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Bestuursorgaan Cricket Vlaanderen 

Datum:     20/08/2021 

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 
  

Bestuurder  Babar Butt 
 

Bestuurder Hamza Ahmed Sulaiman  
 

Bestuurder  Aadil Diwan Ali 
 

Bestuurder Athreya Rajaraman   

Bestuurder Shweta Sinha   

 6 3 0 

 

Uitgenodigd 

Aanwezige personeelsleden 

• Brand Breyne   

Verslaggever: Brand Breyne 

Punten voor belangenvermenging. 

Geen 

Algemeen 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Het vorige verslag van het BO wordt goedgekeurd.  

2. Overlopen commissies 

12 commissies starten reeds op. Elk houdt zijn administratie en werking bij op MS Teams.  

De doelstellingen en werking van de commissies zijn congruent aan de doelstellingen en werking van 
de federatie. Experten per onderwerp bespreken de data, analyseren, bepalen doelstellingen en 
formuleren acties.  

De inhoudt van deze commissies wordt via het beleidsplan verwerkt en gecommuniceerd naar Sport 
Vlaanderen. Verschillende commissies worden besproken.  

 

• Dames: Shweta  

Start: het was moeilijk om de data samen te krijgen. Er waren weinig actieve speelsters.  
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Na analyse werd besloten €1000 per dameswerking te vergoeden als hier kostenposten tegenover 
staan om de werking te ondersteunen. Dit kan tot 15/08/2021.  

AthR: kunnen we teams samenstellen per regio? Brugge, Kortrijk, Oostende … Mogelijke 
ondersteuning kan verdeeld worden per aantal spelers.  

AthR: kunnen we ook opstartede dames teams ondersteunen, die nog geen 10-15 deelnemers 
hebben? En mogelijks een combinatie maken tussen jeugd en volwassen dames.  

 HS: dat moet zeker kunnen. Maar de clubs moeten geregelde activiteit aantonen.  

 

• Jeugd: Sultan  

De eerste meeting was te concreet, en we hadden eerst meer administratieve info nodig. Een tweede 
meeting is gepland.  

 

• Clubondersteuning: Athreya  

Het doel was voldoende administratieve data te verzamelen, en hiermee zijn we nog bezig. Brand 
bekijkt de data. Athreya wil meer experten in de commissie, en zoekt hier nog naar.  

 

• Officials:  

Deelnemers: Hamza, Hassan and Brand, Scotty, Steve  

Er was reeds 1 meeting en hier werd beslist dat de data van officials moest worden aangevuld. De BCF 
data is te gebrekkig.  

De ECB cursus wordt geïntroduceerd bij officials die niveau 1 hebben, om naar niveau 2 te gaan. 
Discussie loopt hoe we dit kunnen ondersteunen en of dit de moeite is.  

HS wil een officials workshop met een examen om het niveau te bepalen.  

Scotty heeft een uitgebreidere database, dat hij in volgende commissie voorstelt.  

Scorers worden in een volgende meeting behandeld.  

 

• Infrastructuur: Hassan , 

Deelnemers: Hassan, Addnaan, Shirin, Brand 

We zoeken verder naar nieuwe cricket velden.  

 

3. T10 BLAST  

Er warden ballen bested, deze zijn in transport.  

De bestelde shirts voor de officials en vrijwilligers komen op 4/09/2021 binnen.  

HS: is er een to-do lijst? Wat kunnen/moeten we nog doen? Moeten er nog trofeeën gehaald worden?  
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SulDA: willen we stumps met lichten?  

HS: er is budget dat we wijs moeten gebruiken. Athreya en de commissie recreatie/toernooien kijkt 
hiervoor.  

HS: CV kijkt voor een camera.  

AthR: het budget moet nog door AddDA bevestigd worden.  

Kunnen we de minister van sport uitnodigen?  

Wie geeft commentaar? Shweta Sinha, Addnaan? 

CricHQ commentator? => Nemish? Addnaan?  

 

4. Tape ball tournament  

 

Athreya kijkt hiervoor.  

Vindt plaats in 4 steden: Hasselt, Gent, Antwerpen & Brussel. 

8 teams per regio, 8 vs 8.  

Datum 2e week van oktober.  

Dit toernooi is bedoeld voor nieuwe leden. Die geen competitief cricket spelen, maar wel de sport 
ongeorganiseerd beoefenen. Doelgroepen: studenten, vluchtelingen… 
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