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Bestuursorgaan Cricket Vlaanderen 

Datum:     19/03/2021 

Tijdstip:     19-23u 

Locatie:     Online Teams 

Rol Aanwezig Geëxcuseerd Afwezig 

Voorzitter Hassan Shah 
  

Penningmeester 
 

Addnaan Diwan Ali 
 

Secretaris Shirin Ananda Dias 
  

Bestuurder Sultan Diwan Ali 
 

Sultan Diwan Ali 

Bestuurder Babar Butt 
  

Bestuurder  
 

Hamza Ahmed Sulaiman 

Bestuurder   Rakesh Kapila 

 Uitgenodigd 

• Aadil Diwan Ali   

• Athreya Rajaraman 

• Saqlain Ali Raja 

Aanwezige personeelsleden 

• Brand Breyne  BrB 

Verslaggever: Brand Breyne 

Algemeen 

1. AV CV 

Op 31/03 houdt CV zijn jaarlijkse algemene vergadering. Uitnodigingen en bijgevoegde documenten 
zijn reeds verzonden.  

De PowerPoint wordt aangevuld komende week.  

Meldingen:  

• Adres verhuist van Gent naar Wemmel.  

• Financieel auditcomité die de rekeningen objectief controleren op het einde van het jaar. 2 
personen uit de clubs, die geen deel uit maken van het bestuursorgaan.  

• Boekhouder Aalter veranderen naar een boekhouder in de buurt.  

Stemmingen:  

• Aanpassingen statuten zoals aangegeven in de documenten.  

• Meer stemrecht voor de grotere clubs. Meer inspraak voor clubs die meer toevoegen in CV. 
Hiermee wensen we duurzaamheid en continuïteit van de clubs te stimuleren.  

2.Aan elk effectief lid dat de volledige bijdrage betaalt, kan telkens een supplementaire stem worden 
toegekend voor:  

a)Het hebben van meer dan 1 seniorenploeg, aangesloten bij de CV competitie 

b)Het hebben van een jeugd team, aangesloten bij de CV competitie 

c)Het hebben van een dames team, aangesloten bij de CV competitie 

d)Het hebben van een cricket veld voor hardball competitie cricket 
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e)Het voorzien van een official voor minstens 10 matchen per seniorenploeg in CV competitie 

 

Ath: Hoe werkt de extra stem voor officials? Antwoord: 10 games umpiren per senior team: 
maakt niet uit hoeveel umpires je hiervoor gebruikt. Stimuleert om meer officials op te leiden 
en te gebruiken.  

• Maximum 12 bestuurders in CV. Aanvragen moeten tijdig aan het bestuursorgaan (secretaris) 
overgemaakt worden. Deze dienen aan de bestuursprofielen te beantwoorden. Deze profielen 
worden up gedatet op de AV (nieuw intern reglement).  

• Voorstel tot uittreden van Rakesh Kapila als bestuurder. Reden: gebrek aan betrokkenheid en 
inactiviteit als bestuurslid.  

• Stemmingen voor personen moeten geheim gehouden worden, eenvoudige meerderheid is 
voldoende. 

• Oefening om geheim te stemmen wordt gehouden in het BO met positief resultaat.  

• Mogelijke toetreding van werkende leden.  
o Genk CC 
o Oostende Zalmis CC 
o Turnhout CC 

Brand stuurt de toetredingsvoorwaarden naar alle clubs. Zij dienen door te geven dat ze er aan 
voldoen. Dan kan de AV hun lidmaatschap bevestigen.  

• Het BO kiest 1 stemronde in totaal en alle vragen samen. Tijdens de presentatie worden eerst 
alle mogelijke stemmingen overlopen, en deze info blijft overzichtelijk als er wordt gestemd.  
o Aanpassing statuten 
o Stemmingen over personen (bestuursleden) 
o Ja nee vragen zo duidelijk mogelijk geformuleerd.  

• Club aansluitingen 

Zowel Brugge CC en Roeselare CC wensen opnieuw aan te sluiten bij de federatie. Hiervoor 
moeten ze opnieuw de procedure volgen om aan te sluiten, eerst als toegetreden lid van de 
federatie.  

 

2. CV/BCF  
 

Verslag van het overleg met BCF (Rohan & Sashi) in Wemmel over de ground.  

Rohan ontkent dat ‘free of costs’, betekent dat CV voor BCF betaalt.  

Wij gaan voor de 4 groepen waar zij voor het veld wensen te reserveren, gewoon de normale kost 

doorrekenen. BCF wil dit niet, maar dat was nochtans hun initieel voorstel. De 4 groepen zijn: NT 

senioren, U19, dames en competitie dames.  

Ze hadden een nieuw extra voorstel: het delen van het weekend voor CV en BCF. En rechtstreeks 
bestellen van de ground, indoor en fitness naar Campus Wml. Maar wij gebruiken voor de pitch al alle 
weekenden, en zij hebben geen teams genoeg. Maar ze willen het gebruiken voor andere teams.  

Alle zaterdagen heeft niets te maken met de initiële vraag van hun 4 teams.  

CV wil zelfs voor BCF betalen, als BCF de development funds voor CV betaalt.  

Verzekering voor het gebruik moeten zij sowieso zelf betalen als nieuwe klant.  
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Het moet duidelijk zijn voor we naar Kris opnieuw teruggaan. Dat we professioneel zijn en duidelijke 
afspraken maken.  

 

• Verslag meeting met Ted en Ken. Met Brand er bij. We hebben wat misverstanden en 
geruchten uitgeklaard. Ze stellen een CV – BCF bilateral voor waar zij kunnen mediëren. We 
gaan ook met CW samen zitten om evt hun te kunnen helpen.  
 

• Divisie 5 was CV, en BCF verandert dit zomaar? We vragen dit aan BCF, en zij bespreken het 
intern. Een CW competitie met 100% Vlaamse clubs is ridicuul. Is dit een bewuste 
tegenwerking tegen CV?  

 

3. IR 

Brand overloopt het nieuwe Intern Reglement.  

 

4. Promo 
a. Plage Préférée 

Cricket Vlaanderen neemt deel aan 3 dagen van de Plage Préférée toer van Sport Vlaanderen en Radio 
2. Op 10-17-24/08 in Oostende, Blankenberge en Westende. Brand is aanwezig, en 1 of 2 mensen die 
via AOP contracten via Sport Vlaanderen betaald worden. Soheel en/of Sultan helpen hiermee. 

Ideaal zou zijn dat Oostende Exiles aanwezig zijn om demonstraties te geven, en mogelijks een 
interview afleggen met Radio 2. Dat wordt via de organisatie aangevraagd.  

b. Clinics Noord Nederland 

We vinden trainers om volgend schooljaar enkele clinics te geven in een middelbare school in Zeeland. 

Budget werd doorgegeven.  

c. Nike samenwerking 

Maandag voormiddag stuurt Brand de info en mogelijkheid om een aanvraag in te dienen door naar 
de clubs. Omdat het laat is, vullen we al zoveel mogelijk in. Wie wil kan er nog op intekenen tegen s 
avonds. 

5. Saqlain T10 toernooi.  

Korte live opname op facebook op het bureau ter promotie en communicatie van de openbare loting 
voor het T10 toernooi.  

Komt id nieuwsbrief van maart.  
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