
         

 

 
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.  
 



         

 

 
 
 
 

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 

 
 
 

 


