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Bestuursorgaan Cricket Vlaanderen 

Datum:     18/02/2022    & 20/02/2022 

Tijdstip:     19-21.30u       & 18 – 19u 

Locatie:     Online Teams  

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 

Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van de vorige vergadering werd goedgekeurd. Deze wordt op de website gepubliceerd.  

Punten voor belangenvermenging. 

Geen punten voor belangenvermenging.  

 

Algemeen 

1. Voorbereiding AV praktisch & inhoudelijk (Shirin) 

Datum: zondag 27/03 14 – 16u  (16/04 start competitie) 

Zaal Wemmel, zaal Humblet: aanvragen.  

Uitnodiging voldoende vooraf opsturen.  

Doorsturen:  

• Agenda 

• Statuten  

• IR 

• Verslag vorige AV (website) 
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Voorbereiding op AV:  

Aanpassingen statuten en IR. Naar aanleiding van de harde indicatoren Goed Bestuur.  

Statuten:  

• Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat er voor bestuursfuncties een maximale 

aaneengesloten zittingsperiode van 12 jaar geldt? 

De statuten worden aldus aangepast. Met mogelijke uitzondering te beslissen door het BO. Art 

19.2. 

• Binnen de grenzen van de organisatie bestaan geen zelfstandige of autonome (regionale) 

entiteiten die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene 

vergadering en de raad van bestuur vastgestelde beleid. 

De statuten worden als volgt aangepast: artikel 11.2. 

• Verbieden de statuten van de organisatie de cumulatie van de functies van voorzitter van de 

raad van bestuur en die van directeur? 

OK artikel 20.4. 

• De organisatie legt in de statuten de onverenigbaarheden met lidmaatschap van de raad van 

bestuur vast. 

Vraag naar SV: Welke onverenigbaarheden?  

AV en IR:  

• Beschikt de organisatie over een document waarin zowel voor de raad van bestuur als voor de 

algemene vergadering een quorum is vastgelegd? 

AV:  

Statuten: 15.4.: Quorum AV CV: >50%. + Verschil quorum AV en bAV. Het nieuwe quorum 

van de AV van CV werd goedgekeurd door het BO.  

Nieuwe en volledige vzw wetgeving te vinden op: 

https://www.vsdc.be/Repository/Downloads/COORDINATIE-juli2021.pdf 

Bijeenroeping AV en bijzondere AV:  

Onderafdeling 2. Bijeenroeping van de algemene vergadering Art. 9:13 Het 

bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen in de gevallen bepaald bij de 

wet of de statuten of wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt. In 

voorkomend geval kan de commissaris de algemene vergadering bijeenroepen. Hij 

moet die bijeenroepen wanneer een vijfde van de leden van de vereniging het vragen. 

Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, roept de algemene 

vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping en de 

algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek, 

tenzij de statuten anders bepalen. 

De timing van de uitnodiging:  

Art. 9:14 Alle leden, bestuurders en commissarissen worden ten minste vijftien dagen 

vóór de algemene vergadering opgeroepen. De agenda wordt bij de oproeping 

gevoegd.  
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Regels bAV op p60.:  

Afdeling 3. De buitengewone algemene vergadering Art. 9:21 De algemene 

vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige wijze beraadslagen en 

besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de 

oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig 

of vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede 

bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige 

wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede 

vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden 

gehouden. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de 

uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in 

de noemer worden meegerekend. Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft 

op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan 

aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, 

waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. 

Verschil AV en bAV. Aanvullen bij Art 14.  https://blog.liantis.be/nl/boekhouders-en-

accountants/wanneer-gewone-bijzondere-of-buitengewone-algemene-vergadering  

BO:  

Zie IR art 8.6.: aanpassing quorum BO. Gestemd en goedgekeurd door het BO.  

 

BO CV Deel 2, Zondag 20/02, 18 – 19u.  

IR 

• De afbakening van taken en bevoegdheden tussen de organen (tussen de raad van bestuur, de 

algemene vergadering, de directie en de comités) van de organisatie wordt vastgelegd in de 

statuten en het intern reglement van de organisatie. Maak het onderscheid tussen 

toezichthoudende, beleidsmatige en uitvoerende taken voor de verschillende organen. 

(1) AV: statuten art. 14 

(2) BO: statuten art. 22 

(3) directie: → IR art 26 

(4) commissies/comités: IR art.15  

• Het bestuursorgaan legt de aan de directie gedelegeerde taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden vast in het Intern reglement.  

Wordt inzake het afsluiten van contracten met externe partijen een duidelijke (financiële) 

grens gedefinieerd die bepaalt of de directie dan wel de raad van bestuur bevoegd is? 

Zie directie art 26 van IR + apart in document om bevoegdheden vast te leggen.  

• De raad van bestuur legt de procedures vast voor het opstellen van de agenda voor elke 

vergadering, het verloop van de vergadering en de goedkeuring van besluiten. De voorzitter 

van de raad van bestuur ziet toe op de correcte navolging van deze procedures. 

Zie IR Art 8.13 & 14. + We passen het sjabloon van de vergadering aan om het vorige verslag 

al dan niet goed te keuren. 

• De organisatie stelt een gefaseerd rooster van aftreden in voor de leden van het 

bestuursorgaan waardoor telkens slechts een deel van de leden vervangen wordt en de 
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continuïteit van het bestuur gewaarborgd blijft. Om de continuïteit van het bestuur te 

waarborgen en het 'organisatiegeheugen' te bewaren is het goed om te voorzien dat nooit 

meer dan de helft van de bestuurders gelijktijdig kan/mag aftreden. 

Voorzie evt. supplementair aan het rooster een zinnetje dat stelt dat slechts een deel van de 

bestuursleden gelijktijdig mag vervangen worden." 

We streven hier naar: IR art 7.5. 

 

• De organisatie stelt een gestandaardiseerde introductieprocedure in voor nieuwe leden van 

de raad van bestuur zodat alle leden voldoende kennis hebben over de organisatie en haar 

omgeving.   

o Voorziet deze procedure in een individueel gesprek met de voorzitter van de raad van 

bestuur? 

o Ontvangt elk nieuw lid van de raad van bestuur ontvangt een benoemingsbrief waarin 

wordt beschreven op basis van welk profiel zij/hij werd aangezocht? 

o Ontvangt elk nieuw lid een exemplaar van de statuten en het intern reglement van de 

organisatie, alsook het meerjarenbeleidsplan? 

IR Art 7.3. + Extra document aanmaken om mee te geven aan nieuwe bestuurders.  

Bij de uitnodiging van de AV worden de bestuurdersprofielen meegegeven.  

• Het bestuursorgaan legt de procedures vast voor het opstellen van de agenda voor elke 

bestuursvergadering, het verloop van de vergadering en de goedkeuring van besluiten. De 

voorzitter van de raad van bestuur ziet toe op de correcte navolging van deze procedures.  

IR 8.13 & 14 + Art 10.3.1, 2e pt 

 

• Het bestuursorgaan houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur. Het verslag 

hiervan moet worden goedgekeurd door het bestuursorgaan.  

Art 26.4. Gesprek door het Dagelijks Bestuur.  

 

• De organisatie heeft een onafhankelijk auditcomité dat door de algemene vergadering 

benoemd wordt. Het comité houdt toezicht op het financiële beleid en de financiële 

informatieverstrekking van de organisatie.  

Beschikt de organisatie over een document waarin de werking, taken en samenstelling 

(minstens één onafhankelijk persoon) van het financieel of auditcomité zijn vastgelegd?  

IR 16 + Apart document om werking van auditcomité uit te leggen. + uitnodiging sturen.  

 

• Het bestuursorgaan evalueert op jaarlijkse basis haar eigen samenstelling en werking. 

IR 8 . 18. De evaluatie wordt op verschillende niveaus gehouden zoals hieronder beschreven. 

Een uitwerking wordt in een afzonderlijk document beschreven. Het resultaat wordt door de 

directie samengevat als kritische reflectie, geen binaire evaluatie. De resultaten worden 

algemeen en objectief behandeld. Evaluatie van deze procedure achteraf.  

1. Team evaluatie 

2. Zelfevaluatie als bestuurder 

3. Evaluatie andere individuele bestuurders 

 

• Het bestuursorgaan stelt procedures inzake belangenconflicten vast die van toepassing zijn op 

de leden van het bestuursorgaan in een gedragscode specifiek voor bestuurders.  
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Waarborgen deze procedures dat leden van de raad van bestuur in bepaalde beslissingen 

waarin er sprake is van een belangenconflict niet mogen deelnemen aan de stemming?  

Belangenconflicten worden per bestuursorgaan bijgehouden en vermeld op de AV. De 

procedure stelt dat personen met een belangenconflict niet kunnen meestemmen voor die 

aangelegenheid.  

De specifieke gedragscode bestuurders wordt als bijlage toegevoegd aan het IR.  

IR en AV 

• Het bestuursorgaan stelt een gedragscode op die van toepassing is op bestuurders, directie en 

personeel, en onderneemt stappen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de hoogte 

zijn van de inhoud van de code en ze begrijpen. 

Nieuwe gedragscodes:  

o Alle leden: sporters en coaches  

o Bestuurders 

o Personeel  

Allen worden toegevoegd in het IR, worden voorgesteld en gestemd op het BO en de AV. Ze 

worden doorsturen naar de clubs, voorgelegd en gestemd op AV, afgeprint en ondertekend 

door het bestuur, leden en personeel.  

• Het bestuursorgaan legt jaarlijks een werkplan en bijpassend vergaderschema vast. 

Voorziet dit vergaderschema minstens de volgende activiteiten: vastleggen van de begroting, 

de jaarrekening, het beleidsplan en het jaarverslag, de jaarlijkse zelfevaluatie, de evaluatie van 

de directie, de bespreking en evaluatie van de governance van de organisatie en het 

voorbereiden van de algemene vergadering? 

OK in IR en apart document.  

 

Goedkeuren door AV. Onderstaande documenten of procedures moeten door de AV goedgekeurd 

worden.  

• Bestuurdersprofielen  

Doorsturen bestuurdersprofielen naar clubs vooraf: om te bevestigen tijdens AV.  

• Beleid: De algemene vergadering geeft haar goedkeuring aan het door de raad van bestuur 

voorgestelde meerjarenbeleid, met inbegrip van de missie en strategie, en de lange termijn 

financiële planning. 

Andere aanpassingen obv goed bestuur indicatoren.  

• Specifieke sportregels van BCF op onze website plaatsen. 

https://cricket-vlaanderen.be/competitief-cricket/  

• Begin mandaten bestuurders aangevuld. 

https://cricket-vlaanderen.be/het-bestuur/  
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Commissieverslagen van de verantwoordelijken:  

• Administratief jaarverslag: secretaris Shirin Ananda Dias 

• Commissie competitie: Sultan Diwan Ali 

• Commissie toernooien: Athreya Rajaraman 

• Commissie clubondersteuning: Athreya Rajaraman 

• Commissie trainers: Aadil Diwan Ali 

• Commissie initiatie: Aadil Diwan Ali 

• Commissie jeugd: Sultan Diwan Ali 

• Commissie dames: Shweta Sinha 

• Commissie communicatie: Sultan Diwan Ali 

• Commissie infrastructuur: Addnaan Diwan Ali 

• Commissie officials: Andrew Scott 

• Commissie ethiek, juridisch & gezond sporten: Shirin Ananda Dias 

• Commissie financiën: Addnaan Diwan Ali 

 

2. Jeugdfonds & damesfonds 

Jeugdsportfonds door Sultan DA. Stavaza?  

 Niet aanwezig.  

Damessportfonds via Shweta S. Stavaza?  

 Opgestart.  
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3. Digitaliseringsplan cv opleidingen 

Indienen van aanvraag voor het gebruik van de specifieke subsidies. Enkel gebruik maken van subsidies (12.392,35 €) indien dit past binnen de voorgestelde 

projecten. Anders moeten we de gelden terugstorten. 

Luik 1: digitalisering VTS-opleidingen (unisportfederaties) 

Concreet te verwachten 
eindresultaat 

Beoogde 
doelgroep 

Timing eindresultaat Gekoppelde subsidieerbare kosten Analytische 
code 

Ontwikkeling van videofilmpjes die 
geïntegreerd worden in het digitale 
leerpad binnen initiatorcursus 
cricket. Vakken: Techniek, 
foutenanalyse, tactieken, 
reglementen, didactische 
oefeningen.  

Trainers 
(initiator 
cricket) 

Zomer 2023, voor 
toepassing initiator-
cursus najaar 2023.  

Aankoop digitale camera  
Pitchvision One sport technologie hardware en software  
Maken en ontwikkeling filmpjes. Integratie binnen VTS 
Connect.  
Huur veld voor opnames.  
Vergoeding sporttechnische experten. 

1211 
1212 & 1215 
 
1212 & 1214 
1211 
1214 

 

Luik 2: digitalisering federatie-eigen opleidingen en bijscholingen (unisportfederaties en multisportfederaties) 

Concreet te verwachten eindresultaat Beoogde doelgroep Timing 
eindresultaat 

Gekoppelde subsidieerbare kosten Analytische 
code 

Webinar over de nieuwe visie op jeugdsport binnen de 
federatie, aangeboden via website. 

Clubs zomer 2022 Aankoop digitale camera  
Maken en ontwikkeling filmpjes.  

1221 
1222 & 1224 

Webinar over de nieuwe visie op dames cricket binnen 
de federatie, aangeboden via website. 

Clubs zomer 2022 Aankoop digitale camera  
Maken en ontwikkeling filmpjes.  

1221 
1222 & 1224 

Opmaak filmpje rond de nieuwe huisstijl van de 
federatie, met aandacht voor het communiceren van de 
doelstellingen van de federatie naar alle leden.  

Clubs en individuele 
leden 

Eind 2022 Aankoop digitale camera  
Maken en ontwikkeling filmpjes.  
Huur veld voor opnames.  
Vergoeding sporttechnische experten. 
Vergoeding communicatie experten. 

1221 
1222 & 1224 
1221 
1224 
1224 
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Digitale ondersteuning voor opleidingen voor officials. 
Volgen van de bijscholing digitaal en onderdelen op de 
website plaatsen.  

Officials: umpires en 
scorers  

Eind 2022.  Aankoop digitale camera 
Maken en ontwikkeling filmpjes.  
Pitchvision One sport technologie 
hardware en software  
Kosten verbonden aan de inhoudelijke 
ontwikkeling van de opleiding. 
Huur veld voor opnames.  
Vergoeding sporttechnische experten. 

1221 
1222 & 1224 
1222 & 1225 
 
1222 
1221 
1224 

Digitale ondersteuning voor het evalueren van officials. 
Filmen van wedstrijdsituaties om officials beslissingen te 
evalueren.  

Officials: umpires en 
scorers 

Elk seizoen.  My Action Replay software licentie. 
2 *CricHQ integreerbare digitale 
camera + batterij + dongle.  
Vergoeding sporttechnische experten. 

1225 
1221 
 
1224 

Digitale bijscholing rond gezond sporten en EHBO.  
Volgen van de bijscholing digitaal en onderdelen op de 
website plaatsen. 

Deelnemers 
bijscholing gezond 
sporten, clubs, leden, 
trainers.  

Maart – april 
2022 

Aankoop digitale camera 
Maken en ontwikkeling filmpjes. 
Ontwikkeling website.  
Huur zaal voor opnames.  
Vergoeding sporttechnische experten. 

1221 
1222 & 1224 
 
1221 
1224 

Digitale bijscholing rond integriteit. Volgen van de 
bijscholing digitaal en onderdelen op de website 
plaatsen.  

Deelnemers 
bijscholing integriteit 

Maart – april 
2022 

Aankoop digitale camera 
Maken en ontwikkeling filmpjes.  
Huur zaal voor opnames.  
Vergoeding sporttechnische experten. 

1221 
1222 & 1224 
1221 
1224 

  

 

4. Evaluatie bestuurders 

Zie evaluatiedocumenten bestuurdersprofielen.  

Voorzitter HS maakt een Google form op om dit op digitale wijze te ondersteunen.  
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5. Nieuwe  bestuurders? 

Oproep bestuurders bij oproep AV → link naar de bestuurdersprofielen in het IR. 

 

6. Varia  
a. Subsidies Sport Vlaanderen voor evenementen 

Voor Ladies Cricket Tour & Beker van Vlaanderen. Voor 15/03 een project indienen.  

https://www.sport.vlaanderen/organisatoren-sportevenementen/ Voor mogelijke soorten evenementen:  

• Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en kwalificatietornooien voor EK’s, WK’s of Olympische Spelen 
• Internationale topsportevenementen 
• Internationale sportevenementen 
• Sportevenementen met een bovenlokale uitstraling en een competitief karakter 
• Sportevenementen met een bovenlokale uitstraling en een recreatief karakter 

 
 

b. Wedstrijd tussen regio’s.  
Voorstel: vriendschappelijke wedstrijd tussen Vlaanderen en Wallonië, (2day). 
Locaties: Waterloo en Vlaanderen.  
Positieve reactie uit CW.  
 

c. Beker van Vlaanderen 
Athreya R: Lijst van deelnemende clubs Beker van Vlaanderen kunnen via de nieuwsbrief gecommuniceerd worden. Verdere communicatie van de verdeling 
van de poules en reglementen wordt apart gehouden.  
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