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COVID-19 Virus  
 

Update vrijdag 13 maart 2020. 
 
Volgend op de extra maatregelen die gisteren vanuit de overheid werden genomen 
actualiseert de Raad van Bestuur van de Vlaamse Baseball en Softball Liga op vrijdag 13 maart 
2020 haar standpunt betreffende de COVID-19  
 
Alle activiteiten en organisaties die onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Baseball 
en Softball Liga worden georganiseerd zullen al zeker tot en met 3 april worden geannuleerd. 
(i.p.v. 31 maart zoals eerder gecommuniceerd) 
 
Concreet wil dit zeggen dat volgende activiteiten worden afgelast en verplaatst naar nader te 
bepalen data: 
 

• Algemene Vergadering VBSL vzw van 13 maart 2020 te Hoboken Pioneers 
 

• Opleidingen VBSL Jeugdofficial 
o 13 maart ’20 te Mortsel 
o 16 maart ’20 te Pelt 
o 18 maart ’20 te Hoboken 
o 23 maart ’20 te Gent  
o 25 maart ’20 te WBA Foxes 
o 3 april ’20 te Oostende Piranhas 

 

• Opleidingen Regionale Umpire en Scorer 
o 12 maart ’20 Regionale Umpire te Zottegem Bebops 
o 17 maart ’20 Regionale Umpire te Beveren Lions 
o 19 maart ’20 Regionale Scorer te Beveren Lions 
o 24 maart ’20 Regionale Umpire te Beveren Lions 
o 26 maart ’20 Regionale Scorer te Beveren Lions 

 

• Trainingen en activiteiten van de Vlaamse Baseball Academy en Vlaamse Softball Academy 
 
Daarnaast volgt de Vlaamse Baseball en Softball Liga de richtlijn van de overheid wat betreft 
de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.): 
 
Al deze activiteiten worden geannuleerd ongeacht hun omvang en of ze openbaar dan wel 
privé zijn. Dit tot en met vrijdag 3 april. 
 
Concreet wil dit zeggen dat er zowel voor VBSL als voor de clubs een verbod is voor 
(oefen)wedstrijden, tornooien, trainingen, …  
 
We vragen als Vlaamse Baseball en Softball Liga aan onze clubs om deze richtlijn te 
respecteren. 
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Sport bevindt zich in het hart van onze samenleving. Vandaag moet iedereen zijn 
maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en solidariteit tonen met iedereen die 
getroffen is door het virus en iedereen die nog zou kunnen getroffen worden in de komende 
weken en maanden. 
 
 
Aangezien de richtlijnen, maatregelen en informatie betreffende COVID19 van minuut tot 
minuut kunnen veranderen, zullen we als Vlaamse Baseball en Softball liga deze zeer kort 
opvolgen en onze beslissingen, standpunten, aanbevelingen aanpassen waar nodig en 
communiceren via alle mogelijke kanalen. 
 
Voor laatste updates, stand van zaken en richtlijnen van de overheid verwijzen we jullie door 
naar de website www.info-coronavirus.be  
 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Serge Roofthooft 
Voorzitter Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw 
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