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Bestuursorgaan Cricket Vlaanderen 

Datum:     28/01/2022 

Tijdstip:     19-22u 

Locatie:     Wemmel office 

Rol Aanwezig Geëxcuseerd Afwezig 

Voorzitter Hassan Shah 
  

Penningmeester 
 

Addnaan Diwan Ali online 
 

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  

 

 Uitgenodigd  

Aanwezige personeelsleden 

• Brand Breyne   

Verslaggever: Brand Breyne 

Punten voor belangenvermenging. 

Geen punten voor belangenvermenging.  

 

Algemeen 

1. Aanpassing IR 

Volgens de beslissingen van het BO op vorige data:  

Data seizoen 

• Vastleggen einde seizoen: laatste dag van februari. Alle individuele en club lidmaatschappen 
lopen af.  

• Vastleggen begin seizoen: eerste dag van maart. Alle individuele en club lidmaatschappen 
starten op. Facturatie start op.  

• Vastleggen transferperiode: 1 maand, tot 31/03.  

Lidgelden 

• Individuele lidgelden: 1.89€ verzekering + bijdrage.  
o Totaal 3€ per lid. 1,89 (verzekering) + 1,11 (lidgeld). Voor alle soorten leden.  

De aanpassing in het IR wordt unaniem goedgekeurd, en er volgt een informatieronde naar de clubs 
toe. Dit wordt ook op de AV voorgelegd.  
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Compensatiemechanismen voor clubs: via verschillende projecten.  

• Jeugd. Verder uitwerken van een jeugdsportbeleidsplan door Sultan.  

• Dames. Uitwerken van een damessportbeleidsplan.  

• Extra compensatiemechanismen onderzoeken binnen de schoot van de commissies.  

 

Logo/huisstijl 

Feedback wordt doorgegeven aan de grafische studio om tot een finale logo te komen, dat de bron is 
voor een gans nieuw logo.  

 

Boekhouding 

Alle betalingen 2021 zijn verzameld in de map.  

Alle betalingen kregen een analytische code volgens de beschikbare budgetten. Nu wordt dit 
overlopen en met de boekhouder in de boekhouding geplaatst. Er worden afspraken gemaakt om de 
boekhouding korter op te volgen in 2022, door eventueel met een boekhoudprogramma te werken.  

Voor enkele nog openstaande facturen worden betalingsherinneringen gestuurd.  

 

De Sportzomer 

Deze zomer organiseert Sport Vlaanderen opnieuw de Sportzomer. De verschillende mogelijke locaties 
aan zee worden overlopen, en een keuze wordt gemaakt om aanwezig te zijn.  

• 20/7 Oostende 

• 2/8 Blankenberge 

• 9/8 Koksijde 

• 10/8 Nieuwpoort 

We zijn de ganse dag aanwezig. Van 10 – 17u. Brand is aanwezig voor CV, we kijken om telkens iemand 
extra als AOP via Sport Vlaanderen er bij te krijgen. Liefst iemand vanuit cricket, en vanuit West-
Vlaanderen. Maar anders iemand vanuit Sport Vlaanderen zelf.  

 

VSF sportpromo in Vlaanderen 

VSF vraagt onze medewerking voor een sportpromotiefilmpje voor gans Vlaanderen. Waarbij cricket 
wat extra diversiteit kan bieden. Filmen op zaterdag 12/02. Beslissen tegen 7/02, planning op 8/02.  

We wensen deel te nemen: Hassan, Shirin en Athreya geven zich op.  

 

Overlopen nieuwsbrief 

Inhoud wordt overlopen en goedgekeurd. Verzenden begin volgende week.  
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Clubondersteuning 

Brand doet een clubronde met alle voorzitters. Navraag over de samenwerking met de federatie. Ook 
navraag doen over de officials in de clubs, de vragen die via de commissie officials worden gesteld, 
maar nog weinig werden beantwoord.  

 

Toernooi 

We kregen een aanvraag voor een nieuwe deelnemer in de commissie toernooien met Steven tripp. 

 

Competitie 

Als de kalender van de competitie bekend is (eind maart) wordt deze ook met Nado Vlaanderen 
gedeeld.  

De reservaties die reeds werden opgegeven voor het veld van Wemmel worden overlopen. 
Communicatie naar de clubs volgt, er zijn nog extra reservaties mogelijk. Na afloop van de 
reservatieperiode volgt nieuwe communicatie.  

 

Nieuwe regeling voor trainers 

https://vlaamsesportfederatie.be/nieuws-en-inspiratie/update-federale-regering-akkoord-over-
nieuwe-regeling-verenigingswerk 

https://www.sociare.be/kennisbank/opvolger-verenigingswerk-vanaf-2022 

Het verenigingswerk en de 25-dagen regeling stromen qua reglementering wat samen. Feedback 
vanuit VSF: Geen ideale situatie, waarbij men trainers als werknemers beschouwd. Er zijn nog geen 
definitieve wetteksten/ details, deze worden zeker gedeeld.  

Voorlopige regels: Maximaal 450u, 150u per kwartaal. 10% personenbelasting. Administratieve lasten 
(oa Dimona aangifte).  

Alternatieven zijn vrijwilligerswerk, vaste contracten, of werken via Sportwerk Vlaanderen.  
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