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Bestuursorgaan Cricket Vlaanderen 

Datum:     15/10/2021 

Tijdstip:     19-22u 

Locatie:     Wemmel office & Online Teams 

Rol Aanwezig Geëxcuseerd Afwezig 

Voorzitter Hassan Shah 
  

Penningmeester 
 

Addnaan Diwan Ali 
 

Secretaris Shirin Ananda Dias 
  

Bestuurder Sultan Diwan Ali 
  

Bestuurder   Baber Javed Afzal   

Bestuurder  Sulaiman Hamza Ahmed 
 

Bestuurder Aadil Diwan Ali  
 

Bestuurder Athreya Rajaraman   

Bestuurder Shweta Sinha   

 

 Uitgenodigd  

Aanwezige personeelsleden 

• Brand Breyne   

Verslaggever: Brand Breyne 

Punten voor belangenvermenging. 

• Hassan & Athreya voor Mainul Alam (HSCC) in ledenplatform. Er wordt naar inhoud, werking, 

timing en kostenplaatje gekeken.   

Algemeen 

1. T10 blast evaluatie 

Mooi goed event! Goede feedback van alle deelnemers en medewerkers.  

We hadden hier meer rond moeten communiceren op onze sociale media. Shirin en Athreya maken 
hier nog werk van.  

Administratieve afronding is nog bezig.  

 

2. Ledenplatform 

Nieuw ledenplatform voor CV en haar clubs.  

Opstart was reeds gemaakt met Mainul (opstartfase), maar dan communicatie met Twizzit.  

Twizzit stelt een ledenplatform voor met alle nodige eigenschappen, extra interessante 
eigenschappen, klaar voor gebruik. Een duurzame oplossing met een gemakkelijke opstart. Met een 
aanvaardbaar kostenplaatje. Met extra opties zoals website, website voor clubs, sportieve groepen, 
subsidiedossiers, nieuwsbrieven…  
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Het bestuursorgaan beslist dat het voorstel van Twizzit te goed is om naast ons neer te leggen. Inhoud, 
onderhoud, duurzaamheid, budget, compatibiliteit en timing zijn in het voordeel. We kiezen hier voor 
als ledenplatform en bekijken ook de optie van de website. Later kunnen extra toepassingen 
aangekocht worden.  

We bekijken de best mogelijk oplossing voor de samenwerking met Mainul Alam. We engageerden ons 
met elkaar, en willen dit nu goed afsluiten. In de eerste plaats kijken we welke kosten moeten vergoed 
worden.  

 

3. Betalen van personen 

Op basis van de bedragen en engagementen zijn er verschillende betalingsmogelijkheden voor 
personen.  

• Tot 35.41€/dag forfaitair en kilometervergoedingen: onkostenvergoedingen/vrijwilligerswerk.  

• Trainers en initiaties en andere duurzamere en duurdere samenwerkingen via 
verenigingswerk. Er zijn hier ook regels aan verbonden, zoals contractduur, moment, en 
maxima per jaar en maand. De regels voor dit soort overeenkomst veranderen in 2022. Een 
contract moet ondertekent worden, en voor WG en WN is er 10% belasting. Bedrag per uur 
kan zelf gekozen worden.  

• Alternatief voor het verenigingswerk is artikel 17/25 dagen regeling. De administratie en 
belasting stijgt hierbij.  

• We kunnen ons budget ook gebruiken om iemand aan te werven om activiteiten uit te voeren.  

 

Medewerkers op verschillende niveaus worden van de regels op de hoogte gesteld.  

Onkosten bladen: officiële documenten: moeten correct ingevuld worden; niet enkel bedrag en 
rekeningnummer.  

De trainersvergoedingen worden besproken, maar gelijk gehouden.  

 

4. BVLO studiedag 

Cricket initiatie aan leerkrachten LO: op die manier vele scholen tegelijk binnenkomen.  

Vrijdag 12 november. 1.5 uur, voor of namiddag, zoals mogelijk (14u30 – 16u).  

Hassan Shah en Brand Breyne zullen dit uitvoeren, met een gratis engagement.  

Zowel materiaal als lesfiches worden voorzien.  

 

5. Cricket Gent 

Gent CC bracht een vraag naar voor of communicatie met stad Gent voor het terrein via de federatie 
kan verlopen.  

Deze vraag moet van beide clubs komen, en gemotiveerd worden tijdens een vergadering.  
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6. Dames cricket 

Het bestuursorgaan neemt nota van de ondersteuning voor 2 clubs met dameswerking in Vlaanderen. 
AICC en KWCC worden €1000 vergoed voor hun investeringen in damescricket.  

De commissie maakt werk van gezamenlijke wintertrainingen, lokale dames try-outs en een dames 
toernooi.  

 

7. bAV VST 

Het Vlaams Sport Tribunaal hield een bijzondere vergadering voor de aanpassing van hun statuten. 
Opmerkelijk is een stijging van hun maximale lidgeld van €1000 naar €2500. Waar zitten voor ons de 
financiële gevolgen aan de samenwerking met VSF?  

Het lidgeld blijft voor leden onder de 10.000 eigen leden €300. +10k leden 500€, +8k 750€ en maximaal 
€1000 voor leden momenteel. De €2500 is een voorzorg vanuit VST.  

Wat als er een zaak komt? Er zijn procedurekosten per zaak. 50% wordt vanuit VSF gesponsord met 

volgende maxima. 750€ per zaak tot 2500€ max per jaar. Dus 3 zaken sponsoren/jr.  

 

8. Integriteitsbeleid: sportclubondersteuning  

Cricket Vlaanderen bevestigd als nieuwe federatie API Shirin Ananda Dias. Dit wordt via de website en 
nieuwsbrief gecommuniceerd.  

 

De clubondersteuning van Cricket Vlaanderen inzake ethisch en gezond sporten wordt voor 2022 
concreet gemaakt. Na de AV van maart wordt een workshop ethiek en gezond sporten gehouden. Met 
oproep en opstart van commissie ethiek, juridisch en gezond sporten.  

Workshop: uitleg integriteitsbeleid, API, verzekeringen… wat nodig is om met alles in orde te zijn.  

In combinatie wordt een initiatie eerste hulp georganiseerd. Mogelijks in verschillende regio’s. veel 
trainers, initiatoren en bestuursleden zouden moeten kunnen deelnemen.  

 

9. Graphic Designer   

Cricket Vlaanderen zoekt een nieuwe grafische huisstijl om op al haar platformen toe te passen. Een 
nieuwe identiteit die de huidige evoluties weerspiegeld. Volgende grafische studio’s zijn 
aangeschreven en enkele hadden reeds feedback.  

Alternatieven Haroon en shared services via VSF warden niet weerhouden.  

• Mandarijn (Fenix) 

• Studio Sans 

• Kpot 

• Pixelle 

• Moof 

• Tigerous 
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• Designaid  

• De Barbaren  (Paardensport) 

• Canada  (VSF) 

• MySueno  (VRL, FROS) 

• Cafe Grafiek  (Peddelsport) 

• Wisefools  (WWSV) 

 

10. Aanvraag competitie Leuven Knights CC 

De club voldoet aan alle voorwaarden om aan competitie te starten.  De club is toegetreden lid. De 
club vult momenteel zijn administratieve lijsten aan.  

Met BCF wordt gesproken om dit vast te leggen.  

De club zal voor de leden verschillende NOC’s aanvragen om aan de competitie te kunnen starten.  

 

11. CV Tape ball blast 

40 teams op 5 locaties. Antwerpen, Brussel, Kortrijk, Hasselt en Gent.   

Athreya is hoofd coördinator.  

Equipment te bestellen en gebruiken: bats, ballen, tape & hesjes.  
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