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Bestuursorgaan Cricket Vlaanderen 

Datum:     21/05/2021 

Tijdstip:     19u-21u 

Locatie:     Wemmel office 

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 AD 

 

Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van de vorige BO werd goedgekeurd.  

 

Punten voor belangenvermenging.  

Geen.  

 

Basiswerking 

1. Taakverdeling Bestuursorgaan 

De voorzitter bespreekt nogmaals de commissies en de takenverdeling. 

• Hassan en Addnaan zijn samen verantwoordelijk voor infrastructuur. 

• Brand: is in alle commissies, volgt en ondersteunt waar nodig. 

• Hamza: umpires en scoring commissie. Vraag van Hassan aan Hamza: Deze taak ligt 

momenteel nog binnen BCF, waar denk jij dat je zelf kan ondersteunen? 

o Addnaan: Momenteel ligt de verantwoordelijkheid bij BCF maar het is interlinked. Wat 

kan CV betekenen voor umpires? 

o Hamza: league rules moeten vertaald worden naar het Nederlands  

Addnaan: Het is belangrijk om ons aan onze rollen binnen de commissies te houden en deze 

doelstellingen ook mede in het oog te houden en ook uit te voeren. Omdat het succesvol uitvoeren 
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van de doelstellingen rechtstreeks verbonden zijn met de subsidies. Als deze niet correct worden 

uitgevoerd, zoals beloofd, kan onze subsidie wegvallen. We moeten in gang schieten wat we zijn al 

midden juni. 

Addnaan wacht ook op het budget van BCF dat nog niet is toegekend en zal , indien deze bedragen 

bekend zijn, voor elke operationele doelstelling, het bedrag daarvoor uitgerekend, bekend maken.  

 

CV voorziet kilometervergoeding voor de bestuurders. Meer is niet mogelijk.  

 

Athreya: 

• Clubondersteuning 

o Bestaande clubs beschermen tegen dropouts 

o Stappenplan ondersteuning nieuwe clubs  

• Recreatief cricket  

Softball of tapeball competitie organiseren.  

Hassan: T10: gaat dit doorgaan of niet? Sultan, Athreya gaan hiervoor Saqlain contacteren. 

 

Hamza: Vlaamse officials commissie 

Scheidsrechters en scorers: voorzien van online cursus scheidsrechters en scorers, aantal deelnemers 

aan online cursussen verhogen, geldboetes opleggen voor niet ter beschikking van scheidsrechters, 

scheidsrechters panel opstellen , club AP aanstellen en opvolgen. 

Hamza: veel wordt toch al gedaan door BCF?! 

Addnaan: We weten dat veel wordt georganiseerd door BCF maar misschien is het wel goed dat we 

dit ook in het Nederlands vertalen. 

Hassan: Operationeel kunnen we samenwerken met BCF, maar we moeten onze eigen administratie 

uitvoeren voor onze eigen Flemish Open League. De evolutie van verantwoordelijkheid volgt de 

komende jaren.  

 

Hassan: Misschien goed om tijdens de maandelijkse meetings een update te geven over iedereen zijn/ 

haar doelstellingen.  

 

Baber:  

Zoeken van sponsors en onderhouden ervan. 

 

Sultan:  

• Innovatieve cricket activiteiten organiseren voor beginnende spelers 
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• Recreatieve spelers aanmoedigen naar competitie sport 

• Initiaties (samen met Aadil) 

• T10  

• Clubs opleggen om hen correct te registreren 

• Scholentoernooi organiseren 

o Promotie school cricket via verschillende kanalen  

 

Hassan:  

Financiering cricket initiaties: 

• Betaling coaches initiaties: aan te rekenen aan de organisator. 

• Verplaatsingskosten 50€ en daarbovenop fee en materiaal 

• Materiaal: 25€ , fee: netto: half day:100€  full day:150€ 

• Parameters: halve of hele dag, 1 coach per 15 spelers 

• Gegevens worden bijgehouden bij commissie initiatie.  

 

Aadil:  

• Organisatie van innovatief cricket (Bolly Crick hit, beach cricket…) 

• Mede schoolevenementen organiseren met Sultan en Hassan 

• Jeugspelers recruteren via sportkampen 

• Schoolgaande kids stimuleren om bij lokale cricketploegen aan te sluiten 

 

Shirin: 

• Voorwaarden subsidiëring bewaken  

• Integriteitsbeleid uitwerken en verder implementeren  

• Workshop organiseren  

• Bestaande outdoor faciliteiten in kaart brengen (administratief) 

• Partners verhogen voor buurtcricket (mogelijke aansluiting bij cricket club). vb. mails komen 

binnen, mensen begeleiden, achteraf nog administratief  opvolgen 

• Flyers maken , “wat is cricket”?, uitdelen na initiaties 

• Damescricket uitbouwen in samenwerking met Shweta. Shirin administratief en Shweta 

operationeel  

o Veilige omgeving zoeken (indoor) voor vrouwen zodat ze meer actief kunnen 

participeren. Meer winterplan ipv. Zomerplan. 

• Vlaamse damesliga starten 

• Gezond sporten: samen met Addnaan en Hassan  

 

Shweta:   

• Verantwoordelijke dames cricket 
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2. Ledenplatform 

Details voor het ontwikkelen van een ledenplatform via Mainul:  

• Kost: €2.500 voor software development. 

• Service contract 1000€/p.j. 

• De rest van dit jaar nodig om het platform op te zetten  

• Naam platform : Icricket. icricket.be is nog beschikbaar als URL 

• In het begin destkop versie en misschien op langere termijn een app 

• Er wordt een afspraak gemaakt met Mainul om deze zaken te bespreken en te vast te leggen.  
 

CV gaat akkoord met bovenstaande voorwaarden 
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