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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 
 

 CC: Leden van het Uitvoerend Comité van de CFU    
  CONCACAF 
  FIFA 
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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.  

 
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.  
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AGENDA VAN HET BUITENGEWOON CONGRES XLIII VAN DE CARAÏBISCHE 

VOETBALBOND

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		ste-

mopnemers 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 
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Notulen van het XLIV Gewoon Congres van de Caribische Voetbalbond 
Gehouden via videoconferentie (Zoom) 
20 november 2021

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.

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
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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. 
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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	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 
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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.

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
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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 
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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
Uitvoerend Comité van de Caraïbische Voetbalbond 
De heer Randolph Harris (Barbados), voorzitter
De heer Lyndon Cooper (St. Lucia), vicevoorzitter
De heer Richard Dijkhoff (Aruba), vicevoorzitter
De heer Rignaal Francisca (Curacao), vicevoorzitter
De heer Michael Ricketts (Jamaica), 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),	Ex-Officio	lid
De	heer	Luis	Hernandez	(Cuba),	Ex-Officio	lid
De	heer	Maurice	Victoire	(Martinique),	Ex-Officio	lid

VERSLAG VAN HET UITVOEREND COMITÉ AAN HET CONGRES 2021-2022

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	
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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.

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. 
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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.

CFU BOYS’ U-14 CHALLENGE SERIES

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.

DIGITALE WORKSHOPSERIE

De CFU hield twee sessies in de Digital Workshop Series, een samenwerking met Flow 
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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.	
SCHEIDSRECHTER VAN DE VOLGENDE GENERATIE CFU CURSUS

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. 

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 
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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. 

INTERNATIONALE VROUWENDAGCONFERENTIE

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, 
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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. 

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. 

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 
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	 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 
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(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)

IN MEMORIAM 

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

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. 

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.

Het Uitvoerend Comité en het Secretariaat blijven trouw aan de missie van de Caraïbische 
Voetbalbond om onze leden te versterken en te ondersteunen door sterk leiderschap en 
tegelijkertijd duidelijke richting en professionele diensten te bieden bij de bevordering van 
het prachtige spel. 
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CARIBBEAN FOOTBALL UNION LIMITED 

 
(A Company Limited by Guarantee) 

 
STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE 

 
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021 

 
 

 
  
 Note 2021 2020 
  US$ US$ 
 
 
Operating income 6 2,385,000 811,000 
     
Events related expenses  8 (1,429,032) (     51,120)  
 
NET OPERATING INCOME   955,968 759,880  
 
Other income 7 -        2,580   
                      
Administrative and general expenses  8 (   931,881) (   786,555)  
 
SURPLUS/(DEFICIT) BEFORE TAXATION  24,087 (     24,095) 
 
Taxation 9         -          119,407 

 
TOTAL COMPREHENSIVE SURPLUS       24,087      95,312 
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CARIBBEAN FOOTBALL UNION LIMITED 
 

(A Company Limited by Guarantee) 
 

STATEMENT OF CHANGES IN RESERVES 
 

YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021 
 

 
 
 Capital  Accumulated 
  Reserve Deficit Total 
 US$ US$ US$ 
 
 
BALANCE AT 1 JANUARY 2020 686,536 (484,672) 201,864 
 
TOTAL COMPREHENSIVE SURPLUS 
Net surplus      -        95,312   95,312 
 
BALANCE AT 31 DECEMBER 2020 686,536 (389,360)    297,176 
 
TOTAL COMPREHENSIVE SURPLUS 
Net surplus       -        24,087   24,087 
 
BALANCE AT 31 DECEMBER 2021 686,536 (365,273)   321,263 
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CARIBBEAN FOOTBALL UNION LIMITED 
 

(A Company Limited by Guarantee) 
 

STATEMENT OF CASH FLOWS 
 

YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021 
 

 
 
 Note 2021 2020 
 US$ US$ 
 
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES: 
Net surplus 24,087 95,312 
Items not affecting cash resources:  

       Depreciation 10 5,170 4,702  
 Exchange gain on foreign balances  12,930 (            16)  
 Taxation          -      (    119,407). 
  
   42,187 (     19,409) 
   
  Changes in operating assets and liabilities: 
      Receivables (1,359,528) 138,280  
 Payables  (2,918,146) 4,203,368   
 
Cash (used in)/provided by operating activities (4,235,487) 4,322,239  
    
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:  
Additions to property, plant & equipment (     34,747)        -       . 
    

Cash used in investing activities (     34,747)        -         
 
NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (4,270,234) 4,322,239  
Exchange gain on foreign cash balances  (     12,930) 16    
Cash and cash equivalents at beginning of year 5,613,446 1,291,191 
    
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR 13 1,330,282 5,613,446 
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CARIBBEAN FOOTBALL UNION LIMITED  

 
(A Company Limited by Guarantee) 

 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

 
31 DECEMBER 2021 

 
 

 
1. IDENTIFICATION AND PRINCIPAL ACTIVITY: 
 

(a) Caribbean Football Union Limited (“the Union”) was incorporated on 18 May 2012 as a 
non-profit organization, limited by guarantee, under the Companies Act of Jamaica and 
is domiciled in Jamaica. The Union’s principal place of business is located at 29 Tobago 
Avenue, New Kingston, Kingston 5, St. Andrew Jamaica. However, the operating 
Secretariat is currently located in Barbados. 
 

(b) On 11 July 2019, Caribbean Football Union Limited was registered as an external 
company under the Companies Act of Antigua & Barbuda, 1995. 

 
(c) On 18 January 2019 Caribbean Football Union (Barbados) Inc. was registered under the 

Companies Act of Barbados as company no. 43502. The directors of the entity are four 
(4) officers of Caribbean Football Union Limited and represent the interest of the 
Union. The formal documentation of the Trust relationship is yet to be done. The entity 
has not yet commenced operations.  

 
(d) The purpose of the Union is for the promotion and governance of association football 

within the Caribbean region. 
 
(e) The Union is affiliated with The Confederation of North, Central American and 

Caribbean Association Football (CONCACAF), the continental governing body for 
association football in North America, Central America and the Caribbean.  During the 
year CONCACAF provided the Union with funding for its operations. 

 
2. REPORTING CURRENCY:  

 
 Items included in the financial statements of the Union are measured using the currency of the 

primary economic environment in which the Union operates (‘the functional currency’).  These 
financial statements are presented in United States dollars (USD), which is considered the 
Union’s functional and presentation currency. The majority of the Union’s revenues and 
expenses are transacted in USD.  
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CARIBBEAN FOOTBALL UNION LIMITED  

 
(A Company Limited by Guarantee) 

 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

 
31 DECEMBER 2021 

 
 
3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES: 
 

The principal accounting policies applied in the preparation of these financial statements are 
set out below.  These policies have been consistently applied to all the years presented, unless 
otherwise stated.   
 
(a) Basis of preparation  

 
These financial statements have been prepared in accordance with International 
Financial Reporting Standards and International Accounting Standards as issued by the 
International Accounting Standards Board (IASB) and Interpretations (collectively IFRS), 
and have been prepared under the historical cost convention as modified by the 
revaluation of property that is measured at revalued amounts. They are also prepared in 
accordance with requirements of the Jamaican Companies Act. 

 
The preparation of financial statements in conformity with IFRS requires the use of 
certain critical accounting estimates.  It also requires management to exercise its 
judgement in the process of applying the Union’s accounting policies.  Although these 
estimates are based on management’s best knowledge of current events and action, 
actual results could differ from those estimates involving a higher degree of judgement 
or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial 
statements are disclosed in Note 4. 

 
New standards interpretations and amendments effective in the current year  
 
There were no standards and interpretations that were applied in the year that affected 
the presentation and disclosures in these financial statements.  

 
New standards, interpretations and amendments not yet effective and not early 
adopted 
 
The following amendment that is not yet effective and has not been adopted early in 
these financial statements, will or may have an effect on the Union’s future financial 
statements: 
 

Amendments to IAS 1, ‘Presentation of Financial Statements’, (effective for 
accounting periods beginning on or after 1 January 2023).  These amendments 
clarify that liabilities are classified as either current or non-current depending on 
the rights that exist at the end of the reporting period. Classification is unaffected 
by the expectations of the entity or events after the reporting date (for example, 
the receipt of a waiver or breach of covenant). The amendments also clarify what 
IAS 1 means when it refers to the ‘settlement’ of a liability. The adoption of this 
amendment is not expected to have a significant impact on the Union.  
 
The Union does not expect any other standard issued by the IASB, but not yet 
effective, to have a material impact on its financial statements. 
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CARIBBEAN FOOTBALL UNION LIMITED 

 
(A Company Limited by Guarantee) 

 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

 
31 DECEMBER 2021 

 
 

 
3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONT’D): 

 
 (b)    Foreign currency translation  

 
Foreign currency transactions are accounted for at the exchange rates prevailing at the 
dates of the transactions. 

 
Monetary items denominated in foreign currency are translated to United States Dollars 
using the closing rate as at the reporting date.   

 
Exchange differences arising from the settlement of transactions at rates different 
from those at the dates of the transactions and unrealized foreign exchange 
differences on unsettled foreign currency monetary assets and liabilities are recognized 
in income and expenditure.   

 
  (c) Broadcasting and advertising rights 
 

Under a Rights Acquisition Agreement (connected to a Transfer of Rights Agreement) 
between Caribbean Football Union (CFU) and its Member Associations (MA), the Union 
is authorized to receive amounts for broadcasting and advertising rights on behalf of 
the MA and will, in turn, allocate amounts received to the MA.  The amounts received 
are recorded in accounts payable, then are put through a process of allocation and 
ultimately, actually paid out.  The residual balance remaining, if any, after allocation 
is regarded as income to the Union.  

 
(d) Grants  
 

Receipts from grants which are not of a capital nature are initially recognized as 
deferred grant income as an element in accounts payable and subsequently credited to 
income based on recognition of the related expenses for which the grant is intended to 
meet.  Capital grants related to depreciable assets are recorded as reserve and 
released to income over the periods and in the proportion that depreciation expense on 
those assets is recognized. 

 
(e)  Revenue recognition  
 

Events related income 
 
Events related incomes are recorded when received with the exception of Television 
broadcasting rights and fines and penalties. Television broadcasting rights income is 
recognized when determined as due. Fines and penalties are accrued as levied on 
member associations. 
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CARIBBEAN FOOTBALL UNION LIMITED 

 
(A Company Limited by Guarantee) 

 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

 
31 DECEMBER 2021 

 
 
3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONT’D): 

 
(e)  Revenue recognition (cont’d)  
 

Membership fees 
 
Membership fees are recognized in the income statement as earned.    

 
Financial Assistance 
 
During the year FIFA/CONCACAF provided financial grants to the Union to support its 
purpose of promotion and governance of football competitions and development within 
the Caribbean region.  Financial assistance from FIFA/CONCACAF is recognized to the 
extent of related expenses for which the grant was received to meet. 
 
Interest Income 

 
Interest income is recognized in statement of income and expenditure for all interest 
bearing instruments on an accrual basis, taking into account the effective yield on the 
asset unless collectability is doubtful. 

 
(f) Property, plant and equipment  

 
Items of property, plant and equipment are initially recorded at historical cost, less 
accumulated depreciation.  Historical cost includes expenditure that is directly 
attributable to the acquisition of the items. 

  
Freehold land and buildings are subsequently carried at fair value, based on periodic 
valuations by a professionally qualified valuer. These revaluations are made with 
sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from 
that which would be determined using fair value at the end of the reporting period. 
Changes in fair value are recognised in other comprehensive income and accumulated 
in the revaluation reserve except to the extent that any decrease in value in excess of 
the credit balance on the revaluation reserve, or reversal of such a transaction, is 
recognised in income and expenditure. 
 
Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a 
separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits 
associated with the item will flow to the Union and the cost of the item can be 
measured reliably. The carrying amount of any replaced part is derecognised. All other 
repairs and maintenance are charged to income and expenditure during the financial 
period in which they are incurred. 
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CARIBBEAN FOOTBALL UNION LIMITED 

 
(A Company Limited by Guarantee) 

 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

 
31 DECEMBER 2021 

 
 
3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONT’D): 
 

(f) Property, plant and equipment (cont’d) 
 

Depreciation is calculated on the straight line basis at such rates as will write off the 
carrying value of the assets over the period of their expected useful lives.  The 
expected useful lives of the property, plant and equipment are as follows: 
 

Building   2½% 
Furniture and fixtures 10% 
Office equipment 10 - 20% 
Computer software and equipment 33 1/3% 
Leasehold improvement  20% 

 
Gains and losses on disposals of property, plant and equipment are determined by 
reference to their carrying amounts and are taken into account in determining income 
and expenditure. 
 
The assets’ residual values and useful lives are reviewed and adjusted if appropriate, 
at each reporting date. 
 

(g) Impairment of non-current assets 
 

Non-current assets are reviewed for impairment losses whenever events or changes in 
circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable.  An 
impairment loss is recognized for the amount by which the carrying amount of the 
assets exceeds its recoverable amount, which is the greater of an asset’s net selling 
price and value in use.  For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at 
the lowest level for which, there are separately identified cash flows. 
 

(h) Financial assets 
 
The Union classifies its financial assets into the category, amortised cost. The 
classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. 
 
Amortised cost  

  
These assets arise principally from the provision of services to customers (eg trade 
receivables), but also incorporate other types of financial assets where the objective is 
to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual cash 
flows are solely payments of principal and interest.  They are initially recognised at 
fair value plus transaction costs that are directly attributable to their acquisition or 
issue, and are subsequently carried at amortised cost using the effective interest rate 
method, less provision for impairment.   
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CARIBBEAN FOOTBALL UNION LIMITED 

 
(A Company Limited by Guarantee) 

 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

 
31 DECEMBER 2021 

 
 
3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONT’D): 

 
(h) Financial assets (cont’d) 

 
Amortised cost (cont’d) 

 
The Union’s financial assets measured at amortised cost comprise receivables from 
member associations and cash and cash equivalents in the statement of financial 
position.   
 
Cash and cash equivalents include cash in hand, deposits held at call with banks and 
other short term highly liquid investments with original maturities of three months or 
less. 

 
(i) Financial liabilities 

 
The Union’s financial liabilities are initially measured at fair value, net of transaction 
costs and are subsequently measured at amortised cost using the effective interest 
method.  At the reporting date, payables and loan payable were classified as financial 
liabilities. 

 
(j) Current and deferred income taxes  

 
Taxation expense in surplus or deficit comprises current and deferred tax charges. 
 
Current tax charges are based on taxable surplus for the year, which differ from the 
surplus before tax reported because taxable surplus exclude items that are taxable or 
deductible in other years, and items that are never taxable or deductible.  The Union’s 
liability for current tax is calculated at tax rates that have been enacted at the 
reporting date. 

 
Deferred tax is the tax that is expected to be paid or recovered on differences between 
the carrying amounts of assets and liabilities and the corresponding tax bases.  
Deferred income tax is provided in full, using the liability method, on temporary 
differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying 
amounts in the financial statements.  Deferred income tax is determined using tax 
rates that have been enacted or substantially enacted by the reporting date and are 
expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the 
deferred income tax liability is settled. 

 
Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable 
surplus will be available against which the temporary differences can be utilized. 
Deferred tax is charged or credited to surplus or expenditure. 
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CARIBBEAN FOOTBALL UNION LIMITED 

 
(A Company Limited by Guarantee) 

 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

 
31 DECEMBER 2021 

 
 

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONT’D): 
 

(k) Payables   
 

Payables are stated at cost. 
 

(l) Borrowings  
 

Borrowings are recognized initially at the proceeds received, net of transaction costs 
incurred.  Borrowings are subsequently stated at amortised cost using the effective 
yield method.  Any difference between proceeds, net of transaction costs, and the 
redemption value is recognized in income and expenditure over the period of the 
borrowings. 

 
 (m) Related parties  
 
 A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its 

financial statements (referred to in IAS 24 Related Party Disclosures as the “reporting 
entity”, that is, the Union). 

 
(a) A person or a close member of that person’s family is related to the Union if 

that person: 
 
(i) has control or joint control over the Union; 

 
(ii) has significant influence over the Union; or 

 
(iii) is a member of the key management personnel of the Union or of a 

parent of the Union. 
 

(b) An entity is related to the Union if any of the following conditions applies: 
 
(i) The entity and the Union are members of the same group (which means 

that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the 
others). 
 

(ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an 
associate or joint venture of a member of a group of which the other 
entity is a member). 

   
(iii) Both entities are joint ventures of the same third party. 

 
(iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an 

associate of the third entity. 
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CARIBBEAN FOOTBALL UNION LIMITED 

 
(A Company Limited by Guarantee) 

 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

 
31 DECEMBER 2021 

 
 

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONT’D): 
 

(m) Related parties (cont’d) 
 

(b) An entity is related to the Union if any of the following conditions applies   
(cont’d): 

 
(v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of 

employees of either the Union or an entity related to the Union. 
 

(vi) The entity is controlled, or jointly controlled by a person identified in 
(a). 
 

(vii) A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or 
is a member of the key management personnel of the Union (or of a 
parent of the Union). 
 

  (viii)  The entity or any member of a group of which it is a part provides key  
  management services to the Union or to the parent of the Union. 

  
A related party transaction is a transfer of resources, services or obligations between 
related parties, regardless of whether a price is charged.  
 

4.  CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES: 
 

Judgements and estimates are continually evaluated and are based on historical experience 
and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable 
under the circumstances. 
 
(a) Critical judgements in applying the Union’s accounting policies  

 
In the process of applying the Union’s accounting policies, management has not made 
any judgements that it believes would cause a significant impact on the amounts 
recognized in the financial statements. 
 

(b) Key sources of estimation uncertainty  
 

The Union makes certain estimates and assumptions regarding the future. The resulting 
accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results.  The 
estimates and assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment 
to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are 
discussed below: 
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CARIBBEAN FOOTBALL UNION LIMITED 

 
(A Company Limited by Guarantee) 

 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

 
31 DECEMBER 2021 

 
 

4.  CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES: 
 

(b) Key sources of estimation uncertainty (cont’d)  
 

(i) Depreciable assets 
 

Estimates of the useful life and the residual value of property, plant and 
equipment are required in order to apply an adequate rate of transferring the 
economic benefits embodied in these assets in the relevant periods.  The Union 
applies a variety of methods in an effort to arrive at these estimates from 
which actual results may vary.  Actual variations in estimated useful lives and 
residual values are reflected in income and expenditure through impairment or 
adjusted depreciation provisions. 

 
(ii) Income taxes 

 
Estimates are required in determining the provision for income taxes. There 
are some transactions and calculations for which the ultimate tax 
determination is uncertain during the ordinary course of business. The Union 
recognizes liabilities for possible tax issues based on estimates of whether 
additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is 
different from the amounts that were originally recorded, such differences will 
impact income tax and deferred tax provisions in the period in which such 
determination is made.  

 
5. FINANCIAL RISK MANAGEMENT: 
 

The Union is exposed through its operations to the following financial risks: 
 

- Credit risk 
- Market risk 
- Liquidity risk 

  
In common with all other businesses, the Union is exposed to risks that arise from its use of 
financial instruments.  This note describes the Union’s objectives, policies and processes for 
managing those risks and the methods used to measure them. Further quantitative information 
in respect of these risks is presented throughout these financial statements.  
 
There have been no substantive changes in the Union’s exposure to financial instrument risks, 
its objectives, policies and processes for managing those risks or the methods used to measure 
them from previous periods unless otherwise stated in this note. 
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CARIBBEAN FOOTBALL UNION LIMITED 

 
(A Company Limited by Guarantee) 

 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

 
31 DECEMBER 2021 

 
 

5. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONT’D): 
 

(a) Principal financial instruments 
 

The principal financial instruments used by the Union, from which financial instrument 
risk arises, are as follows: 

 
- Receivable from Member Associations  
- Cash and cash equivalents 
- Payables 
- Loan payable 

 
(b) Financial instruments by category  

 
Financial assets 

   
     Amortised Cost    . 
 2021 2020 
 US$ US$ 

 
Receivables from Member Associations 94,765 22,301  
Cash and cash equivalents 1,330,282 5,613,446   

 
 Total financial assets 1,425,047 5,635,747  
 

Financial liabilities  
  
 Financial liabilities  

    at amortised cost    
 2021 2020 
 US$ US$ 
 

Payables 69,549 161,295  
Loan payable 230,000 230,000  
    
Total financial liabilities 299,549 391,295 

  
(c) Financial instruments not measured at fair value 

 
Financial instruments not measured at fair value includes cash and cash equivalents, 
receivables, payables and loan payable. 

 
Due to their short-term nature, the carrying value of cash and cash equivalents, 
receivables and payables approximates their fair value. 
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CARIBBEAN FOOTBALL UNION LIMITED 

 
(A Company Limited by Guarantee) 

 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

 
31 DECEMBER 2021 

 
 
5. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONT’D): 

 
(d)       Financial risk factors  
 

The Union's overall risk management program focuses on the unpredictability of 
financial markets and seeks to minimise potential adverse effects on the Union's 
financial performance. 

 
The Union’s risk management policies are designed to identify and analyse these risks, 
to set appropriate risk limits and controls, and to monitor the risks and adherence to 
limits by means of reliable and up-to-date information systems. The Union regularly 
reviews its risk management policies and systems to reflect changes in markets, 
products and emerging best practice.  

 
The Executive Committee are ultimately responsible for the establishment and 
oversight of the Union's risk management framework. They provide principles for 
overall risk management, as well as policies covering specific areas, such as interest 
rate risk, credit risk and investment of excess liquidity. 
 
(i) Market risk 

 
Market risk arises from the Union's use of interest bearing, tradable and foreign 
currency financial instruments. It is the risk that the fair value or future cash 
flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in interest 
rates (interest rate risk), foreign exchange rates (currency risk) or other 
market factors (other price risk). 
 
Currency risk 

 
Currency risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate 
because of changes in foreign exchange rates.  The Union is exposed to foreign 
exchange risk arising from various currency exposures, primarily with respect 
to the Jamaican dollar.  Foreign exchange risk arises from commercial 
transactions and recognized assets and liabilities.  The Union manages its 
foreign exchange risk by ensuring that the net exposure in foreign assets and 
liabilities is kept to an acceptable level by monitoring currency positions, and 
ensuring collection/payment within a reasonable time period.  

 
Price risk 
 
Price risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate as a 
result of changes in market prices, whether those changes are caused by 
factors specific to the individual instrument or its issuer or factors affecting all 
instruments traded in the market.  The Union is not exposed to price risk. 
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CARIBBEAN FOOTBALL UNION LIMITED 

 
(A Company Limited by Guarantee) 

 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

 
31 DECEMBER 2021 

 
 

 
5. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONT’D): 

 
(d)       Financial risk factors (cont’d) 
 

(i) Market risk (cont’d) 
 
Cash flow and fair value interest rate risk 
 
Interest rate risk is the risk that the value of a financial instrument will 
fluctuate due to changes in market interest rates. 
 
Floating rate instruments expose the Union to cash flow interest rate risk, 
whereas fixed rate instruments expose the Union to fair value interest rate 
risk. 

 
Short term deposit is the only interest bearing asset within the Union. This is 
due to mature within three months of the reporting date.  

 
(ii) Credit risk 

 
Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will fail to 
discharge an obligation and cause the other party to incur a financial loss.  
Credit risk arises from Receivable from Member Associations and cash and bank 
balances. 

 
Cash and bank balances 
 
Cash transactions are limited to high credit quality financial institutions.  The 
Union has policies that limit the amount of credit exposure to any one financial 
institution. 

 
Interest rate sensitivity 
 
There is no significant exposure to interest rate risk on short term deposit, as it 
has a short term to maturity and is constantly reinvested at current market 
rates. 
 
Receivable from Member Associations 
 
Revenue transactions in respect of the Union’s primary operations are settled 
by wire transfers.  For its operations done on a credit basis, the Union has 
policies in place to ensure the recoverability of funds. The Union manages this 
credit risk by the rigorous follow-up of receivable balances. 
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(A Company Limited by Guarantee) 

 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

 
31 DECEMBER 2021 

 
 
5. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONT’D): 

 
(d)       Financial risk factors (cont’d) 

 
(ii) Credit risk (cont’d) 

 
Maximum exposure to credit risk 
 
The maximum exposure to credit risk is equal to the carrying amount of 
Receivable from Member Associations and cash and cash equivalents in the 
statement of financial position.  
 
Impairment of financial assets  
  
For receivables from member associations, the Union applies the simplified 
approach permitted by IFRS 9, which requires that the impairment provision is 
measured at initial recognition and throughout the life of the receivables using 
a lifetime expected credit loss (ECL). As a practical expedient, a provision 
matrix is utilized in determining the lifetime ECL for receivables.  
 
The lifetime ECL is determined by taking into consideration historical rates of 
default for each segment of aged receivables as well as the estimated impact 
of forward looking information. 
 
The aging of Receivable from Member Associations is as follows: 

  
 2021 2020 
 US$ US$ 

  
91 days and over 94,765 22,301 
 
 94,765 22,301 
 
Trade receivables that are past due but not impaired 
 
As at 31 December 2021, trade receivables of US$94,765 (2020 - US$22,301) 
were past due but not impaired.  These relate to Member Associations for 
whom there is no recent history of default. 
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5. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONT’D): 

 
(d)        Financial risk factors (cont’d) 
 

(ii) Credit risk (cont’d) 
 
Trade receivables that are past due but not impaired (cont’d) 
 

 The Union applies the IFRS 9 simplified approach to measuring expected credit 
losses using a lifetime expected credit loss provision for receivable from 
Member Associations. To measure expected credit losses on a collective basis, 
receivables are grouped based on similar credit rating and aging.  

 
 Management did an assessment of the expected loss and the amount was 

immaterial. Therefore no allowance for impairment of receivable from member 
associations was recognized.  

 
(iii) Liquidity risk  
 
 Liquidity risk is the risk that the Union will be unable to meet its payment 

obligations associated with its financial liabilities when they fall due.  Prudent 
liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and marketable 
securities, and the availability of funding through an adequate amount of 
committed credit facilities and the ability to close out market positions. 

 
Liquidity risk management process 
 
The Union’s liquidity management process, as carried out within the Union and 
monitored by the Finance Department, includes: 
 
(i) Monitoring future cash flows and liquidity on a monthly basis. 
(ii) Maintaining committed lines of credit.  
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5. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONT’D): 

 
(d)       Financial risk factors (cont’d)  

  
(iii) Liquidity risk (cont’d) 
 

Cash flows of financial liabilities 
 
The maturity profile of the Union’s financial liabilities, based on contractual 
undiscounted payments, is as follows: 
 .  
            Within 1   
  Year  
  US$  
31 December 2021 
Payables  69,549  
Loan payable  230,000  
Total financial liabilities  
 (contractual maturity dates)  299,549  
    
31 December 2020 
Payables  161,295  
Loan payable  230,000  
Total financial liabilities  
 (contractual maturity dates)  391,295  

 
(e)  Capital risk 

 
Capital risk is the risk that the Union fails to comply with mandated regulatory 
requirements resulting in breach of those requirements. The Union has no mandated 
regulatory requirements nor does it maintain any capital balance being limited by 
guarantee.  
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6. OPERATING INCOME:  
 

Operating income comprises the fair value of the consideration received or receivable from 
activities in the ordinary course of the Union’s operations.  Gross Income earned from activities 
is shown below: 

  
    2021 2020 
    US$ US$ 
  
Membership fees   31,000 31,000  
FIFA Development Grants    1,454,000     -        
Clients Related Event: Television   
Broadcasting Right      900,000 780,000  

 
   2,385,000 811,000 
  

7. OTHER INCOME: 
   

    2021 2020 
    US$ US$ 

 
Interest income   -    2,580  
Other income       -       -     
    
      -    2,580 
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8. EXPENSES BY NATURE: 
 

Total direct and administrative expenses:  
   

      2021 2020 
         US$ US$ 
 

Events related expenses  
 1,429,032   51,120 
 
Administrative and general expense -  
  Staff costs (note 16) 269,361 257,261 
Auditors’ remuneration 8,280 14,919  
  Office rental and maintenance 18,000  18,000   
  Travelling and motor vehicle expenses 7,662 5,366  
  Legal and professional fees 1,193 1,053  
  Repair and maintenance  -      100    
  Utilities  6,900 2,094  
  Congress 143,344 8,998  
  Committees and meetings expenses 161,484 190,307  
  Depreciation   5,170 4,702   
  Other expenses 113,651 50,144  
  Development assistance     180,000 232,841  
 

 915,045 785,785  
Bad debt expense        16,836          770 
   
    931,881 786,555  
 
Total 2,360,913 837,675 
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9. TAXATION EXPENSE: 
 

(a) Taxation is computed on the surplus for the year, adjusted for tax purposes, and 
comprises income tax at 25%: 

 
  2021 2020 
   US$ US$ 
 

Prior year over – provision     -     (119,407)  
  
     -     (119,407) 
   

(b) The tax on the surplus before taxation differs from the theoretical amount that would 
arise using the applicable tax rate of 25%, as follows: 

   
  2021 2020 
   US$ US$ 
 

Surplus/(deficit) before taxation 24,087 (  24,095) 
   
Tax calculated at 25% 6,022 (    6,024)  
Adjusted for the effects of: 

Depreciation charge and  
   capital allowance  (  1,639) 311  
Prior year over-provision  -       119,407     
Other charges (  4,383)     5,713   

   
       -     119,407  

 
(c) Subject to agreement with the commissioner tax Administration tax losses of 

approximately $1,813,997 (2020: $1,800,013) are available for set against future 
taxable profit. The amount that can be utilized in any one year of assessment is 
restricted to 50% of chargeable income before utilizing the prior year losses of that 
year.  

 
(d) A deferred tax asset of $574,846 (2020: $301,683) has not been recognized by the 

Union as management does not believe that the asset will be utilized in the 
foreseeable future. 
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10. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT: 

     
 
 Land and Computer  Office   Furniture   
 Building  Equipment Equipment & Fixtures  Total 
 US$ US$ US$ US$ US$ 
 At cost/valuation –  
               1 January 2019 & 2020 476,103  19,562 8,900 7,133 511,698  

Additions       -           -         -     34,747   34,747 
 
                 31 December 2021 476,103 19,562 8,900 41,880 546,445 
     

Accumulated depreciation – 
               1 January 2020 -      13,015 8,113 3,220 24,348 
   Charge for the year      -     .    3,770    219    713     4,702 
 
                  31 December 2020  -      16,785 8,332 3,933 29,050 

Charge for the year            -        2,730    219   2,221     5,170 
 

31 December 2021       -      19,515 8,551   6,154   34,220 
 
Net Book Value – 
 
31 December 2021 476,103        47    349 35,726 512,225 
   
31 December 2020 476,103   2,777    568   3,200 482,648      

 
The Union’s property at Lot 333, 29 Tobago Avenue, New Kingston, St. Andrew, Jamaica was 
revalued on 6 November 2018, by independent valuators, Romans and Company Realty Limited, 
Licenced Real Estate Dealers and Valuation Surveyors. The valuation was done on the basis of 
open market value. The property was valued at US$476,103 (J$60 million).  
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11. RECEIVABLES:  
      
     2021  2020 
         US$ US$ 
 
 Receivable from Member Associations    94,765 22,301    
 Other receivables   1,300,000 12,936  
   
    1,394,765 35,237 

  
Loans are made to Member Associations at zero percent (0%) interest rates. 
 

12. RELATED PARTY BALANCES AND TRANSACTIONS: 
 

Parties are considered to be related if one party has the ability to control or exercise 
significant influence over the other party in making financial or operational decisions.  
 
(a) Key management compensation   
 

The following transactions were carried out with related parties:  
   

    2021 2020 
    US$ US$ 

  
Directors’ remuneration   143,000 138,000  

 
(b) Transactions  
 

The following transactions were carried out with related parties:  
   
 
    2021 2020 
    US$ US$ 
  
 Member Associations – Income   31,000 31,000 
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12. RELATED PARTY BALANCES AND TRANSACTIONS (CONT’D): 

 
(c) Year end balances arising from transactions with related parties: 
    

    2021 2020 
    US$ US$ 

Due to related parties -    
  Financial Assistance – CONCACAF   230,000   230,000  

   
Financial Assistance from CONCACAF represents loan received. The loan is unsecured, 
interest free and was due for full repayment on or before 15 January 2016, as per 
agreement dated 24 March 2014. It remains unpaid. 

 
Included in payables is $2,497,488 (2020:  $5,767,201) which represents amounts 
payable to Member Associations arising under Rights Acquisition Agreement (see note 
15). 

  
    2021 2020 
    US$ US$ 
 

Due from related parties -    
  CONCACAF   209,979 209,979  

 
Included in receivables is $1,394,765 (2020: $22,301) due from Member Associations 
(see note 11). 

 
13. CASH AND CASH EQUIVALENTS:  
 
 For the purpose of the cash flow statement, cash and cash equivalents comprise cash at bank  

as follows: 
    
 
    2021 2020 
    US$ US$ 
   

Cash at bank    1,330,282 5,613,446 
     
The Union maintains its bank accounts at the Antigua Commercial Bank Limited, in Antigua and 
CIBC First Caribbean International Bank in Jamaica. It also has a bank overdraft facility of 
US$50,000.  
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14. CAPITAL RESERVE:     
 
     2021  2020 
         US$ US$ 
 Assets transferred from the  

previous organization   183,920 183,920  
Funds received from FIFA  
  to purchase property to house the CFU  
  Headquarters in Jamaica   500,000 500,000  
  Security deposit transferred  
    from the previous organization      2,616     2,616  
 
   686,536 686,536 

 
15. PAYABLES:   
     2021  2020 
     US$ US$ 
  

Payables   48,387 44,678  
Member Associations – payable   1,635,879 4,276,617  
Deferred income   1,206,000 1,490,584  
Credit card         5,722        2,255  
 

   2,895,988 5,814,134  
 

Amounts are received under a Rights Acquisition Agreement between Caribbean Football Union 
(CFU) and its Member Associations (MA).  Amounts in the Member Associations payable 
represent receipts by Caribbean Football Union under the Rights Acquisition Agreement which 
have not yet been allocated or allocated, but not actually paid out to Member Associations.  
The amount remaining, if any, after the receipts shall have been allocated out to the Member 
Associations, will be recorded as income to the CFU. 

 
16. STAFF COSTS:  
   2021  2020 
            US$ US$ 
  

Salaries and wages   262,549 253,508  
Allowances   4,566 2,884  
Statutory contributions   -       336  
Staff training  .     2,246        533  
 

   269,361 257,261 
     

The number of persons employed by the Union at the end of the year was 5 (2020 - 5). 



         

 

 
 
 
 

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 
 

 CC: Leden van het Uitvoerend Comité van de CFU    
  CONCACAF 
  FIFA 
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