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Bestuursorgaan Cricket Vlaanderen 

Datum:     23/04/2021 

Tijdstip:     19-?u 

Locatie:     Online Teams 

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 Aadil Diwan Ali  
 

Bestuurder Athreya Rajaraman   

Bestuurder Shweta Sinha   

Uitgenodigd 

Aanwezige personeelsleden 

Verslaggever: Shirin Ananda Dias 

 

Goedkeuring vorig verslag 

Het vorige verslag werd goedgekeurd.  

 

Punten voor belangenvermenging. 

Bij de keuze voor de ontwikkeling van het ledenplatform hebben Hassan en Athreya een clublink met 

een kandidaat. Zij onthouden zich in de discussie en stemming hierover.  

 

Algemeen 

1. Verwelkoming nieuwe bestuursleden 

De voorzitter verwelkomt de nieuwe bestuursleden. Hij introduceert hen in het bestuur en legt de 
werking van het bestuur, de commissies en de federatie uit.  

De doelstellingen en het beleidsplan worden gedeeld. Elk bestuurslid is gelinkt met minstens 1 
doelstelling.  

De nieuwe bestuursleden:  

• Aadil Diwan Ali 

• Athreya Rajaraman 

• Shweta Sinha 
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2. Toewijzing verantwoordelijken 

Naam Verantwoordelijkheid Afdeling Doelstelling 

Aadil Diwan Ali Trainers denkcel cricket, commissie 
trainers?  

(SD07) OD17 

School cricket Commissie jeugd (SD03) OD05 

Athreya Rajaraman Clubondersteuning verschillende commissies 
commissie 
clubondersteuning?  

(SD03) OD03, OD04 

Shweta Sinha Dames cricket commissie dames SD6 

 

De doelstelling ‘evenementen’ is nog toebedeeld te worden.  

3. Nieuw ledenplatform 

Een ledenplatform is erg belangrijk om correcte administratie van een federatie en clubs te kunnen 
doen.  

CricHQ is onvoldoende. Hier worden enkel sportieve zaken bijgehouden. Er zijn meerdere redenen 
waarom een volledige administratie van alle leden van de clubs belangrijk is.  

Een gezamenlijk ledenplatform zou voor vele zaken positief zijn.  

• Verzekeringstechnisch.  
Enkel Cricket Vlaanderen zorgt voor de verzekering van alle spelers langs Vlaamse zijde. 
Hiervoor hebben we een overzicht van verzekerde leden nodig.  
Niet voor enkel competitieve leden, maar ook de andere soorten leden: 

o Recreatieve leden 
o Sportpromotionele leden 
o Ondersteunende leden: bv vrijwilliger verbrandt handen aan eten voor de sporters. 

Chefkok laat pot vallen op teen die breekt… 
o Trainers 
o Officials  

• Hulp bij clubadministratie. Die meer dan louter competitie is.  
o Zekerheid van beheer en controle van de gegevens. Enkel bepaalde mensen hebben 

toegang tot het platform, in back office wordt bijgehouden wie wat aanpast…: er is 
meer controle.  

o Ook info bijhouden van vrijwilligers, trainers, bestuursleden, financiën (oa lidgeld, 
match fees, tournament fees…)… 

o Overzicht van adressen, communicatiegegevens 
o Vanuit de club naar federatie of gemeentes, vanuit de federatie naar hogere 

instanties: alle info en verantwoording gebeurt ordelijker en sneller.  

• Zorgt voor gemakkelijke en overzichtelijke cijfers. Hoe beter dit overzicht, hoe duidelijker de 
cijfers naar hogere instanties (BCF, Sp Vl, ICC…) en andere stakeholders.  

o Interessant voor eigen evolutie en overzicht. Meten is weten. Wil je echt vooruit gaan 
met de sport moet je cijfers hebben.  

o Voor sponsors. Aantal leden, locatie leden… 

• Betere communicatie: voor zowel clubs intern als naar federatie, en federatie intern (clubs en 
leden). Contact en adresgegevens zijn belangrijk.  

• Misschien hebben grotere clubs al een ledenplatform; maar een gemeenschappelijk platform 
zorgt voor meer overzicht, en helpt vooral kleinere clubs die geen systeem hebben.  
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o Moet een intuïtief platform worden dat gemakkelijk is in onderhoud. Eens iemand in 
het platform zit, moet hij niet meer ingegeven worden. Er is een opstartfase, daarna 
is het heel gemakkelijk werken.  

• Een link met CricHQ kan in de toekomst mogelijk zijn, dat iedereen die competitie doet 
gemakkelijk vanuit het platform kan upgeloaded worden, en omgekeerd.  

o Er kan een ledenpagina komen waar iedere atleet zijn ganse carrière kan zien: clubs, 
transfers, wedstrijden, scores, wedstrijddata, maar ook bijscholingen, 
trainersdiploma’s, verantwoordelijkheden, deelname aan commissies, 
bestuursfuncties… 

• Zekerheid naar privacy en GDPR. 1 platform kan gemakkelijker gecontroleerd worden.  
 

Het bestuur vindt bestaande offerte van ISB voor +/- €8.000/jaar excl. btw te duur. CV bekijkt de 

mogelijkheid om een eigen platform te ontwikkelen. Bij de keuze voor een zelfstandige ipv een bedrijf 

heeft CV ook het copyright in handen. Er zijn reeds 2 kandidaten: Mainul Alam & Wajih Ur Rehman 

Sethi. De beide CV’s worden bekeken.  

Criteria zijn kosten, ervaring en opleiding. Beide personen hebben een goede link en motivatie met 

cricket. De kosten moeten binnen het budget passen.  

Op basis van de capaciteiten wordt voor Mainul Alam gekozen.  

Athreya wordt aangeduid als verantwoordelijke voor de opvolging.  
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