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Buitengewone Algemene Vergadering Cricket Vlaanderen 

Datum:     27/03/2022 

Tijdstip:     14-18u 

Locatie:     Campus Wemmel, Zijp 14, Zaal Humblet 

Rol Aanwezig Afwezig 
Voorzitter Hassan Shah 

 

Penningmeester Addnaan Diwan Ali 
 

Secretaris Shirin Ananda Dias 
 

Bestuurder  Sultan Diwan Ali 
Bestuurder Afzal Baber 

 

Bestuurder  Hamza Sulaiman Ahmed 
Bestuurder Athreya Rajaraman  
Bestuurder Shweta Sinha  
Bestuurder Aadil Diwan Ali  
Leden (met stemrecht in 
groen) 

  

Antwerp CC Benjamin Mukasa  
 Andrew Scott  
Antwerp Indians CC   Rishi Jain  
Beveren CC (HSCC volmacht)  
Masroor CCB Abdul Ala  
Mechelen Eagles CC  Muhammad Munir   
Arcadians CC  (AICC volmacht)  
Gent CC  Afzal Baber  
Brugge CC  (MECC volmacht)  
Oostende CC  Ghanifaraz Khan  
Oostende Exiles CC Zoheeb Hussain   
 Soheel Hussain  
Oostende Zalmi CC Mian Fahad  

Kortrijk Warriors CC Addnaan Diwan Ali  

 Peter Beyen  

Genk CC Mir Abdul Hadi Mirzad  

 Zabi Ullah Utmanzai  

Hasselt CC Athreya Rajaraman   
Brussels Warriors CC Haroon Munir Ud din Khan  
Anderlecht CC Muhammad Shahbaz  
Turnhout CC  Afwezig  
Leuven Knights CC  Afwezig  

Sint-Pieters-Leeuw CC  Wajih Ur-Rehman Sethi 
 

Aanwezige personeelsleden 

• Brand Breyne  Algemeen Directeur  Verslaggever 
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1. Afspraken 
• 14 van de 14 stemmen zijn aanwezig bij de start van de bAV. Het nodige quorum van 

2/3 is bereikt, de bAV kan van start gaan.  
• Er zijn 3 volmachten gegeven:  

o BRCC aan MECC 
o ARCC aan AICC 
o BVCC aan HSCC 

• Afspraken worden overlopen hoe de goedkeuringen al dan niet kunnen gegeven 
worden.  

• Afspraken worden overlopen hoe de stemmingen verlopen.  
o Gewone stemmig (+50% vereist) 
o Stemming voor de statuten (2/3 meerderheid vereist) 
o Geheime stemming voor personen (2/3 meerderheid vereist) 

• De stemopnemers zijn Shirin Ananda Dias en Mian Fahad 

 

2. Welkomstwoord voorzitter  

We bereikten enkele mijlpalen in 2021:  

• Subsidie en erkenning van Sport Vlaanderen 
• Personeelslid Brand Breyne 
• Bureau in Wemmel 
• Ladies Cricket Tour 
• CV T10 blast 
• Nieuwe huisstijl met logo 

 

 

 

 

We willen hierbij ook onze hashtag promoten: #cricketopdekaart.  

 

3. Goedkeuring verslag vorige AV 

Het verslag van de vorige AV wordt goedgekeurd met 14 van de 14 stemmen.  

 

4. Jaarverslag 2021 

Brand Breyne overloopt de werking van 2021. De 9 strategische doelstellingen en de 
resultaten van de acties in 2021.  
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Opmerkingen:  

• We hopen in 2022 enkele extra cricket infrastructuur te krijgen in Vlaanderen. 
Hiervoor hebben we reeds inspanningen gedaan. Leuven, Kortrijk en Genk zullen 
waarschijnlijk in 2022 een veld installeren. CV ondersteunt deze investeringen.  
Niet alle locaties waar CV mee contact had waren succesvol.  

• De cijfers van de officials veranderden niet erg veel: omdat er weinig reactie kwam 
van de clubs: hier zetten we verder op in.  

Het jaarverslag van 2021 wordt met 14 van de 14 stemmen goedgekeurd.  

 

5. Financieel verslag 2021 

Het verslag van het auditcomité door Mir Abdul Hadi Mirzad van Genk CC:  

“CV gebruikt zijn gelden zoals ze voorgesteld heeft.  Ik vond het budget en 
resultatenrekening heel nauwkeurig. De analytische boekhouding was heel juist, het 
was even correct als de doelstelling van de federatie en het was zoals het beleidsplan. 
CV heeft een duidelijke, correcte, overzichtelijke financiële werking.” 

De penningmeester overloopt het financieel verslag van de federatie in 2021. 

Luik II van het beleidsplan, het budget en de resultatenrekening van de federatie, is 
raadpleegbaar online.  

 

6. Goedkeuring resultatenrekening 2021 

De financiële resultaten van 2021 worden met 14 van de 14 stemmen goedgekeurd.  

 

7. Kwijting van de bestuurders 

De bestuurders krijgen kwijting van de aanwezige clubs voor het jaar 2021 met 14 van de 14 
stemmen.  

 

8. Mutaties bestuurders 

De voltallige bAV bevestigt het naar voor schuiven van agendapunt 14, daar een te verkiezen 
lid vroeger door moet.  

2 personen stellen zich verkiesbaar als bestuurder van de federatie. De personen worden 
voorgesteld aan de bAV.  

• Peter Beyen (KWCC) 

Ervaring met sportclubwerking in Oostende. Voorzitter badmintonclubs, penningmeester 
sportraad, penningmeester vzw sportpromotie Oostende, commissielid West-Vlaamse 
badmintonfederatie en Vlaamse Badmintonliga, cursuscoördinator VTS 

Functie: bestuurder 
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• Soheel Hussain (OECC) 

Jeugdtrainer en speler van Oostende Exiles CC. Bewezen ervaring met integratie tussen 
Aziatische en Vlaamse jeugd.  

Functie: bestuurder 

Verantwoordelijke commissie jeugd 

 

Beide personen worden met een grote meerderheid van de stemmen als bestuurder 
aanvaard.  

• Peter Beyen: 14 van de 14 stemmen: 100% 
• Soheel Hussain: 13 van de 13 stemmen, 1 onthouding: 100% 

We bedanken het engagement van de nieuwe bestuurders en wensen hen veel succes. De 
nieuwe introductieprocedure voor bestuursleden zal worden gevolgd.  

 

9. Planning werking 2022 

Brand Breyne legt het beleidsplan uit voor 2022. Dit werd in een webinar ook voorgelegd 
aan de clubs op 12/08/2021. De 9 strategische doelstellingen worden uit de doeken gedaan.  

We organiseren 2 workshops in 2022: voor gezond sporten en ethiek in de sport. Hierbij volgt 
ook materiële ondersteuning: een EHBO koffer per deelnemende club. 

Het beleidsplan van 2022 wordt met 14 van de 14 stemmen goedgekeurd.  

 

10. Clubondersteuning 2022 

Verschillende procedures moeten de clubs motiveren richting administratieve en 
kwalitatieve groei.  

• Jeugd cricket: onkostenvergoeding voor jeugd teams, met voorwaarden 

Opmerking AICC: hebben ook een U9 team, dat geen competitie speelt.  

Opmerking ACC: er wordt veel administratie verwacht van ons hiervoor.  

CV: dezelfde administratie zoals voorheen wordt verwacht, enkel dat dit ook naar CV 
wordt verstuurd. De timing wordt uitgesteld tot de woensdag na de wedstrijden.  

• Damescricket: onkostenvergoeding voor clubs met dameswerking, met 
voorwaarden.  

• Infrastructuur: korting op indoor en outdoor infrastructuur: cricket matten 
Een plooitent 3x3m voor elke club.  

• Officials: financiële ondersteuning voor inzet van actieve officials. 

Opmerking: T20 als halve of volledige wedstrijd rekenen. CV volgt de regels van BCF, dit 
wordt besproken.  

• Coaches: kledijpakket en financiële ondersteuning voor trainerscursussen.  
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• Administratie: financiële ondersteuning voor correcte administratie op 
verschillende vlakken: clubmeetings, elektronisch ledenplatform en website.  

• Ethiek en gezond sporten: incentive voor deelname aan workshops.  

Opmerking: is het mogelijk kledij ondersteuning te geven voor bankzitters?  

Opmerking AICC: kan ook voor toernooien of initiaties ondersteuning komen?  

CV: ja dat kan. We hebben nu reeds materiaal ondersteuning voor toernooien. Coaches 
zoektocht via de commissie trainers & initiaties. Nog meer zaken kunnen uitgewerkt 
worden.  

De ondersteuningsmechanismen worden verder verfijnd en bevestigd door de 
respectievelijke commissies ism de commissie clubondersteuning.  

 

11. Voorstelling begroting 2022 

Penningmeester Addnaan Diwan Ali geeft aan dat de berekening van de subsidiëring voor 
elk geïnteresseerd lid in detail kan uitgelegd worden.  

De begroting van 2022 wordt voorgesteld. De verwachte inkomsten en uitgaven.  

De begroting van 2022 wordt met 14 van de 14 stemmen goedgekeurd.  

 

12. Aanduiding rekeningnazichters 

Er worden 2 rekeningnazichters aangeduid:  

• Mir Adbul Hadi Mirzad Genk CC 
• Zoheeb Hussain  Oostende Exiles CC 

 

13. Aanpassing IR CV 

De aanpassingen van het IR worden overlopen.  

• Elektronisch ledenbestand Twizzit 
• Individueel lidgeld: €3 per lid 

Opmerking GTCC: moeten alle leden lidgeld betalen?  

CV: alle sportende leden. Ondersteunende leden, niet-sportende (ondersteunende) 
leden en promotionele leden niet.  

• Het administratieve cricketseizoen van 1/03 → 28/02 
• Aanpassingen volgens de regels van goed bestuur 

o Introductieprocedure nieuwe bestuurders 
o Benoemingsrooster bestuur 
o Quorum, agenda, vergaderschema & verloop bestuursorgaan 
o Zelfevaluatie & functioneringsgesprekken bestuursorgaan 
o Dagelijks bestuur 
o Auditcomité: werking 
o Directie: functioneringsgesprek, bevoegdheden en taken 
o Gedragscode leden, bestuursleden, personeel 
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o Competitiereglementen  

De aanpassingen aan het Intern Reglement worden met 14 van de 14 stemmen goedgekeurd.  

 

14. Aanpassing statuten CV 

De verschillende voorstellen van aanpassingen van de statuten worden overlopen.  

• Geen entiteiten binnen CV die een ander beleid voeren.  
• Bevoegdheden en werking  AV – bAV zoals in de wet beschreven. 
• Quorum AV – bAV : +50% – 2/3 duidelijker beschreven. 
• Max 3 aaneengesloten mandaten (uitzondering mogelijk). 
• Onverenigbaarheden bestuursleden. 

De aanpassingen van de statuten worden met 14 van de 14 stemmen goedgekeurd.  

 

15. Statuut leden 

Genk CC: De aanvraag om van toegetreden lid naar werkend lid van de federatie werd samen 
met de bewijzen van het voldoen van de criteria aan de secretaris voorgelegd.  De aanvraag 
werd ontvankelijk verklaard, en de status van Genk CC is vanaf heden ‘werkend lid’ van de 
federatie, met stemrecht op de AV.  

We bedanken Mir Adbul Hadi Mirzad van Genk CC voor zijn inzet voor de cricketsport en zijn 
club. De bAV wenst hem veel succes met de uitbouw van de cricket infrastructuur in Genk.  

 

16. Slotwoord voorzitter  
17. Informeel gedeelte 
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