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Bestuursorgaan Cricket Vlaanderen 

Datum:     18/06/2021 

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 

Brand Breyne 

Verslaggever: Brand Breyne 

 

Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van het vorige BO werd goedgekeurd.  

 

Punten voor belangenvermenging. 

Bij punt 1 en 2 zijn er personen betrokken met connecties bij clubs van het bestuursorgaan. Er werd 

telkens geopteerd om de vraag binnen deze punten naar alle leden van Cricket Vlaanderen te sturen 

(open sollicitaties), en dan het ganse bestuursorgaan te laten kiezen op basis van competenties.  

 

Algemeen 

1. Ledenplatform 

Na de sollicitaties werd er gekozen om met Mainul te werken ipv Wajih.  

Ontwerp van het platform wordt opgestart met Brand, Athreya, Hassan, Sultan en Mainul. Werken 
met Miro om structuur van het platform op te maken.   

De naam werd beslist: icricket.be. de webnaam werd aangekocht.  

Timing 

Lidmaatschap reset: 01/03.  
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Momenteel werken we via Miro aan de structuur en architectuur.  

We hebben nog een extra meeting nodig om bovenstaande te finaliseren.  

• Juli: start structuur. 

• Aug: structuur implementeren. 

• Sept: visuele versie van het prototype.  

• Eind nov: alles op de grid. 

• Klaar om te gebruikten tegen eind december. Vanaf dan lanceren van de eerste versie.  

 

2. Commissie-promotie 

We hebben iemand nodig die onze visualisaties maakt. Iemand die onze content op sociale media, 

website, nieuwsbrief en andere media mooi en goed kan visualiseren. De content komt van CV, 

voornamelijk Brand, en de medewerker geeft de boodschap vorm.  

De medewerker heeft vooral de eerste jaren werk: het opmaken van templates en ad hoc posts. We 

maken een lijst op met wat we verwachten.  

We betalen per gevisualiseerd werk. A rato van inspanningen.  

Keuze voor de naam van deze vacature: graphic designer?  

Er was reeds een gesprek met Hadi van Genk. Hij kan wel in aanmerking komen door zijn kwalificaties. 

Moet wel reageren op de vacature die we uitschrijven.  

Open vacature voor graphic designer binnen de cricket wereld. We mikken op een betaalde langdurige 

overeenkomst. We bekijken het budget asap. We maken een job omschrijving op.  

 

3. Activiteitenkalender CV 

We maken een overzicht van de activiteiten tot het einde van het jaar. Starten met de voorbereidingen 
van de acties na corona.  

We hebben nu een eerste jaar subsidies voor onze basiswerking. Deze moeten we kunnen gebruiken.  

 

a. De competitie is terug opgestart sinds 9 juni.  

Divisie 2, 3, 4 & 5 zijn Open Vlaamse League onder CV beheer.  

Door de drukke kalender werkt de Vlaamse competitie commissie en Vlaamse officials commissie 
samen met de BCF (cfr andere divisies). Sultan en Hamza nemen hier de verantwoordelijken voor CV.  

Het is niet nodig alles naar ons toe te trekken, maar samen te werken met BCF. BCF moet wel beseffen 
dat wij hier budget voor vrij hebben, en we dit enkel kunnen gebruiken als we verantwoordelijk zijn.  

Dit jaar moet door gesprekken met BCF verantwoordelijkheden doorgeschoven worden naar CV. Oa 
de toewijzing van officials en scorers voor de Vlaamse competities. 
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b. Opstart officials commissie 

Voor officials en scorers van Vlaamse clubs.  

We kunnen hen voorzien van materiaal en kledij en bijscholing.  

Hamza Ahmed Sulaiman is de verantwoordelijke binnen het bestuur die deze commissie voorzit. We 
verwachten een voorstel van mogelijke ondersteuning binnen het budget.  

 

c. Softball league 

We willen een recreatief tapeball league organiseren. Outdoor en indoor, na het huidige seizoen. Het 
recreatieve cricket in Vlaanderen willen we in kaart brengen, ondersteunen en binnen de activiteiten 
van CV brengen. We kunnen het zo stimuleren, ondersteunen, en kwalitatief verbeteren. Door deze 
activiteiten en spelers binnen de federatie te brengen, zorgen we ook voor hun verzekering.  

De doelgroep zijn de vele ongeregistreerde groepen cricket spelers die in parken spelen. We willen hen 
aansluiting geven met het georganiseerde cricket en de clubs.  

Volgende regio’s hebben potentieel: Brussel, Antwerpen, Kortrijk, Limburg. Regionale voorrondes 
zorgen voor een finale op een gecentraliseerde plek.  

Betaalde recreatieve laagdrempelige activiteiten worden geregistreerd en verzekerd. CV kan hier 
organisatie, promomateriaal, sportmateriaal en kledij voorzien als ondersteuning.  

 

Praktisch 

Meteen na het seizoen beginnen met 2 weekends: de voorrondes en finale.  

Starten in Bxl, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen (Kortrijk) en Limburg (Hasselt). 10 teams elk. 8 
atleten elk.  

Locaties: Wemmel, ACC, KWCC en HSCC. Finale in Wemmel. Telkens een weekend: 9 & 10/10, finales 
op 1 dag: 16/10.  

Nodig: teams, umpires, scorers, balls, tape, bats, ground.  

 

d. CV T10 Blast 

Gaat door in ACC op 11 & 12/09/2021. Hiervoor wordt promotie gemaakt in de nieuwsbrief en andere 

digitale kanalen.  

Zonder link met Europese plaatsen.  

 

e. Dames cricket 

Organiseren van tapeball cricket toernooi. Op zelfde moment wanneer er tapeball toernooi is voor 
heren in oktober. De 4 Belgische dames cricket teams worden samen gebracht voor dit toernooi.  

Locatie en datum wordt nog bepaald.  
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4. Leuven Knights Cricket Club 

Update LKCC situatie ihkv het plaatsen van een mogelijke pitch installatie op de gronden van KU 
Leuven.  
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