bonaire), lid; mevrouw 
Sonia Fulford-Missick (Turks- en Caicoseilanden), lid van Ex-Officio; de heer Luis Hernandez 
(Cuba), lid van Ex-Officio; de heer Maurice Victoire (Martinique), lid van Ex-Officio 

Secretaris-generaal, de heer Camara David

Afgevaardigden van: Anguilla; Antigua en Barbuda; Aruba; Bahama’s; Barbados; Bermuda; 
Bonaire; Britse Maagdeneilanden; Cuba; Caymaneilanden; Curaçao; Dominica; Dominicaanse 
Republiek; Frans-Guyana; Grenada; Guadeloupe; Guyana; Jamaica; Martinique; Montserrat; 
Puerto Rico; St. Kitts en Nevis; St. Lucia; Sint Martin; St. Maarten; St. Vincent en de 
Grenadines; Trinidad en Tobago; Turks- en Caicoseilanden; Amerikaanse Maagdeneilanden

Afwezig: Haïti; Suriname

Het XLIV Gewoon Congres van de Caribische Voetbalbond opende met een recap video van 
de Boys ’and Girls’ Challenge Series.

Gehouden via videoconferentie (Zoom) 
20 november 2021

Notulen van het XLIV Gewoon Congres
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1. Tot de orde roepen 

De voorzitter van de CFU, de heer Randolph 
Harris, roept de vergadering om 10 uur 
bijeen. 
 
2. Welkom

De heer Harris verwelkomde de 
afgevaardigden op het XLIV Gewoon 
Congres van de Caribische Voetbalbond.

3. Oproep en vaststelling van het 
quorum

De secretaris-generaal, de heer Camara 
David, verricht de hoofdelijke stemming om 
na te gaan of het quorum is bereikt. Op het 
moment van de hoofdelijke oproep waren 
25 van de 31 ledenverenigingen aanwezig, 
hetgeen betekent dat het quorum is bereikt. 
Bermuda, Kaaimaneilanden en Grenada 
sloten zich later aan bij de bijeenkomst. 

De heer David verklaarde dat het congres 
overeenkomstig de statuten van de CFU 
bijeen was geroepen en geopend was voor 
werkzaamheden.

4. Benoeming van ledenverenigingen 
voor de controle van de officiële notulen 
en de stemopnemers

De volgende ledenverenigingen zijn 
aangewezen om de notulen te controleren: 
Antigua en Barbuda, Barbados, en Trinidad 
en Tobago. De volgende ledenverenigingen 

werden als stemopnemers aangewezen: 
Aruba, Sint Maarten, en Sint Vincent en de 
Grenadines.

5. Agenda

Aangezien er geen bezwaren zijn, wordt 
de agenda met algemene stemmen 
goedgekeurd.

6. Toespraak van de Voorzitter

De heer Harris begon met de 
afgevaardigden te bedanken voor hun 
aanwezigheid, met een speciale vermelding 
voor de drie pas verkozen voorzitters, de 
heer Atiba Harris (St. Kitts en Nevis); de 
heer Egbert Lackle (Aruba); en de heer 
Rodriguez Mendez (Cuba). De heer Harris 
betuigde ook zijn medeleven aan de St. 
Kitts and Nevis Football Association, en het 
gehele lidmaatschap, na het overlijden van 
de voormalige SKNFA President de heer 
Anthony Johnson. 

De heer Harris zei dat de realiteit van 
Covid-19 de noodzaak onderstreepte 
om nieuwe manieren te vinden om de 
gebruikelijke dingen te doen. 

De heer Harris prees het werk dat door de 
CFU wordt verricht, waarbij hij wees op de 
aanstaande lancering van CFUniveristy, de 
zichtbaarheids- en communicatiestrategie, 
en de U-14 Challenge Series van de 
CFU Boys en Girls in de Dominicaanse 
Republiek. De heer Harris zei dat de CFU 

met elk initiatief vooruitgang boekt en 
barrières doorbreekt. Hij drong er bij de 
ledenverenigingen op aan om samen te 
werken met het secretariaat en deel te 
nemen aan de programma’s. 

7. Goedkeuring van de notulen van het 
XLIII Gewoon Congres van de Caribische 
Voetbalbond (Miami, Florida, 8 juli 2021)

Aangezien er geen opmerkingen 
of bezwaren zijn, hebben de 
ledenverenigingen unaniem de notulen 
van het XLIII Gewoon Congres van de 
Caribische Voetbalbond 2021 goedgekeurd.

8. Verslag van het Uitvoerend Comité

Aangezien er geen opmerkingen 
of bezwaren waren, stemden de 
ledenverenigingen unaniem in met het 
verslag van het Uitvoerend Comité.

9. Gecontroleerde jaarrekening 2020

• Verslag van de onafhankelijke auditor:
 Een video van mevrouw Jacqueline 
Roberts, accountant bij BDO, werd 
aan het congres gepresenteerd. 
Mevrouw Roberts verklaarde dat de 
jaarrekening een getrouw beeld geeft 
van de financiële situatie van de Unie 
per 31 december 2020, haar financiële 
prestaties en kasstromen voor het 
afgelopen jaar, in overeenstemming 
met de internationale standaarden 
voor financiële verslaglegging en de 
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Jamaicaanse vennootschapswet.

• Verslag van het auditcomité 
 Een video van de voorzitter van het Comité voor audit en naleving, de heer Curtis Josepha, 
werd aan het Congres gepresenteerd. De heer Josepha beveelt de goedkeuring aan van 
de gecontroleerde jaarrekeningen van 2020.

• Gecontroleerde jaarrekening van de CFU
 Mevrouw Shelley-Ann Griffith, hoofd boekhouding en financiën van de CFU, presenteert 
de gecontroleerde jaarrekening 2020, zoals deze is verspreid en gepubliceerd in 
de oproepingsdocumenten. Mevrouw Griffith merkte op dat de CFU opnieuw een 
goedkeurende accountantsverklaring heeft ontvangen. 

• Goedkeuring van de gecontroleerde jaarrekening 2020
 De heer Harris vroeg het Congres om de goedkeuring van de gecontroleerde jaarrekening 
2020. Het congres stemde unaniem in met de gepresenteerde gecontroleerde jaarrekening 
2020. 

10. Goedkeuring van de begroting 2022 

Mevrouw Griffith presenteerde een samenvatting van de begroting zoals verspreid in de 
oproepingsdocumenten en gepubliceerd in het boekje.
Mr. Harris vroeg het Congres om goedkeuring van de begroting
Het Congres keurde unaniem de begroting 2020 goed. 

11. Aanstelling van accountants.

De heer Harris merkte op dat het Uitvoerend Comité van de CFU, gezien de aanhoudende 
pandemie en aanverwante zaken, heeft besloten BDO te benoemen tot accountant voor de 
jaarrekening van 2022. 

12. Verkiezingen  

De heer Harris merkte op dat de functie van vicevoorzitter verkiesbaar is, met één kandidaat, 
de heer Michael Ricketts uit Jamaica. Volgens artikel 10-6-A van de statuten van de CFU “kan 
een kandidaat, indien er geen tegenstanders zijn, bij acclamatie worden gekozen”. Aangezien 
er geen bezwaren waren, werd de heer Ricketts bij acclamatie gekozen.
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De heer Ricketts dankte de leden voor hun 
steun en beloofde serieus te zullen werken 
aan een positieve invloed op de Caribische 
Voetbalbond.

13. Benoeming van rechterlijke instanties

De heer Harris deelde de vergadering 
mee dat de werkzaamheden inzake de 
tuchtcode en de ethische code aan de 
gang zijn. Hij zei dat deze voltooid moeten 
zijn voordat tot benoeming kan worden 
overgegaan. De heer Harris verklaarde 
dat de CFU te zijner tijd bij de leden 
zal terugkomen om hen op de hoogte 
te brengen van de vorderingen en om 
kandidaten te zoeken voor de rechterlijke 
instanties.

14. Aankondiging van het volgende 
Gewone congres van de CFU

De heer Harris deelde mee dat de datum 
van het volgende Gewone Congres van 
de CFU te gelegener tijd zal worden 
meegedeeld. 

De heer Harris voegde hier nog aan toe 
dat de oprichting van een professionele 
Caribische competitie absoluut 
noodzakelijk is. De heer Harris zei dat de 
CFU-teams in wezen concurreren tegen 
professionele teams en als de status quo 
wordt gehandhaafd, zal de CFU dezelfde 
resultaten bereiken. De heer Harris zei dat 
de CFU binnenkort de leden om hun mening 
zal vragen met het oog op de opstelling van 

een voorstel dat aan de Concacaf en de 
FIFA zal worden voorgelegd.

De heer Harris vroeg de leden om het 
evangelie van het regionale voetbal te 
blijven verspreiden. 

De heer Harris nodigt de leden uit om 
opmerkingen te maken. 

o De voorzitter van St. Maarten, de 
heer Sudesh Singh, feliciteerde het 
Uitvoerend Comité met hun leiding van 
de organisatie en sprak zijn optimisme 
en steun uit. 

o De voorzitter van Aruba, Egbert Lacle, 
prees de CFU, met name voor de Boys’ 
en Girls’ U-14 Challenge Series, en 
zei dat het Aruba het duwtje in de rug 
heeft gegeven dat nodig was om het 
meisjesprogramma te verbeteren. De 
heer Lacle verzocht om voortzetting van 
de Challenge Series.

o De voorzitter van de Voetbalbond van 
St. Vincent en de Grenadines, de heer 
Carl Dickson, feliciteerde de heer Harris 
met een goed geleid congres. De heer 
Dickson bedankte de CFU voor de 
welwillendheid die zij de SVGFF heeft 
betoond tijdens de uitbarsting van de 
vulkaan La Soufriere.

o De president van St. Kitts en Nevis, de 
heer Atiba Harris, was het eens met 
de noodzaak van een professionele 
competitie en vroeg naar de 
mogelijkheid om in de tussentijd de 
Caribische Beker, voor mannen en 

vrouwen, opnieuw in te voeren.
o De president van de Dominicaanse 
Republiek, de heer Ruben Garcia, 
bedankte de CFU voor het in zijn 
organisatie gestelde vertrouwen om de 
Challenge Series te organiseren. 

o De heer Harris bedankte de 
Dominicaanse Republiek voor de rol die 
het tijdens de pandemie heeft gespeeld 
als ontmoetingsplaats voor vele 
federaties. 

o De president van de Kaaimaneilanden, 
de heer Alfredo Whittaker, 
verontschuldigde zich voor zijn late 
komst. Hij vroeg naar de mogelijkheid 
dat de CFU een toernooi voor U-22/U-23 
organiseert om de spelers te behouden.

o De heer Harris zei dat de heer Whittaker 
een belangrijk punt aan de orde 
stelde dat het CFU-voetbalcomité in 
overweging zou moeten nemen. 

 
15. Verdaging 

De heer Harris dankt iedereen voor zijn 
aanwezigheid op het congres. 

Er zijn geen andere zaken, met 
eenparigheid van stemmen besluit, het 
XLIV Gewone Congres van de Caraïbische 
Voetbalbond opgeschort om 11:14 uur. 
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Verslag van het Uitvoerend Comité

Het Uitvoerend Comité van de Caraïbische Voetbalbond is er trots op dit verslag voor 
te leggen aan het XLVe Gewone Congres van de Caraïbische Voetbalbond (CFU) via 
videoconferentie (Zoom). 

Dit verslag bevat een samenvatting van de gebeurtenissen van november 2021 tot 
augustus 2022.

XLIV GEWOON CONGRES

De CFU heeft het XLIV Gewone Congres 
op 20 november 2021 bijeengeroepen 
via het Zoom-platform. Het was een 
verkiezingscongres.

Negenentwintig van de 31 
ledenverenigingen van de CFU waren 
aanwezig bij het XLIV Gewone Congres.

De heer Michael Ricketts, tot nu toe lid, 
heeft geen bezwaar aangetekend bij de 
verkiezing van de vicevoorzitter en is 
derhalve bij acclamatie verkozen. 
 
De leden van de CFU werden bijgepraat 
over de administratieve, uitvoerende 
en sportieve activiteiten van de CFU, 
met inbegrip van een evaluatie van 
de financiële prestaties in 2020 en de 
voorgestelde begroting voor 2022.

HET SECRETARIAAT  - 
SATELLIETBUREAU BARBADOS

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

CFUBI is een dochteronderneming zonder 
winstoogmerk. De enige aandeelhouder is 
de Caribbean Football Union Limited (CFUL, 
de in Jamaica gevestigde vennootschap 
van de CFU), waarvan de president, de heer 
Randolph Harris, en de vicevoorzitters, de 
heren Lyndon Cooper, Richard Dijkhoff en 
Rignaal Francisca, de bestuurders zijn.

Het kantooradres van CFUBI is:
BFA Annex Building
Sir Garfield Sobers Sports Complex
Wildey, St. Michael, Barbados
 
De Caribbean Football Union Limited (CFUL) 
is geregistreerd als Externe Vennootschap 
in Antigua en Barbuda, voornamelijk om de 
rekeningen bij ACB Caribbean bij te houden.

HET SECRETARIAAT - 
BANKWEZEN
 
De CFU houdt bankrekeningen aan bij 
CIBC First Caribbean International Bank, 
Jamaica en ACB Caribbean.
 
De ondertekenaars van de rekeningen 
zijn president de heer Randolph Harris, 
vicevoorzitters de heer Lyndon Cooper, de 
heer Richard Dijkhoff en de heer Rignaal 
Francisca, en secretaris-generaal de heer 
Camara David.
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Verslag van het Uitvoerend Comité
— Voortgezet

CFU KENNISZONE

Na zorgvuldige afweging en in 
samenwerking met haar partners 
heeft de CFU het CFU University-
initiatief een andere naam 
gegeven. Het e-learningplatform 
heet nu de CFU Kenniszone en 
opende op 8 augustus 2022 
de inschrijving voor de eerste 
cursus - een drie maanden 
durende, zelfstudiecursus voor 
scheidsrechters. De cursus is 
toegankelijk vanaf 22 augustus 
2022. 

De cursus is gericht op 
personen die geïnteresseerd 
zijn in scheidsrechters en staat 

open voor iedereen van 12 jaar 
en ouder. Het sluit aan bij de 
strategische doelstellingen van de 
CFU om het aantal en de kwaliteit 
van de scheidsrechters uit het 
Caribisch gebied te verhogen, met 
als overkoepelend doel om over 
vier jaar een regionaal panel bij 
alle mondiale wedstrijden te laten 
vertegenwoordigen. 

De CFU Kenniszone is een 
opleidingsinitiatief dat samenwerkt 
met bureaus en instellingen om 
korte cursussen aan te bieden op 
een groot aantal vakgebieden. 
De CFU Knowledge Zone zal de 

cursisten een instrumentarium 
aanbieden waarmee zij efficiënt 
en effectief kunnen bijdragen aan 
hun verenigingen en clubs en aan 
voetbal in het algemeen. 

De kenniszone van het CFU 
is bedoeld om de kenniskloof 
binnen het CFU te overbruggen, 
de capaciteitsontwikkeling 
van mensen die in het voetbal 
werken te ondersteunen en 
zelfvoorzienendheid aan te tonen 
door een eigen antwoord te 
bieden op uitdagingen van eigen 
bodem.
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Tweeëntwintig lidverenigingen gingen 
op jacht naar de hoogste eer in de 
2022 CFU Boys ’U-14 Challenge 
Series gehouden in de Dominicaanse 
Republiek van 13-21 augustus 2022.

In navolging van de vorige editie 
werden de teams onderverdeeld 
in Niveau I en Niveau II, om een 
vergelijkende groepering te 
verzekeren voor de wedstrijd van 49 
wedstrijden.

De U-14 Challenge Series is de 
introductie tot internationale 
competitie en dient als 
ontwikkelplatform voor 
spelers, scheidsrechters en 
wedstrijdcoördinatoren. 

Gedurende negen dagen bleven 30 
scheidsrechters en 23 assistent-
scheidsrechters hun vaardigheden 
verbeteren onder leiding van 
negen scheidsrechters en twee 
fitnessinstructeurs. Elf coördinatoren, 
van wie drie nieuw, kregen een 
aanstelling. 

De wedstrijd was aan de gang op 
het moment dat dit verslag werd 
gepubliceerd.

CFU BOYS’ U-14 CHALLENGE 
SERIES

CFU 2022 Boys’ U14 Challenge Series
Standings - TIER 1-A

CFU 2022 Boys’ U14 Challenge Series
Standings - TIER II - Group 1

CFU 2022 Boys’ U14 Challenge Series
Standings - TIER II - Group 3

CFU 2022 Boys’ U14 Challenge Series
Standings - TIER 1-B

CFU 2022 Boys’ U14 Challenge Series
Standings - TIER II - Group 2
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Verslag van het Uitvoerend Comité
— Voortgezet

DIGITALE WORKSHOPSERIE

De CFU hield twee sessies in 
de Digital Workshop Series, een 
samenwerking met Flow Sports. 

De lopende reeks behandelt 
een groot aantal onderwerpen, 
waaronder strategieën, 
instrumenten en inhoud, 
met als overkoepelend doel 
de deelnemers informatie, 
instrumenten en tips te 
verstrekken die hun capaciteiten 
zullen versterken en de 
zichtbaarheid van de respectieve 
lidverenigingen in cyberspace 
zullen vergroten. 

30 juni 2022-Workshop nr. 2 
gastspreker was Cricket West 
Indies Digital Marketing Manager 
La Donna Williams, die het had 
over kleine teams in een grote 
organisatie, het beste maken van 
de beschikbare middelen, het 
creëren van boeiende campagnes, 
en het gebruik van doelgroepen 

en fans om uw pagina te laten 
groeien.

8 februari 2022 - Workshop nr. 3 
gastspreker was Product Manager 

Audiovisuele Rechten bij DFL 
Deutsche Fußball Liga Lennart 
Wernecke, die het bereiken van 
publiek, social media workflows en 
digitale infrastructuur onderzocht. 
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De CFU heeft van 22 tot en met 
25 juli 2022 in Kingston, Jamaica, 
de eerste scheidsrechterscursus 
van de Volgende Generatie van 
de Caraïbische Voetbalbond 
gehouden. Het initiatief van 
de scheidsrechterscommissie 
beantwoordt aan de strategische 
doelstelling van de CFU om vanaf 
2026 bij elke FIFA-Wereldbeker een 
panel van Caribische scheidsrechters 
te hebben.

Vijfentwintig scheidsrechters en 
assistent-scheidsrechters kwamen 
samen in het Jamaica Technical 
Center voor het baanbrekende 
initiatief. Onder leiding van Concacaf 
Refereeing Manager Dave Meikle, FIFA 
en Concacaf Elite Fitness Instructeur 
Kelesha Antoine, voormalig FIFA 
scheidsrechter nu een Concacaf 
Elite Assessor en Instructeur Dianne 
Ferreira-James, FIFA en Concacaf 
Instructeur en Scheidsrechter 
Assessor Victor Stewart, en Concacaf 
Fitness instructeur Rohan Thobourne, 
gingen ze door hun technische en 
fysieke tempo.

De cursus gaat verder met technische 
en fysieke training online. 

SCHEIDSRECHTER VAN DE 
VOLGENDE GENERATIE CFU 
CURSUS
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Verslag van het Uitvoerend Comité
— Voortgezet

CARAÏBISCH PROFESSIONEEL 
COMPETITIEVOORSTEL
Het CFU heeft een voorstel voor een 
professionele Caraïbische liga ter overweging 
aan Concacaf voorgelegd. Ze stellen tinten voor 
naar het concept van hubs, voortbouwend op de 
professionele competities in de Dominicaanse 
Republiek, Jamaica en Trinidad en Tobago, 
die al bestaan. Volgens het voorstel vallen de 
clubs onder een overkoepelende professionele 
Caraïbische liga. Minimaal 30 procent van de 
roosters zou worden toegewezen aan niet-
clubspelers.

De professionele liga zou, naast andere 
voordelen, Caribische spelers iets bieden waar ze 
naar kunnen streven; het concurrentievermogen 
van Caribische teams verbeteren; professionele 
ontwikkeling leveren voor beheerders, coaches, 
wedstrijdfunctionarissen, scheidsrechters en 
spelers; een 2026 FIFA World Cup-erfenis 
creëren; de gecombineerde bevolking van 44,3 
miljoen voor investeringen en reclame benutten. 

In het voorstel wordt de pijler Voetbalontwikkeling 
van strategisch plan 2.0 aangepakt. 

CARIBISCHE VERENIGING VAN NATIONALE OLYMPISCHE 
COMITÉS (CANOC) SPELEN 
De CFU werkte samen met de organisatoren van de historische eerste 
editie van de CANOC Spelen in Guadeloupe van 29 juni - 3 juli 2022 door 
11 scheidsrechters te benoemen voor de futsal competitie. 
De scheidsrechters waren 
Zes teams namen deel aan het evenement. Cuba behaalde in die 
volgorde de hoogste eer voor Suriname, Trinidad en Tobago, Martinique, 
Guadeloupe en Curaçao. Meer dan 800 U-23 atleten uit 29 landen namen 
deel aan zeven sport-atletiek, 3X3 basketbal, wielrennen, futsal, judo, 
netbal en zwemmen. 

XLV Gewoon Congres van de Caribische VoetbalbondBladzijde 22



De online conferentie van de CFU, 
# girlsplayfootball Break the Bias, in 
overeenstemming met Internationale 
Vrouwendag 2022, resoneerde diep 
met de bijna 200 deelnemers die het 
evenement van 8 mei bijwoonden. 

De sprekers waren TCIFA President 
en CFU, Concacaf en FIFA-bestuurslid 
Sonia Fulford-Missick; geschiedenis 
makende assistent scheidsrechter 
Jassett Kerr Wilson; U-20 Jamaica 
Reggae Girlz Assistant Coach en FIFA 
Legend Tashana Vincent; en een 
kwartet van geschiedenis makende 
roeiers, Team Antigua Island Girls.

Elk van de sprekers bracht 
op zijn beurt berichten over 
hoop, vasthoudendheid en 
zelfverzekerdheid, waarbij Fulford-
Missick, een speler die later een 
hoge functie bekleedde, het publiek 
vertelde om gefocust te blijven, zelfs 
wanneer de kansen tegen hen zijn, en 
om doelbewust te zijn in het steunen, 
aanmoedigen en opbeuren van elkaar. 

INTERNATIONALE 
VROUWENDAGCONFERENTIE
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Verslag van het Uitvoerend Comité
— Voortgezet

ZICHTBAARHEID EN 
COMMUNICATIESTRATEGIE
Flow Sports heeft, in het kader van het in 2021 
ondertekende tweejarige memorandum van 
overeenstemming, de CFU opnieuw waardevolle 
steun verleend. Het bedrijf heeft alle wedstrijden 
van de 2022 CFU Boys ’U-14 Challenge Series 
live gestreamd via de Flow Sports app. Hierdoor 
kon de CFU in real time een breder publiek 
bereiken, met herhalingen die de aantallen 
vermenigvuldigden.

De CFU sloot een overeenkomst met FIFA+/
Eleven Sports, de nieuwste gratis stoomapp van 
de FIFA, om de wedstrijden van de Boys’ U-14 
Challenge Series live te streamen, waardoor de 
ontwikkelingscompetitie een wereldwijd publiek 
krijgt.

De CFU is doorgegaan met het opstellen van 
wedstrijdverslagen voor plaatsing op de CFU-
website van alle wedstrijden waaraan CFU-leden 
hebben deelgenomen. 
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VERGADERINGEN VAN HET 
UITVOEREND COMITÉ

Het Uitvoerend Comité heeft sinds 
het laatste Congres vijf vergaderingen 
gehouden:

2 december 2021 - resolutie tot 
ondertekening van een intentieverklaring 
tot samenwerking met de USL en 
resolutie tot sluiting van een exclusieve 
agentschapsovereenkomst voor de 
Concacaf om namens de CFU te 
onderhandelen over uitzendrechten;

17 januari 2022 - het voorstel voor de 
professionele Caribische liga bespreken;

25 januari 2022 - voortzetting van de 
discussie over de professionele Caraïbische 
liga;

29 april 2022 - CANOC Spelen, 
Internationale Vrouwendagconferentie, 
Challenge Series; en 

26 juli 2022 - voorbereiding van de 
Challenge Series, het Congres en de CFU 
Knowledge Zone; evaluatie van de CFU 
Volgende Generatie Scheidsrechterscursus.

De CFU heeft op 24 februari 2022 ook een 
virtueel presidentieel forum gehouden, met 
als voornaamste agendapunt de presentatie 
van het voorstel voor een professionele 
Caraïbische liga. 

PERMANENTE COMITÉS

Auditcommissie
De heer Curtis Josepha (Curacao), 
voorzitter; de heer Rolando Reynaldo 
Almaguer (Cuba); de heer Alexander 
Roberts (Grenada); de heer Rudolph Speid 
(Jamaica); de heer Wayne Thompson 
(Jamaica)

Financieel Comité
De heer Nelson Maria (Curacao), voorzitter; 
de heer Guno Henry Castelen (Suriname) 
vicevoorzitter; de heer Lyndon Cooper (St. 
Lucia); de heer Vincent Boland (St. Lucia); 
en de heer Kairon Serrette (Trinidad en 
Tobago) 

Voetbalcomité
De heer Maurice Victoire (Martinique), 
voorzitter; de heer Anthony Etienne 
(Dominica); de heer Kenwyne Jones 
(Trinidad en Tobago); de heer Atiba Harris 
(St. Kitts en Nevis); de heer Daryl Michael 
(Antigua en Barbuda); de heer Dalton Wint 
(Jamaica)

Juridisch Comité
De heer Oliver Smith (Turks- en 
Caicoseilanden), voorzitter; de heer 
Bruce Gaynor (Jamaica); de heer Everton 
Gonsalves (Antigua en Barbuda); mevrouw 
Sharina Laws (St. Kitts en Nevis); mevrouw 
Rene Williams (St. Lucia)

Scheidsrechterscomité
De heer Richard Dijkhoff (Aruba), 
voorzitter; mevrouw Kelesha Antoine 
(Antigua en Barbuda); de heer George 
Daley (Jamaica); de heer Johnan Linerol 
(Martinique); de heer Malcolm Ramsey (St. 
Kitts en Nevis)

Vrouwen Comité
Mevrouw Gwendolyn Salmon (Antigua 
en Barbuda), voorzitter; mevrouw Lisa 
Bannister (Barbados); mevrouw Charryse 
Bean (Bermuda); de heer Vin Blaine 
(Jamaica); mevrouw Olivia Graveley (Turks- 
en Caicoseilanden); mevrouw Ahkeela 
Mollon (Anguilla); mevrouw Elaine Walker-
Browne (Jamaica)
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In Memoriam

01. Harold Taylor
Voormalig secretaris-generaal van de CFU en 
TTFA voetbalbestuurder Harold Taylor is op 16 
november 2021 op 88-jarige leeftijd overleden. 

02. Gordon Derrick
Voormalig CFU-president en lange tijd 
secretaris-generaal van de Antigua and Barbuda 
Football Association Gordon Derrick is op 19 juni 
2022 plotseling overleden op 54-jarige leeftijd. 

03. David John Williams
Voormalig Trinidad en Tobago Football 
Association en oprichter en voorzitter van 
WConnection Football Club David John-Williams 
is op 24 juni 2022 overleden na enige tijd ziek te 
zijn geweest. Hij was 59.

01 02 03
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Secretariaatspersoneel

01. Camara David
secretaris-generaal
cmdavid@cfufootball.org

02. Shelley Griffith
Account- en financieel manager
accounts@cfufootball.org

03. Mickel Brann-Challenger
Communicatiespecialist
mbrann@cfufootball.org

04. Nicole Puckerin
Accounts Clerk, Office & Travel Assistant
npuckerin@cfufootball.org

05. Ashley Scott-Williams
Uitvoerend assistent van de president
awiliams@cfufootball.org

01 02
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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

ADRES


