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Bestuursorgaan cricket Vlaanderen 

Datum:     19/11/2021 

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 Hamza Sulaiman Ahmed  
 

Bestuurder Aadil Diwan Ali (online)  
 

Bestuurder  Athreya Rajaraman  

Bestuurder Shweta Sinha   

 

 uitgenodigd  

Aanwezige personeelsleden 

• Brand Breyne (online) 

Verslaggever: Brand Breyne 

Punten voor belangenvermenging. 

Geen 

Algemeen 

1. Facturatie clubs (Addnaan DA) 

Zoals staat beschreven in het Intern Reglement van CV, en op andere vergaderingen werd besloten;  

• 2j geleden werd beslist dat het lidmaatschap €100/ club bedraagt, met corona werd dit 

éénmalig aangepast naar €25.  

• Voor de competitieve seniorenploegen wordt €200 per team aangerekend, dit wordt naar BCF 

doorgerekend.   

• Individuele ledenbijdragen worden berekend als forfait per team. 1e team 20 leden. Per extra 

team 15 leden. Leden worden aan €3/lid aangerekend.  

Momenteel betaalt men lidmaatschap voor de club op het einde van het jaar. Is niet logisch. Wat wel 

logisch is: je betaalt eerst, om daarna aan iets te kunnen deelnemen. Daarom willen we asap het 

lidmaatschapsbedrag in het begin van het seizoen laten betalen. 2022 zal een overgangsperiode zijn.   

Totaal van de verzekering voor alle leden bedraagt in 2021 €3470. Hoe meer leden je hebt, hoe groter 

het verzekerde risico, hoe groter het bedrag. Het totale verzekeringsbedrag is op basis van exacte 

ledenaantallen berekend.  

3470/1557 leden = €2.23 per lid. Anders is 3470/19 = €183 per club.  
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Om correct te zijn willen we evolueren naar een vast bedrag per aangesloten lid. Het bedrag kan 

variëren per type lid (competitie/recreatie/promotie/ondersteunend; hoe hoger het risico, hoe hoger 

het bedrag). Enkel op die manier is elk lid verzekerd voor alle activiteiten. Meer leden zorgen voor 

meer subsidies voor de club: via Cricket Vlaanderen, en via de gemeente. Het is de 

verantwoordelijkheid van elk clubbestuur om alle leden van zijn club te laten verzekeren.  

Ook dames en jeugd zijn leden die dienen verzekerd te worden. Mits overgangsperiode zal dit ook de 

toekomst zijn. Wegens geen overeenkomst kan dit dit jaar nog niet aangerekend worden. 

Veranderingen van lidmaatschappen dienen verder op een AV besproken te worden.  

Het overzicht van de verzekeringspolissen kan op de website teruggevonden worden.  

Voor verzekering van de leden in 2021 werd zoals vorige jaren met een forfait per aantal senioren 

teams gewerkt. Per senioren team (met minimum van 1 team, zie basisvoorwaarden lidmaatschap 

Cricket Vlaanderen) €100. Een overzicht van de ledenbijdragen per club op deze manier wordt 

gepresenteerd.  

Het totale bedrag van ledenbijdragen atleten dekt de volledige kost van de verzekering nog niet. De 

rest wordt genomen uit de basis lidmaatschap van €100 die verder ook administratieve lasten dekt.  

Op deze manier evolueren we naar een duurzaam ledenbijdragen systeem. Er wordt enkel voor T20 of 

T50 bedragen per team aangerekend, om geen overlap te hebben met ledenbijdragen van BCF.  

De lidmaatschap regeling 2021 wordt door het bestuursorgaan gestemd en goedgekeurd.  

Facturen worden opgemaakt en naar de clubs doorgestuurd.  

 

2. Opvolging en betrokkenheid door bestuurders (Hassan S) 
 

• De communicatie naar de clubs verloopt: nieuwsbrief elke maand, website, sociale media, 

mails. Maar wordt niet altijd even goed gevolgd door de clubs of wordt door de clubs en hun 

bestuurders en leden gemist. We willen een extra vorm van communicatie toevoegen:  

Ongeveer 1 week na de nieuwsbrief wordt een online meeting georganiseerd waar iedereen 

die wenst op kan inloggen. Dat wordt een open forum om (praktische) vragen te stellen aan 

de federatie. Zo willen we de betrokkenheid met onze leden vergroten, kunnen ze concreet 

navraag doen over de werking van de federatie. De meeting gebeurt in het Engels en 

Nederlands. Brand is telkens aanwezig, en wordt bijgestaan door eventuele bestuurders of 

experts.  

• Om de betrokkenheid van de bestuurders met het kantoor te vergroten vult Brand zijn agenda 

wekelijks in. Dan kan een beter inzicht gekregen worden op wat er dagelijks behandeld wordt.  

• De betrokkenheid van Hamza binnen de commissie officials is aangepast door zijn extra 

verantwoordelijkheden bij BCF. Daarom wordt voorgesteld en werd aangenomen de wissel 

van verantwoordelijkheid binnen de commissie. De verantwoordelijkheid wordt overgenomen 

door Andrew Scott.  
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3. Dames cricket (Shweta S) 

Womens cricket tour: 5 teams komen maandelijks samen voor een vriendschappelijk toernooi. Het zijn 
netwerkmomenten, mogelijkheden voor kruisbestuiving inzake organisatie, kwaliteit, ondersteuning 
door de federatie, officials en dergelijke meer.  

Eerste meeting 20 november, dit weekend, in Kortrijk. AICC heeft last minute geannuleerd. Toch werd 
een aangepaste programmatie gevonden. Binnen de regels van Corona kan dit correct georganiseerd 
worden.  

Verdere timing: 11/12 in Londerzeel, 15/01 in Wemmel, en 12 of 13/02 in Antwerpen. In Antwerpen 
kan in samenwerking met AICC gewerkt worden.  

20/11/2021 Kortrijk 

11/12/2021 Londerzeel 

15/01/2022 Wemmel 

12 of 13/02/2022 Antwerpen 

 

4. Aankopen CV 2021 (Addnaan DA & Hassan S) 

Met de subsidies en de lage loonlast kan de subsidie voor vele ondersteunende zaken voor de sport 
aangewend worden. Echter was er weinig tot geen input voor aankopen vanuit de commissies of 
andere bestuursleden. De mogelijkheid is hier nog steeds voor, maar tijdsdruk heeft geleid tot reeds 
beslissingen. Een lijst werd opgesteld wat interessant is nu en in de toekomst.  

We mikken naar aankopen die de sport op een duurzame en op verschillende manieren kan 
ondersteunen.  

• Er kunnen tenten aangekocht worden om bij elke ground gebruikt te kunnen worden. De 
manier van verdeling wordt nog bekeken, niet bij elke club of ground is er een gemakkelijke 
mogelijkheid om tenten te stockeren.  
De clubs worden gecontacteerd met dit voorstel, en gevraagd om hun logo in zo groot mogelijk 
formaat door te sturen om bedrukking mogelijk te maken.  

• Er wordt een bowlingmachine aangekocht. Kan bij heel veel activiteiten gebruikt worden.  

• Een fitting systeem om pitches aan te leggen.  

• Er worden cricket quick sets aangekocht om bij initiaties of promoties te gebruiken.  

• Er wordt een beamer aangekocht ter ondersteuning van vergaderingen.  

• Er worden EHBO-kits aangekocht om te verdelen onder de clubs. Op die manier wordt werk 
gemaakt aan een veiligere sport.  

 

5. Ledenplatform (Brand B) 

Cricket Vlaanderen werkt samen met Twizzit om het ledenplatform voor alle clubs en de federatie 
te coördineren en professionaliseren.  

Het nieuwe ledenplatform zorgt voor een uniforme ledenadministratie voor alle cricket clubs. Om 
hoofd te bieden aan de noden van de federatie en de clubs: ledenadministratie, communicatie, 
financiën, subsidiewerking, praktische organisatie… 

Soms worden weinig up-to-date Excel files gebruikt, soms wordt er weinig tot niets bijgehouden. Vaak 
enkel zaken in cricHQ. Het nieuwe platform ondersteunt alle clubs, in het bijzonder de clubs met 
mindere middelen, en brengt alle administratie op een voldoende niveau met andere clubs en de 
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federatie. Bv: Opstartende clubs hebben een overzicht nodig van minstens 20 leden. Excels worden 
over en weer gestuurd, data aangepast, niet iedereen beschikt over de laatste info… Op deze manier 
wordt iets dergelijks veel gemakkelijker.  

Voor goed bestuur, de algemene organisatie, de verzekering en ledenaangifte bij Sport Vlaanderen 
(subsidies) is een correcte ledenadministratie noodzakelijk. Het is de basis van de basis van alle 
mogelijke werking binnen een sport. Weet wie je in je club hebt, weet wie je in je federatie hebt. Dan 
pas kan je deze mensen ondersteunen, helpen, organiseren in competitie, recreatie en andere vormen.  

CriHQ wordt nu gebruikt. Dit zal nog altijd worden gebruikt. Dit is een handig competitie platform, erg 
goed, maar is geen platform voor ledenadministratie. De combinatie tussen Twizzit en cricHQ is 
gemakkelijk en overzichtelijk.  

Er is in de Vlaamse en Belgische Cricket wereld  geen voldoende gecoördineerde, correcte, 
overzichtelijke, gemeenschappelijke, up-to-date procedure om te weten wie de leden zijn.  

Iedere organisatie is en blijft baas van zijn eigen informatie. Privacy is altijd gewaarborgd bij correct 
gebruik. De federatie kan enkel de zaken bekijken waar ze nood aan heeft voor verzekeringstechnische 
redenen. De clubs zijn baas van alle mogelijke info die ze nog wensen toe  te voegen: niet-leden, fans, 
steunende leden, maar ook lidmaatschappen bij de club.  

Ieder individueel lid heeft een toegang via het Twizzit portaal op zijn eigen profiel. Hij kan al zijn 
gegevens controleren, en ook zijn toekomstige wedstrijden zien en bevestigen. Voor de individuele 
sporter is dit een grote stap voorwaarts. De connectie met de club en de federatie is zo veel groter.  

Met dit democratische platform hebben we veel mogelijkheden. Ledenadministratie is de basis, maar 
het kan zoveel meer. Clubadministratie: lidgelden, kledij, team indeling, communicatie. Ook een 
gecoördineerde agenda is een te bekijken mogelijkheid. Bij de opstart hebben we al enkele 
toepassingen, maar deze kunnen naargelang uitgebreid worden.  

De opstart is erg energievriendelijk, duidelijk en gemakkelijk, ondersteund door Twizzit en CV. Alle 
mogelijke vragen of opmerkingen worden behandeld.  

Het platform wordt aangeboden als SAAS, er is een continue ontwikkeling, lage kost, laag risico, hoog 
rendement. Iedere gebruiker kan op gelijk welk platform de toepassing afhalen en gebruiken volgens 
zijn verantwoordelijkheden.  

 

6. Huisstijl cricket Vlaanderen (Brand B) 

Om de verdere professionalisering van de federatie in de verf te zetten werkt Cricket Vlaanderen 
samen met het bedrijf Mandarijn. We kijken om de huisstijl en logo van de federatie in een nieuw jasje 
te steken. Een nieuw fris design zal de aantrekkingskracht van de federatie naar leden en niet-leden 
vergroten.  

We kunnen deze stijl en logo doortrekken naar alle dragers die de federatie nu en in de toekomst heeft. 
De website, nieuwsbrief, facebook, Instagram, lesfiches voor scholen, flyers voor niet-cricketters, 
sponsordossiers, briefhoofden, mails, vlaggen, banners, tenten, cricket materiaal (ballen, bats, 
wickets…), stickers, T-shirts en andere kledij, petten.  

Het proces begint met een eerste bezoek van Mandarijn aan Cricket Vlaanderen; een intern onderzoek 
van de federatie, waar het voor (wil) staat, wat de waarden zijn, waar het naar toe wil… Dat zou 
gepland worden volgende week. Wie wenst graag deel te maken met dit proces?  

De afspraak wordt geplaatst op donderdag avond om 17u met Hassan, Addnaan, Shirin en Shweta.  
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7. Varia 

• Naar aanleiding van de vraag van BCF inzake de bezetting van het veld in Wemmel verwijzen 
we door naar de afspraken gemaakt eerder dit jaar.  

• Een aangaande ethische kwestie geeft aanleiding tot een ethische workshop begin volgend 
jaar. Federatie API Shirin Ananda Dias gebruikt haar ervaring en wordt bijgestaan door een 
extern expert, waarbij we uitleg kunnen geven over ons integraal beleid grensoverschrijdend 
gedrag en de aanpak van eventuele klachten.  

• Aansluitend kijken we om in dezelfde periode een EHBO initiatie te organiseren voor de clubs.  
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