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Bestuursorgaan Cricket Vlaanderen 

Datum:     24/01/2021 

Tijdstip:     19-23u 

Locatie:     Online Zoom 

Rol Aanwezig Geëxcuseerd Afwezig 

Voorzitter Hassan Shah 
  

Penningmeester Addnaan Diwan Ali 
  

Secretaris Shirin Ananda Dias 
  

Bestuurder Sultan Diwan Ali 
  

Bestuurder Babar Butt 
  

Bestuurder Hamza Ahmed Sulaiman 
  

Bestuurder 
 

 Rakesh Kapila 

 Uitgenodigd 

• Athreya Rajaraman Ath 

• Aadil Diwan Ali  Aa 

• Saqlain Raja  SR 

Aanwezige personeelsleden 

• Brand Breyne  BrB 

Verslaggever: Brand Breyne 

Algemeen 

Voorafgaand aan de vergadering werd de voorgestelde agenda gecommuniceerd aan de 

bestuursleden van Cricket Vlaanderen. 

Goed bestuur 

Basiswerking 

• Het bespreking van de relatie met BCF ifv het veld in Wemmel.  
 
De bespreking is gaande.  
 
CV moet zijn strategie bepalen inzake het standpunt van BCF over de cricket pitch in Wemmel.  
 
Achtergrond: HS contacteerde campus Wemmel om daar een cricket pitch te installeren. Na overleg is 
met gelden (ondersteuning) van BCF door CV een cricket pitch geïnstalleerd. Alle communicatie door 
HS is onder de koepel van CV gebeurd.  
Nu contacteert BCF de derde partij campus Wemmel om het veld te gebruiken. Ondanks herhaaldelijke 
gemaakte afspraken dit niet te doen.  
 
CV heeft bij BCF een lening lopen om loon BB op te vangen.  
ADA: alle facturen van CV naar BCF werden betaald. BCF antwoordde lang niet. BCF neemt discussie 
omtrent Wemmel aan om lening tegen te houden, wat niet strookt met een professionele houding.  
CV bestuursleden spreken hun wantrouwen uit naar verdere samenwerking met BCF. Wat zijn de 
alternatieven?  
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• Alle afspraken voortaan op papier zetten.  

• Professionaliteit en werking CV communiceren naar alle partijen. Doelstellingen, missie en 
visie kenbaar maken. Dat kan een wantrouwen van BCF naar CV wegwerken.  

• Afspraken omtrent het gebruik van de pitch in Wemmel zijn mogelijk. Het is de doelstelling 
van CV om zoveel mogelijk cricket mogelijk te maken, dus ook op het terrein in Wemmel.  

• Waar wil BCF met hun opmerkingen naar toe?  

• Een doorstart van CV als erkende en gesubsidieerde sportfederatie in Vlaanderen doen de 
waardeverhoudingen binnen de sport veranderen. Deze shift dient correct te worden 
gecommuniceerd en erkend door alle partijen.  

• Als CV is het onze taak de sport in al haar geledingen te organiseren: van initiatie/ promotie, 
over recreatie en competitie naar topsport. Een nationale bond dient enkel als contact met 
een internationale bond en de organisatie van het NT.   

• Naar de clubs toe willen we een oplossing kunnen bieden. Duidelijke afspraken, en geen 
discussie.  

 
BCF heeft zijn wensen overgemaakt aan CV ihkv het gebruik van het veld in Wemmel.  

Haalbaarheid?  
De planning zit nu reeds behoorlijk vol, maar het is de bedoeling voor nationale teams voorrang te 
verlenen.  
CV stelt als voorwaarde dat BCF alle communicatie omtrent het veld in Wemmel via CV laat verlopen. 
CV bespreekt de alternatieven als BCF deze afspraak opnieuw breekt. In de eerste plaats moeten we 
de voordelen van een samenwerking communiceren. Dat is altijd ons plan A. Als de afspraken blijvend 
worden overtreden, kan CV alleen verder werken en de samenwerking met BCF stopzetten.  
 
BB: bereidt een presentatie ‘structuren en regelgeving van de sport in België’ voor. Dit definieert de 
verhoudingen van bonden in alle sporten in België/ Vlaanderen, en stelt zo ook een regeling voor 
binnen het cricket. Dit met als doel de verhoudingen en verantwoordelijkheden duidelijk te maken, en 
het wederzijds vertrouwen op te krikken.  
 
CV wil zeker het veld voor de nationale teams ter beschikking stellen. Afspraken kunnen op papier 
gezet worden, en in tijd bepaald. De exacte bewoording van de afspraken wordt nog binnen de schoot 
van CV vastgelegd.  
 
HS wijst erop dat bij vorige investeringen van BCF nooit sprake was van voorwaarden. Noch een nodige 
terugbetaling werd besproken. Wat dit geval een uitzondering maakt.  
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