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Bestuursorgaan Cricket Vlaanderen 

Datum:     16/07/2021 

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 

 

Punten voor belangenvermenging. 

Geen 

Algemeen 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag van het vorige BO wordt goedgekeurd.  

2. Commissies 

Het bestuursorgaan komt overeen dat dringend van de commissies werk moet gemaakt worden. De 
commissies zijn de kern van de federatie. Daar worden de cijfers en data per thema samen gebracht, 
waarna door analyse doelstellingen kunnen worden opgesteld. Een federatie gaat veel meer over 
cijfers en administratie, dan het over concrete activiteiten gaat. Daar moet iedereen van overtuigd zijn.  

Pas als alle gegevens aanwezig zijn, kan de federatie gericht beleidskeuzes maken en de sport gericht 
vooruit helpen. Alle verantwoordelijken van de commissies verbinden zich er toe hier snel werk van te 
maken. Alles wat mogelijk in cijfers, lijsten, grafieken te gieten is moeten we zo registreren. Er is een 
database met de verzameling van alle cricket data in Vlaanderen, en deze is in delen verdeeld binnen 
de commissies. Zeker niet alle nodige data is reeds aanwezig.  

In de commissies worden de analyses gemaakt van de thema’s en hun data en in doelstellingen en 
acties gegoten. Deze acties zorgen voor kostenposten die de federatie kan betalen met haar budget.  

Brand zorgt voor een overzicht van de nodige cijfers en data. De commissies zelf spreken mensen aan 
om in hun commissies te zetelen. Daarnaast worden de clubs aangesproken minstens  persoon van 
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hun club in een commissie te hebben, om hun betrokkenheid te vergroten. Op deze manier wil de 
federatie ook haar draagvlak vergroten.   

Het platform waar de documenten van de commissies gedeeld worden, en meetings en discussies 
kunnen gehouden worden, is MS Teams. Iedereen moet zorgen dat hij hier op kan werken, of neemt 
contact op om dit in orde te maken.  

Hoe sneller de commissies goed werken, hoe sneller de federatie haar rol correct kan opnemen binnen 
de sport. Het gebrek aan kennis van wat de federatie doet dat leeft bij enkele clubs en de BCF moet zo 
snel mogelijk weggewerkt worden.  

CV wenst al lang en snel samen te zitten met BCF om beide werkingen te stroomlijnen. Echter BCF blijft 
de boot afhouden. Hassan en Hamza blijven aandringen. Stugge houding van BCF zal de werking van 
CV ondermijnen en daarbij ook alle mogelijke steun van Sport Vlaanderen naar de cricket sport.  

Tegen 1 september moet het beleidsplan opnieuw ingediend worden bij Sport Vlaanderen, waarbij 
nieuwe data en inzichten de werking moeten verduurzamen. Vele van deze data worden uit de 
commissies verwacht.  

 

Een overzicht van de commissies, hun werking en de nodige administratie worden overlopen.  

 

3. Budget 

Voor alle commissies is in Teams het budget aangetoond.  
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