Aan alle leden (of betrokkenen)
van de Kempense Darts Organisatie
Waalre, 1 april 2020

Naar aanleiding van de maatregelen van 31 maart 2020, omtrent het corona-virus, heeft het bestuur
van de KDO het volgende besloten.
De competitie was al stilgelegd en zal ook niet meer hervat worden.
Dit houd in dat er geen team kampioen is, promoveert of degradeert.
Dit geld uiteraard ook voor de bekercompetitie.
Er zullen dus ook geen finaledagen plaatsvinden als afsluiting van het seizoen 2019-2020.
Voor ons als organisatie zijn dit zware besluiten die we moeten nemen maar daarin hebben we geen
keuze.
Los van het feit dat onze gezondheid en die van onze dierbare het geen is waarop we het meest
zuinig moeten zijn.
Voor onze horeca/speelgelegenheden is dit een zware klap.
Inkomsten die wegvallen, personeel wat niet meer betaalt kan worden, en wat voor zorgen nog
meer.
Ons hart gaat dan ook uit naar alle uitbaters die jaar en dag zorg hebben gedragen zodat wij onze
competitie konden spelen.
Wij hopen dan ook van harte dat wanneer de situatie het toelaat we elkaar weer kunnen zien voor
een gezellige avond darten.
Voor wat betreft de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen hebben we als bestuur besloten dat
vanaf 1 juni de inschrijving open zal gaan tot en met 1 augustus.
Voor elke lid wat inschrijft zal voor het seizoen 2020-2021 de contributie eenmalig op 30 euro gezet
worden, dit ter compensatie voor het abrupt afbreken van seizoen 2019-2020.
We hopen eind september of begin oktober te kunnen starten met de nieuwe competitie, afhankelijk
hoe de situatie zich ontwikkeld aangaande het corona-virus.
Dus hoe beter we met zijn alle de opgelegde regels volgen van de overheid en het RIVM, hoe eerder
we terug kunnen naar het leven zonder sociale distance.
We zijn er ons terdege van bewust dat eenieder zich het verloop van de competitie anders had
voorgesteld, maar helaas het is niet anders, en hopen wij op jullie begrip in deze.
We gaan ons best doen om het komend seizoen weer een competitie te draaien met alles erop en
eraan en hopen dat jullie ook dan weer van de partij zijn.
Volg de berichtgeving op de site en Facebook.
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