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Bestuursorgaan cricket Vlaanderen 

Datum:     17/12/2021 

Tijdstip:     19.30-u – 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 
 

Bestuurder Athreya Rajaraman   

Bestuurder  Shweta Sinha (online)  

 

Uitgenodigd   

Aanwezige personeelsleden 

• Brand Breyne  

Verslaggever: Brand Breyne 

Punten voor belangenvermenging. 

Alle bestuursleden zijn aangesloten bij een club dat lidgeld moet betalen. De federatie en duurzaam 

en goed bestuur wordt voorop gesteld.  

 

Algemeen 

1. Lidgelden 

We dienen af te stappen van een forfaitair systeem voor de verzekering en lidgeld van de individuele 
leden. We moeten evolueren naar een vast bedrag per (type) individueel lid, dat een som is van een 
verzekeringsbijdrage en een lidgeld bijdrage. Dit is een verplichting vanuit Sport Vlaanderen. 

Een forfaitair lidgeld bedrag per club/team is geen duurzame manier van werken. We betalen 
een specifiek bedrag per lid als verzekering naar Arena, daarbij moet een bedrag per lid komen.  

Dit resulteert naar een verschil in lidgeld per club van nu. Dit staat nog los van de lidgeld bijdragen van 
de clubs zelf.  

Om tot een goede oplossing te komen, moeten we voldoende communiceren met de clubs, tussen nu 
en de AV volgend jaar.  

• In begin van het jaar communicatie naar alle clubs over de timing en het belang van lidgelden. 
Meer leden aangeven zorgt voor meer lidgeld van leden, en meer subsidies van lokale 
overheden. Langs verschillende zijden positief.  
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• Individuele verzekering daalt met grotere aantallen. Verzekeringen moeten op regionaal 
niveau gemaakt worden, dus is samenwerken op Vlaams niveau de beste manier om tot een 
minimale verzekeringsbijdrage te komen.  

• Communicatie met de clubs die een verschil zullen merken in het lidgeld naar CV. Dit gaat 
vooral over de grote clubs. Meer risico (leden) betekent meer lidgeld. We kunnen dit 
compenseren met incentives:  

o Ondersteuning via dames en jeugd werking. 
o Ondersteuning door materiaal voor activiteiten.  
o Mogelijke ondersteuning voor clubs zonder eigen veld. 

Voorbeeld: 2€ verzekering, 1€ lidgeld= 3€ per individueel lid aan de federatie. Berekening wordt 
gemaakt, meeste clubs komen er beter uit, weinig clubs gaan veel omhoog qua lidgeld.  

 

Lidgelden 2021:  

SPLCC en ALCC hebben €200 voorschot betaald in het begin van het jaar. De verrekening zorgt dat hun 
lidgeld reeds betaald is.  

 

2. Opstart Twizzit 

Na de meeting met Twizzit vrijdag 10/12 werden de basic noodvragen besproken. Er volgt een 2e 
meeting op 22/12 met al een voorstel van ledenplatform. Daarna kan de implementatie voor de clubs 
snel volgen.  

 

3. Feedback logo’s Mandarijn 

Geen keuze kunnen maken. We vragen een nieuw deel voorstellen.  

We geven zelf enkele voorkeuren mee.  

 

4. Wemmel ground 

De procedure waarmee clubs kunnen reserveren:  

• De prijs werd vorig jaar vastgelegd.  

• communicatie naar alle clubs (Vl + Wal): procedure om te reserveren, met voorrang aan 
bcf/competitie.  

• Tot 15/01/2022 kan BCF data kiezen voor de nationale teams. 

• Van nu tot 31/01 kunnen de clubs hun aantal dagen doorgeven in Wemmel.  

• Alle clubs moeten via CV reserveren.  

• Vanaf 15/02 zullen de toegekende dagen online zichtbaar zijn op de website.  

 

5. CV T10 2022 

We willen alle Vlaamse clubs samenbrengen in een groot toernooi. We kiezen voor een  nieuwe naam: 

Beker van Vlaanderen. Communicatie naar alle CV clubs: engagement vragen voor de nieuw toernooi.  
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Data: 10&11 september 2022 + 17&18/09/2022.  

Bevestigen voor eind 31/01. Factuur meteen sturen, betalen voor april.  

  

6. CV indoor tournament 

Zelfde als tapeball outdoor, maar nog in wintermaanden 2021 indoor.  

• Hasselt, Brussel, Kortrijk.  Antwerpen (Londerzeel).  
o Sporthallen snel boeken.  

• 1 dag regionaal, 1 dag finale in Wemmel.  
o Finale: 4 teams, 1 per regio. 6u na elkaar boeken.  

• Data: midden februari & ? 
o Kortrijk: 13/02 
o Hasselt: 13/02 
o Wemmel: hall data vragen 
o Londerzeel: hall data vragen  
o Finale 13 maart 2022. Op zondagen.  

• 6 teams van 6+2 spelers, 5 overs.  

• 30-40’ per wedstrijd.  
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