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ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALINGEN. 
 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 

1 De federatie Cricket Vlaanderen vzw; 
2 De statuten de statuten van de federatie; 
3 Het tuchtreglement het tuchtreglement van de federatie; 
4 Het bestuur het bestuur van de federatie; 
5 De voorzitter,  

de secretaris,  
de penningmeester 

het als zodanig benoemde lid van het 
bestuursorgaan van Cricket Vlaanderen; 

6 De algemene vergadering de algemene vergadering van de federatie; 
7 De leden de leden als bedoeld in artikel 7 van de 

statuten; 
8 Clubleden diegenen die krachtens de statuten van het 

betreffende lid zijn gerechtigd om in 
cricketwedstrijden voor dat lid uit te komen; 

9 Federatiescheidsrechters degenen die krachtens het bepaalde in het 
wedstrijdreglement als zodanig worden 
aangemerkt; 

10 Lidgeld alle op grond van de statuten en dit reglement 
door de leden aan de federatie verschuldigde 
bijdragen, voor zover deze niet het karakter 
hebben van een boete; 

11 Wedstrijden cricketwedstrijden georganiseerd door de 
federatie, door een organisatie waarbij de 
federatie is aangesloten, of door een lid van de 
federatie; 

12 Competitieleider de competitieleider als bedoeld in artikel 18 van 
dit reglement; 

13 Competities door de federatie uitgeschreven cricket- 
competities; 

14 Federatie elftal(len) elftallen die door of in opdracht van het bestuur 
zijn samengesteld; 

15 Schriftelijk Duidt op zowel schriftelijke als digitale (e-mail) 
communicatie. Uitzondering hierbij is in geval 
van aangetekend schrijven. 

 

 

  



ARTIKEL 2: ALGEMEEN 
 

1. Dit Intern Reglement preciseert de algemene regels voor de goede werking van Cricket 
Vlaanderen. 

2. Dit Intern Reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste 
versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de Ondernemingsrechtbank 
werden gepubliceerd. In geval van discrepantie tussen statuten en intern reglement, 
zullen de statuten steeds voorrang hebben. 

3. Ieder lid van de verenging is geacht kennis te hebben genomen van dit intern reglement 
en zal zich houden aan de bepalingen van dit reglement. Door de aansluiting bij de 
vereniging aanvaarden alle leden de reglementen en gedragscodes van de vereniging 
en de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten (met inbegrip van het 
tuchtreglement) en de bevoegdheid van deze sportfederatie. 

4. De voertaal van Cricket Vlaanderen is het Nederlands.  
a. Alle externe en interne communicatie zullen in het Nederlands gebeuren. Niet 

alleen zullen de wettelijke verplichtingen betreft het gebruik van het Nederlands 
bij het opstellen van akten en bescheiden in het Nederlandse taalgebied (Decreet 
van de Vlaamse Raad, van 19 juli 1973) toegepast worden, algemene publicaties ter 
promotie van cricket (inclusief de website) zullen in de eerste plaats in het 
Nederlands beschikbaar zijn. 

b. De bestuurders worden geacht de Nederlandse taal machtig te zijn. 
c. Indien nodig zal Cricket Vlaanderen documenten tevens in het Engels publiceren 

en in het Engels communiceren, indien vereist in het kader van haar algemene 
werking en communicatie met haar leden. 

 

ARTIKEL 3: FEDERATIEVLAG EN FEDERATIEBUREAU 
 

1. De vlag van de federatie is een wit doek met daarop een batsman in slaghouding, gevuld 
met geelkleur van Vlaamse vlag en de letters CRICKET VLAANDEREN in zwart uitgevoerd. 

2. De federatie houdt kantoor op een door het bestuur, gehoord op de algemene 
vergadering, vast te stellen plaats. Sinds 1/01/2021 heeft de federatie haar kantoor op 
het adres: Zijp 18, 1780 Wemmel.  

 

ARTIKEL 4: LEDEN 
 

De vereniging bestaat, zoals in de statuten bepaald, uit verschillende soorten leden: 

a) Werkende leden: maken deel uit van en hebben stemrecht op de algemene vergadering. 
De voorwaarden waaraan de werkende leden moeten voldoen worden bepaald in de 
statuten. Een lijst van werkende leden wordt bijgehouden op de zetel.  

b) Toegetreden leden: ondersteunen de doelstelling van de vereniging, doen actief aan 
sport in de vereniging en betalen het vereiste lidgeld. 

c) Ereleden.  



Hun rechten en plichten worden, in voorkomend geval, beschreven in de statuten van de 
vereniging. 

Alle leden verbinden zich tevens tot volgende afspraken: 

1. Ieder lid wordt gewezen op het bestaan van de statuten en het intern reglement van de 
vereniging. Een exemplaar wordt bezorgd aan de leden of er wordt meegedeeld waar 
het intern reglement ingekeken kan worden.  

2. Ieder lid verbindt zich ertoe om de statuten, het intern reglement en alle andere 
richtlijnen en gedragscodes van de vereniging te zullen naleven. Ieder lid zal tevens alle 
regels opgelegd door de sportfederatie waarbij de vereniging aangesloten is, naleven. 
Bij schending hiervan kan een tuchtsanctie opgelegd worden zoals hierna bepaald.  

3. Ieder lid vertoont steeds onberispelijk, verantwoord en sportief gedrag met respect 
voor de werking van de medewerkers, andere leden en materiaal van de vereniging. 

4. Ieder lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van de 
vereniging. Het bestuur engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke 
termijn van antwoord te voorzien. 

5. Ieder lid betaalt tijdig het lidgeld. 
6. Ieder lid geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan het bestuur 

van de vereniging.  
7. De leden zijn verplicht de doorlopende tekst van hun statuten aan de secretaris te 

zenden. Ingeval van wijziging van de betreffende statuten dient binnen vier weken 
nadien de doorlopende tekst van de gewijzigde statuten te worden ingezonden in 
termijn van vier weken. 

8. De leden zijn verplicht alle personen op te geven die lid zijn van het lid. Dit van zodra 
het individu lid wordt van de aangesloten club.  

Individuele leden kunnen bij Cricket Vlaanderen binnen volgende types aangesloten 
worden:  

a. Competitief lid: alle individuele leden die aan minstens 1 wedstrijd competitief 
cricket deelnemen. Competitie zoals beschreven in artikel 19 van dit Intern 
Reglement.  

b. Recreatief lid: alle individuele leden die doorheen het jaar minstens 1 keer cricket 
spelen, maar aan geen enkele competitieve wedstrijd deelnemen, zoals bedoeld in 
artikel 19 van dit Intern Reglement.  

c. Sportieve medewerker: alle individuele leden die op het terrein actief zijn, maar 
zelf nooit actief cricket spelen, en bestuursleden. Coaches, officials, scorers, 
materiaal verantwoordelijken e.d.. 

d. Promotioneel lid: mensen die aan een promotionele activiteit van de club 
deelnemen, maar verder geen clubactiviteiten doen. Deelnemers aan initiaties, 
sportkampen, cricket events.   

e. Niet-sportend lid: alle individuele leden van de club die geen enkele keer de 
cricketsport beoefenen. Noch tijdens een wedstrijd, noch tijdens training.  

Leden kunnen na aansluiting van lid type veranderen. Lidmaatschap type kan tijdens 
het jaar volgens de hierboven beschrijving slechts in oplopende volgorde veranderen 
(van e. naar a., niet omgekeerd). Leden kunnen binnen een club slechts tot 1 type 
behoren. Leden kunnen bij verschillende clubs lid types cumuleren, echter kunnen 
maar competitief lid zijn van 1 club.  



De clubleden worden doorgegeven met minimum volgende gegevens: voornaam, naam, 
geboortedatum, adres, nationaliteit, geslacht en lid type. Leden worden e-mailadres en 
telefoonnummer gevraagd voor interne communicatie en werking, deze worden 
conform de GDPR wetgeving beschermd bijgehouden.  

9. Clubs geven ook aan wie volgende functies bekleedt binnen hun leden:  
a. De bestuursleden 
b. De officials: umpires en scorers 
c. Trainers of coaches 

10. Deze opgave geschiedt door vermelding van deze personen in het ledenplatform van 
Cricket Vlaanderen. Een individueel lid is pas officieel lid als deze is toegevoegd in het 
ledenplatform.  

11. Ten laatste op 15 november wordt een laatste update van de lijst bedoeld in artikel 4, 
punt 8 aan de federatie doorgegeven voor de clubleden die tijdens het jaar zijn 
aangesloten bij het Lid.  

 

ARTIKEL 5: LIDMAATSCHAP 
 

5.1. Aanvraag tot lidmaatschap 
 

1. Bij de aanvraag tot toelating tot het lidmaatschap dient te worden toegevoegd: 
a) Een afschrift van de statuten van de aanvrager;  
b) Een bewijs van voldoen aan de erkenningsvoorwaarden (zie bijlage);  
c) Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier; 
d) Een ledenlijst van de aanvrager. 
e) Een aanvaarding en respecteren van de bepalingen van het intern reglement van 

de vereniging.  

Deze procedure wordt voor zowel aanvaarding tot toegetreden lid als werkend lid 
gevolgd.  

2. De secretaris zendt de beslissing op de aanvraag zo spoedig mogelijk toe aan de 
aanvrager. In geval van niet-toelating wordt de aanvrager gewezen op het bepaalde in 
artikel 7 en 8 van de statuten. Het bestuur kan aan de toelating voorwaarden verbinden.  

3. De naam van een toegelaten lid wordt door de zorg van de secretaris op de website van 
de federatie bekend gemaakt. 

 

5.2. Lidmaatschap 
 

1. De leden voldoen ten allen tijde aan de erkenningsvoorwaarden van hun statuut als lid.  
a. Als aan de toelatingsvoorwaarden niet meer wordt voldaan, kan het 

bestuursorgaan beslissen het type lidmaatschap van een lid te wijzigen.  
2. Het jaarlijkse bijdrage van de leden zoals bedoeld in artikel 13 van de statuten, bestaat 

uit een of meer van de volgende onderdelen: 
a. Een basisbedrag van €100;  



b. Het bedrag per door het lid in een door of onder verantwoordelijkheid van de 
federatie geleide of georganiseerde competitie ingeschreven team: €200;  

c. Elke club betaalt per individueel lid een vastgelegd lidgeld, dat bestaat uit de som 
van de individuele verzekering en een deel ledenbijdrage. Het lidgeld voor 
individuele leden bedraagt vanaf het seizoen 2022 €3 per lid.  
• Niet-sportieve leden of steunende leden en promotionele leden zijn 

uitgesloten van lidgeld.  
d. Voor de organisatie van de door Cricket Vlaanderen geleide competitie wedstrijden 

worden aan de beide teams in totaal per wedstrijd volgende bedragen 
aangerekend voor de officials:  

 > T20 <= T20 
Single umpire games €60 €45 
Double umpire games €40 €30 

 
Terugtrekking van een elftal na de indeling van de competitie heeft geen invloed op de 
verschuldigd lidgeld, tenzij het bestuur in een bepaald geval anders bepaalt. 
 

3. De lidmaatschapsbijdrage is jaarlijks te betalen om lid te zijn van de verenging voor het 
lopende werkingsjaar. Bij aansluiting tijdens het lopende werkingsjaar blijft de 
volledige bijdrage verschuldigd.  
De ledenbijdrage wordt in geen enkel geval, ook niet in geval van vroegtijdige 
beëindiging van het lidmaatschap of overmacht in de meest ruime zin (o.a. ziekte, 
epidemie of pandemie, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, brand, 
staking…), terugbetaald, zelfs indien hierdoor de uitoefening van de 
lidmaatschapsrechten niet gegarandeerd kan worden. 
Maandelijks wordt een factuur opgemaakt van de doorgegeven individuele leden. 
Het lidgeld dient door het lid te worden betaald binnen de maand na ontvangst van de 
vordering. Het lid dat het lidgeld niet betaalt kan uitgesloten worden. 
Het Bestuursorgaan kan, rekening houdend met bijzondere omstandigheden waarin 
clubs zich bevinden, een afwijking op het lidgeld bepalen. 

 

5.3. Lidmaatschap periode 
 

De jaarlijkse periode van het lidmaatschap bij Cricket Vlaanderen vangt ten vroegste aan 
op 1 maart van het jaar, en duurt maximaal 1 jaar. 1 maart is zo de start van het 
administratieve cricket jaar. Lidmaatschappen lopen af op de laatste dag van februari.  

Personen kunnen een lidmaatschap aangaan bij één van de leden van Cricket Vlaanderen 
ten vroegste op 1 maart, voor maximaal 1 jaar. Personen kunnen gedurende het ganse jaar 
aangesloten worden. Individuele lidmaatschappen lopen elk jaar af op de laatste dag van 
februari. Het lidmaatschap kan telkens hernieuwd worden met opnieuw maximaal 1 jaar.  

Enkel gedurende de ganse maand maart kunnen transfers of mutaties tussen clubs 
doorgegeven worden. Geen enkele regel of afspraak kan een transfer of mutatie in de weg 
staan. Individuele leden die een lidmaatschap niet hernieuwen, noch een transfer 
realiseren, worden opnieuw als niet-leden beschouwd.  

 



ARTIKEL 6: GELDMIDDELEN. 
 

1. Erfstellingen worden door de federatie niet dan onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving aanvaard. 

2. Indien aan subsidies, schenkingen of legaten lasten of andere verplichtingen voor de 
federatie wordt gedaan, doet het bestuur daarvan mededeling aan de algemene 
vergadering. 

3. De door de algemene vergadering vastgesteld lidgeld blijft geldig totdat de algemene 
vergadering het lidgeld wijzigt. 

4. De voor een jaar vastgesteld lidgeld dient binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn 
voldaan. Het bestuur heeft de bevoegdheid om ingeval van te late betaling van het 
verschuldigd lidgeld voor elke maand dat het verschuldigde bedrag na de vervaldag 
wordt voldaan, een vertragingsrente op te leggen ter grootte van ten hoogste vijf 
procent (5%) van het verschuldigde bedrag. Een gedeelte van een maand wordt ten 
deze als gehele maand aangemerkt. 

5. De leden wier lidmaatschap aanvangt na één september zijn geen lidgeld verschuldigd 
over het lopende jaar. 

6. Rekeningen van de federatie bij bankinstellingen dienen te zijn gesteld ten name van 
de "CRICKET VLAANDEREN vzw" casu quo "CV vzw" of “CV”. 

7. De penningmeester wordt door het bestuur gemachtigd te beschikken over de 
rekeningen. 

  

ARTIKEL 7: HET BESTUURSORGAAN - KANDIDAATSTELLING EN BENOEMING. 
 

1. De kandidaatstelling voor de benoeming tot lid van het bestuursorgaan geschiedt als 
volgt: 
a. door het bestuur: door vermelding van de naam van de kandidaat in de schriftelijke 

mededeling als bedoeld in artikel 19 en 20 van de statuten; 
b. door schriftelijke opgave van de naam van de kandidaat en de namen van de leden 

die de kandidatuur stellen aan de secretaris, mits deze opgave ten minste vijf maal 
vierentwintig uur voor de aanvang van de algemene vergadering in het bezit van de 
secretaris is gesteld. Voor de aanvang van de algemene vergadering maakt de 
secretaris de naam van de kandidaat en de namen van de leden die de kandidatuur 
stellen bekend door aankondiging op een voor eenieder zichtbare plaats in het 
lokaal waar de algemene vergadering wordt gehouden. Bij kandidaatstelling wordt 
overgelegd een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat de benoeming te 
aanvaarden. 

2. Bij kandidaatstelling voor een nieuw bestuurslid zal het geambieerde 
bestuurdersprofiel en functie opgegeven worden. Motivatie hiervoor wordt meegedeeld 
door middel van het aangeven van relevante functies beoefend in de sportwereld en in 
professioneel verband en een beknopte motivatietekst. Een kandidaatstelling wordt 
vergezeld met een kopie van de identiteitskaart en een uittreksel uit het strafregister 
(model 2).  
Als het bestuursorgaan meer informatie wenst over de kandidaat, kan het meer 
informatie vragen vooraleer haar aanvraag te behandelen. 
 



3. Introductieprocedure nieuwe bestuurders 
• Elk nieuw bestuurslid wordt uitgenodigd door de voorzitter samen met de directeur 

voor een persoonlijke toelichting over het verloop van de bijeenkomsten en zijn 
specifieke verantwoordelijkheden; hiervan wordt een verslag opgemaakt. 

• Elk nieuw bestuurslid ontvangt een exemplaar van de statuten, het Intern Reglement 
en het lopend beleidsplan. 

• Elke nieuwe bestuurder ontvangt een benoemingsbrief waarin wordt beschreven op 
basis van welk profiel zij/hij werd aangezocht. 

4. De benoemde bestuursleden:  

Voorzitter Hassan Shah 
Secretaris Shirin Ananda Dias 
Penningmeester Addnaan Diwan Ali 
Bestuurder Sultan Diwan Ali 
Bestuurder Baber Afzal 
Bestuurder Hamza Ahmed Sulaiman 
Bestuurder Aadil Diwan Ali 
Bestuurder Shweta Sinha 
Bestuurder Atheya Rajamaran 
Bestuurder Soheel Hussain 
Bestuurder Peter Beyen 

5. Mutaties van bestuursleden 

Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen en het 'organisatiegeheugen' te bewaren 
kan nooit meer dan de helft van de bestuurders gelijktijdig aftreden. Het bestuursorgaan 
streeft er naar per nodige stemmingsronde maximaal 30% van de bestuursleden gelijktijdig 
te (her)benoemen.  

Hieronder een voorbeeld van een benoemingsrooster voor 10 bestuursleden.  

Jaar x x+1 x+2 x+3 x+4 
Bestuurder 1       Bestuurder 1 
Bestuurder 2       Bestuurder 2 
Bestuurder 3      Bestuurder 3 
  Bestuurder 4       
  Bestuurder 5       
  Bestuurder 6      
    Bestuurder 7     
    Bestuurder 8    
      Bestuurder 9   

     Bestuurder 10  
30% 30% 22% 22% 30% 

 

  



ARTIKEL 8: HET BESTUURSORGAAN - BEVOEGDHEDEN EN BESTUURSVERGADERINGEN. 
 

1. Met bestuur wordt bedoeld de verkozene bestuursleden ingevolge artikel 19 van de 
statuten. 

2. Het bestuur vergadert ten minste éénmaal per kalenderkwartaal. 
3. Bestuursvergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls de voorzitter dan wel ten 

minste twee andere leden van het bestuur dit noodzakelijk achten. 
4. De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter, dan wel de 

bestuursleden bedoeld in het voorgaande lid, of namens deze(n) door de secretaris. 
5. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben, behoudens de bestuursleden, degenen 

die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. Een bestuurslid kan zich door een ander 
bestuurslid ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. 

6. Het bestuur kan een vergadering starten en in een vergadering slechts besluiten nemen 
indien ten minste vier bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

7. Voor zover in de statuten of in dit reglement geen grotere meerderheid is 
voorgeschreven, worden de besluiten van het bestuur genomen met gewone 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

8. Alle Bestuurders hebben stemrecht; bij staking van stemming of een gelijke verdeling 
van de stemmen, geeft de stem van de Voorzitter of zijn vervanger de doorslag. 

9. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle 
bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van 
hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, 
indien de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich voor het voorstel heeft 
verklaard. 

10. Geen enkele geldige beslissing kan genomen worden indien deze enkel ondersteund 
wordt door bestuurders aangesloten bij een zelfde lid.  

11. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen. Bij zijn afwezigheid leidt de vice-
voorzitter de bestuursvergaderingen. Is ook hij afwezig dan voorziet de 
bestuursvergadering zelf in haar leiding. 

12. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de bestuursvergaderingen 
worden gehouden, met dien verstande dat indien een bestuurslid zulks verlangt 
stemmingen over personen schriftelijk geschieden. 

13. De agenda van het bestuursorgaan wordt tweedelig opgesteld. 
• Een eerste deel in functie van de algemene opdracht en de beleidsopties van CV 
• Een tweede deel in functie van het algemeen, personeels- en financieel beheer van 

CV 
• In volgende trimesters komen specifieke agendapunten voor: 

o 1ste trimester: financiële resultaten voorgaande jaar; voorbereiding Algemene 
Vergadering werkingsverslag en jaarrekeningen. functioneringsgesprek met de 
directeur, bestuurdersprofielen zelfevaluatie bestuurders en planning en opstart 
toernooien. 

o 2de trimester: promotionele activiteiten. 
o 3de trimester: actieplannen, opmaak budgetten en subsidieaanvragen volgend 

jaar. 
o 4de trimester: evaluatie beleid lopend werkingsjaar, gedragscode, goed bestuur. 

• De secretaris legt een ontwerpagenda 1 week voorafgaand aan de vergadering voor 
aan de bestuurders. 



• Ieder bestuurslid kan binnen de 3 dagen de agenda met bijkomende punten, met korte 
motivatie, aanvullen. 

• Desgevallend wordt na deze termijn de definitieve agenda aan de leden overgemaakt. 
14. Verloop van de vergaderingen 
• Elke vergadering begint met de goedkeuring, eventueel na aanpassing, van het verslag 

van de vorige vergadering en de vaststelling van agendapunten die tot een 
belangenconflict aanleiding kunnen geven. 

• De commissievoorzitter leidt elk agendapunt in. 
• Een medewerker maakt een ontwerpverslag op van de beraadslaging. 
• In het verslag worden een samenvatting van de beraadslaging en de conclusie 

opgenomen. 
• Het ontwerpverslag wordt binnen de 3 dagen na de bijeenkomst aan de voorzitter en 

de secretaris overgemaakt. 
• Na nazicht wordt dit aan de bestuurders overgemaakt. 
• De aangesloten verenigingen ontvangen binnen een termijn van 3 weken een verslag 

dat de punten met betrekking tot de algemene en sportieve werking samenvat. 
15. Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen worden notulen gehouden door de 

secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. De notulen worden 
vastgesteld in de eerstvolgende bestuursvergadering en ten blijke daarvan door de 
voorzitter en de secretaris ondertekend. 

16. Cricket Vlaanderen zal Bestuurders of andere personeelsleden vergoeden voor 
onkosten aangegaan uit hoofde van hun functie in Cricket Vlaanderen, voor zover hun 
acties binnen de opdracht van Cricket Vlaanderen kaderen, binnen de regels opgelegd 
in de statuten en Intern Reglement.  

17. Onkosten zullen enkel vergoed worden op basis van bewijsstukken; niemand kan 
aanspraak maken op een forfaitaire vergoeding van gemaakte kosten. 

18. De raad van bestuur evalueert op jaarlijkse basis haar eigen samenstelling en werking. 
Dit gebeurt op basis van de verschillende algemene en specifieke bestuurders en 
functieprofielen. Het verslag wordt ter goedkeuring aan het bestuursorgaan 
voorgelegd.  

 

ARTIKEL 9: DAGELIJKS BESTUUR OF KERN 
 

1. Samenstelling 

Het Dagelijks Bestuur of kern is samengesteld uit: 

• De voorzitter 
• De secretaris 
• De penningmeester 
• De directeur 

2. Functie en taakomschrijving 
• Het Dagelijks Bestuur voert de beslissingen van het Bestuursorgaan uit en brengt 

erover verslag uit. 
• Het Dagelijks Bestuur is belast met het dagelijks beheer van de vereniging en kan 

beslissen over niet-subsidieerbare financiële uitgaven die de tegenwaarde van 
10.000 euro niet overschrijden. 



• Het Dagelijks bestuur is belast met de functionele communicatie met en evaluatie 
van de medewerkers van CV. 

• Ingeval van hoogdringendheid kan het Dagelijks bestuur beslissen over materies die 
het dagelijks operationeel bestuur overstijgen. Hij informeert hierover zonder 
verwijl de andere leden van het Bestuursorgaan. 

• Een bijzondere bijeenkomst van het Bestuursorgaan kan binnen de 3 dagen en op 
vraag van minstens 3 bestuurders de beslissing ter discussie stellen. 

3. Verantwoordelijkheden jegens derden 

Bij buitengerechtelijk handelen wordt de vereniging, ook tegenover derden, geldig 
vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter en een bestuurder. 

 

ARTIKEL 10: DE BESTUURDERSPROFIELEN 
 

10.1. Motivatie bestuurdersprofielen  
 

De missie van Cricket Vlaanderen, die verankerd is in het doel van de statuten, is volgende:  

• “Cricket op de kaart zetten”; 
• Niveau cricket in Vlaanderen verbeteren; 
• Doorgroeimogelijkheden voorzien; 
• Ontwikkeling voor alle leeftijden; 
• Ondersteuning aan clubs verhogen en structureren; 
• Voorzien van kwalitatieve cricketevenementen en het uitbouwen van bestaande 

competities.  

Om deze missie te realiseren wordt gestreefd naar een samenstelling van het 
bestuursorgaan met sterke strategische profielen en een brede diversiteit op het vlak van 
gender, leeftijd en etniciteit, om op die manier de kwaliteit van het beleid en de 
besluitvorming te verhogen.  

De kandidaat-bestuurders worden, met vermelding van hun motivatie, opleiding en 
relevante ervaring, voorgedragen door de aangesloten verenigingen. Het bestuur vergelijkt 
het profiel van de kandidaten met de functieprofielen die binnen het bestuur dienen te 
worden opgenomen.  

 

10.2. Algemeen bestuurdersprofiel  
 

De bestuurdersprofielen zullen jaarlijks en bij elke vacature worden herbekeken en/of 
geactualiseerd.  

a) Van alle bestuursleden wordt verwacht dat ze actief meewerken aan onderstaande 
bevoegdheden. 

• CV werking aansturen inzake algemene opdracht en de specifieke beleidsfocussen. 
De concrete uitvoering ligt bij de medewerker(s).  



• Alles wat niet specifiek door de wetgeving op de vzw’s wordt bepaald, is aan de 
Algemene Vergadering voorbehouden.  

• Aanwerving en evaluatie van het personeel van de CV. 
• Bepalen van standpunten van CV aangaande materies die geagendeerd worden op 

de vergaderingen van BCF.  
• Het rapporteren aan de Algemene Vergadering over de code van goed bestuur en de 

naleving van de gedragscode.  

Hiervoor wordt verwacht dat de bestuursleden:  

• De gemeenschappelijke belangen van cricket bewaken. 
• De functie vervullen in het kader van een ethische organisatiecultuur, waaronder het 

duurzaam en ethisch verantwoord sporten.  
• De gedragscode, goedgekeurd door de AV, strikt naleven.  

 

De bestuursvergaderingen gaan gemiddeld om de 4 weken door.  

 

b) Een bestuurder kan slechts 1 bestuurdersprofiel aannemen. De mogelijke 
bestuurdersprofielen binnen Cricket Vlaanderen zijn:  

• De voorzitter 
• De secretaris 
• De penningmeester 
• De bestuurder 
• De vertegenwoordiger van CV in BCF 

 
c) Daarnaast heeft het bestuursorgaan van CV ook enkele functieprofielen, die 

gecumuleerd kunnen worden met een bestuurdersprofiel. Onderstaande 
verantwoordelijkheden kunnen opgenomen worden door niet-bestuurders. Het is 
mogelijk om verschillende functieprofielen op te nemen als dit aanvaardt wordt door 
zowel de bestuurder als het bestuursorgaan.  

• De vice-voorzitter 
• De verantwoordelijke competitie  
• De verantwoordelijke topsport 
• De verantwoordelijke recreatief cricket 
• De verantwoordelijke communicatie en sponsoring 
• De verantwoordelijke infrastructuur  
• De verantwoordelijke jeugd  
• De verantwoordelijke dames  
• De verantwoordelijke ethiek en tucht  
• De verantwoordelijke officials   
• De verantwoordelijke clubondersteuning   
• De verantwoordelijke opleidingen en bijscholingen   
• De verantwoordelijke goed bestuur   

 



Het profiel en functie van de bestuurder ligt vast voor tot het einde van de ambtstermijn 
van de bestuurder. Mutaties binnen het bestuur zijn mogelijk met een 2/3 meerderheid van 
de stemmen binnen het BO.  

d) Elke bestuurder dient de volgende eigenschappen in zich te dragen.  

Een bekwaam bestuurder:  

• Is zich bewust van de doelstelling en de aard van de vereniging en onderschrijft die 
voluit. 

• Draagt de waarden uit van CV en promoot CV binnen zijn netwerk op een positieve 
manier.  

• Heeft strategische inzichten in relevante domeinen of deeldomeinen binnen de 
sportsector. 

• Heeft interesse in alle aspecten van de brede werking van CV, al dan niet 
gecombineerd met een bijzondere interesse in één of meerdere deelgebieden. 

• Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder 
van een vereniging. 

• Heeft een basiskennis van wetgeving en reglementering (Sportdecreet en vzw-
wetgeving). 

• Is zich goed bewust van zijn rol als lid van het Bestuursorgaan, ten opzichte van de 
rol van de Algemene Vergadering (AV). 

• Is zich goed bewust van zijn rol ten aanzien van het beleid, de werking en het 
personeel. 

• Is de Nederlandse taal machtig.  

Een positieve en constructieve bestuurder:  

• Kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet 
gericht op het zelf opnemen van taken van operationeel beleid.  

• Kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van CV.  
• Denkt actief mee over de inhoudelijke en strategische positionering van CV. 
• Ziet en zoekt uitdagingen voor CV op het vlak van bestuur, werking, financiën en 

logistiek.  
• Kan voldoende tijd vrijmaken om de vergaderingen van het Bestuursorgaan voor te 

bereiden en actief bij te wonen.  
• Is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van 

kritische vragen de werkorganisatie en vereniging een spiegel voor te houden.  
• Heeft goede vaardigheden om actief deel te nemen aan vergaderingen (actief 

luisteren, de bal spelen en niet de man, besluitvaardig). 
• Kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken.  
• Is een teamspeler met een democratische ingesteldheid die zich kan verzoenen met 

de beslissingen van het Bestuursorgaan, ook als die beslissingen niet in 
overeenstemming met zijn of haar persoonlijke mening.  

• Kan daarnaast ook taken en verantwoordelijkheden opnemen in commissies, 
werkgroepen of vertegenwoordigingen.  

• Heeft een draagvlak in de sportsector en kan dit versterken  
• Kan het bestuursbeleid van CV mee uitdragen naar alle stakeholders  

 



Een communicatieve en aanwezige bestuurder:  

• Is beschikbaar voor regelmatig overleg over kleine en grote punten via telefoon of 
mail, en maakt tijd voor het doornemen van interne of externe nota’s  

• Staat open voor overleg en hecht belang aan een goede communicatie met de 
voorzitter  

• Is vlot bereikbaar bij vragen of problemen  
• Kijkt als lid van het Bestuursorgaan enkel naar het algemeen belang van CV  
• Is een toonbeeld op vlak van integriteit, verantwoordelijkheidszin, toewijding en 

loyaliteit  
• Beschikt over een geïnformeerd oordeelsvermogen en voldoende zelfvertrouwen  
• Beschikt over voldoende communicatieve en intellectuele kwaliteiten  
• Staat open voor andere en nieuwe ideeën en zienswijzen  
• Heeft een ruime dossierkennis en kan snel expertise opbouwen  
• Kan goed omgaan met vertrouwelijke informatie  
• Stelt zich zo nodig terughoudend op  

 

10.3. Specifieke bestuurdersprofielen  
 

10.3.1. Voorzitter  
 

De voorzitter staat in voor een goede werking van het Bestuursorgaan en waakt erover dat 
het Bestuursorgaan al zijn taken en verantwoordelijkheden opneemt.  

Specifieke taken van de voorzitter:  

• Staat in voor de algemene leiding van CV 
• Houdt toezicht op de naleving van de statuten, het intern reglement en het correct 

naleven van alle procedures van de federatie.  
• Hij is de officiële woordvoerder van de federatie. 
• Hij kan bepalen dat uitgaande stukken, geen betrekking hebbende op de 

vertegenwoordiging van de federatie in en buiten rechte, door hem worden 
ondertekend. 

• Hij geeft leiding aan het bestuursorgaan en houdt toezicht op het uitvoeren van 
besluiten van het bestuur. 

• Bij ontstentenis of tijdelijke verhindering van de voorzitter treedt de vice-voorzitter als 
zodanig op in de plaats van de voorzitter. 

• Brieft, samen met de algemeen directeur, nieuwe bestuursleden 
• Is ambtshalve lid van het Bestuur en de AV van de BCF 
• Houdt toezicht op het opstellen van de agenda, het verloop van de vergaderingen en 

het opvolgen van de beslissingen  

Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de Voorzitter over 
zoveel mogelijk van de volgende aanvullende competenties:  

• Ervaring in andere besturen  
• Kennis over bedrijfsbeheer en –ontwikkeling  
• Kennis over goed bestuur  



• Kennis van risicomanagement  
• Ervaring in het bepalen van strategie en visie  
• Een vergadering kunnen leiden  
• Aandacht voor ethisch verantwoord sporten  

 

10.3.2. Secretaris  
 

De Secretaris is verantwoordelijk voor de secretariële processen en de toepassing ervan.  

Specifieke taken van de secretaris:  

• Is eindverantwoordelijke voor de dagdagelijkse administratie van CV.  
• Is eindverantwoordelijke voor de tijdige verslaggeving van CV naar derden toe.  
• Hij is eindverantwoordelijk voor de correspondentie en hun afschriften in overleg met 

en namens het bestuur van CV. 
• Hij houdt de in artikel 27 van de statuten bedoelde registers bij. 
• Het archief van de federatie wordt door zijn zorg bewaard. 
• Hij is eindverantwoordelijk voor het notuleren van de vergaderingen. 
• Op de AV in het voorjaar brengt hij het jaarverslag uit. 
• Bij ontstentenis of tijdelijke verhindering van de secretaris wordt zijn functie 

waargenomen door een door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen commissaris. 

Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de Secretaris over 
zoveel mogelijk van de volgende aanvullende competenties:  

• Ervaring met HR/personeelsbeleid en opleidingen  
• Bezit juridische kennis  
• Aandacht voor gezondheid en veiligheid  
• Ervaring in andere besturen  
• Een team van medewerkers kunnen managen  
• Aandacht voor ethisch verantwoord sporten  

 

10.3.3. Penningmeester  
 

De penningmeester is verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële 
zaken.  

Specifieke taken van de penningmeester:  

• Is eindverantwoordelijke voor de boekhoudkundige handelingen van CV.  
• De penningmeester is de financiële verantwoordelijke van de federatie, bedoeld in 

artikel 5 en 25 van de statuten, bij haar werkzaamheden behulpzaam en draagt ervoor 
zorg dat deze commissie de haar in de statuten toegekende bevoegdheden naar 
behoren kan uitoefenen. 

• Is eindverantwoordelijke voor de periodieke begrotingsopvolging van CV.  
• Is de link naar algemeen directeur en verantwoordelijk jegens de AV van CV betreffende 

de boekhoudkundige en financiële activiteiten van CV.   



• Indien de financiële commissie of het bestuursorgaan zulks verlangt is hij verplicht ook 
tussentijds rekening en verantwoording te doen. 

• Bij ontstentenis of tijdelijke verhindering van de penningmeester wordt zijn functie 
waargenomen door een door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen commissaris. 

• Ingeval de penningmeester tussentijds aftreedt, laat hij vóór het tijdstip van zijn 
deungeren zijn boeken en kas nazien door de financiële commissie. Deze commissie 
brengt binnen één maand na verkregen opdracht verslag uit aan het bestuursorgaan, 
dat dit verslag ter kennis brengt van de algemene vergadering. 

Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de penningmeester 
over zoveel mogelijk van de volgende aanvullende competenties:  

• Heeft kennis van financiën en het genereren van inkomstenbronnen  
• Kennis van risicomanagement  
• Ervaring in andere besturen  
• Aandacht voor ethisch verantwoord sporten  

 

10.3.4 De federale afgevaardigde BCF  
 

Specifieke taken van de federale afgevaardigde van CV in de Belgische Cricket Federatie.   

• Vertegenwoordigen CV in het Bestuur van de BCF  
• Verdedigen de standpunten van CV in de bestuursorganen van de BCF  
• Rapporteren aan het Bestuur van CV m.b.t. de besluiten van het Bestuur van de BCF.  
• Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de afgevaardigde 

BCF over zoveel mogelijk van de volgende aanvullende competenties  
• Ervaring in het bepalen van een visie  
• Draagt de ontwikkeling van de sport hoog in het vaandel  
• Ervaring in samenwerking op nationaal en internationaal niveau  
• Samenwerkingsverbanden, netwerken en partners kunnen aantrekken  
• Kennis van de internationale en Europese context van sport  
• Kennis van de beleidsimplicaties in de sportsector  
• Meertalig 

Naast de specifieke taken beschikt de afgevaardigde over zoveel mogelijk van de volgende 
aanvullende competenties:  

• Heeft kennis van financiën en het genereren van inkomstenbronnen  
• Kennis van risicomanagement  
• Ervaring in andere besturen  
• Aandacht voor ethisch verantwoord sporten  

 

  



10.4. Functieprofielen Cricket Vlaanderen 
 

10.4.1. Verantwoordelijke competitie en topsport  
 

Specifieke taken van de verantwoordelijke competitie en topsport:  

• Is eindeverantwoordelijke voor de competitie- en topsportwerking van CV 
• Is de link naar de algemeen directeur belast met de opvolging van de competitie en 

topsportactiviteiten  
• Is de link met de topsportcoaches van CV en de voorzitter van de commissie competitie 

en topsport 
• Verdedigt de standpunten van CV in de betrekkingen met de subsidiërende overheden  

Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de verantwoordelijke 
topsport en competitie over zoveel mogelijk van de volgende aanvullende competenties:   

• Ervaring in de sport  
• Kennis en ervaring in competitiesport - Kennis van topsport  
• Kennis van de internationale en Europese context van sport  
• Geloofwaardigheid in en kennis van de sportsector  
• Aandacht voor ethisch verantwoord sporten 

  

10.4.2. Verantwoordelijke communicatie en sponsoring  
 

Specifieke taken van de verantwoordelijke communicatie en sponsoring:  

• Is de voorzitter van de ligacommissie communicatie & sponsoring.  
• Is de coördinator van sponsor-, marketing- en promotieactiviteiten van CV 
• Is eindverantwoordelijke voor de inhoud en het tijdig verschijnen van de periodieke 

berichtgeving van CV 
• Is eindverantwoordelijke voor de ontwikkeling en het gebruik van de digitale 

communicatiekanalen. 

Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de verantwoordelijke 
communicatie en sponsoring over zoveel mogelijk van de volgende aanvullende 
competenties:  

• Ervaring met externe communicatie en promotie  
• Ervaring met de media  
• Inkomstenbronnen kunnen genereren  
• Samenwerkingsverbanden, netwerken en partners kunnen aantrekken  
• Ervaring met eventmanagement  
• Aandacht voor ethisch verantwoord sporten  

 

 



10.4.3. Verantwoordelijke jeugd 
 

Specifieke taken van de verantwoordelijke jeugdcricket 

• Is de voorzitter van de commissie jeugd 
• Is eindverantwoordelijke betreffende activiteiten met betrekking tot jeugd cricket 
• Coördineert CV–initiatieven 

Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de verantwoordelijke 
jeugd over zoveel mogelijk van de volgende aanvullende competenties:  

• Ervaring in de sport   
• Ervaring met begeleiding van jongeren  
• Draagt de ontwikkeling van de sport hoog in het vaandel  
• Aandacht voor gezondheid en veiligheid  
• Aandacht voor ethisch verantwoord sporten  

 

10.4.4. Verantwoordelijke promotie en initiatie 
 

Specifieke taken van de verantwoordelijke promotie en initiatie 

• Is de voorzitter van de commissie promotie en initiatie 
• Is eindverantwoordelijke betreffende activiteiten met betrekking tot promotie en 

initiatie. 
• Coördineert CV–initiatieven 

Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de verantwoordelijke 
jeugd, promotie en initiatie over zoveel mogelijk van de volgende aanvullende 
competenties:  

• Ervaring in de sport   
• Ervaring met begeleiding van jongeren  
• Draagt de ontwikkeling van de sport hoog in het vaandel  
• Aandacht voor gezondheid en veiligheid  
• Aandacht voor ethisch verantwoord sporten  

 

10.4.5. Verantwoordelijke Recreatief Cricket  
 

Specifieke taken van de verantwoordelijke Recreatief Cricket & toernooien 

• Is de voorzitter van de ligacommissie Recreatief Cricket  
• Is eindverantwoordelijke betreffende de recreatieve en laagdrempelige initiatieven 

binnen cricket.   
• Is eindverantwoordelijk voor de verschillende cricket toernooien door de federatie 

georganiseerd.  
• Is coördinator voor de verschillende cricket toernooien binnen Vlaanderen, door haar 

clubs georganiseerd.  



• Is de link naar algemeen directeur en verantwoordelijk jegens de AV van CV betreffende 
de activiteiten van deze laatste.  

Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de verantwoordelijke 
Recreatief Cricket over zoveel mogelijk van de volgende aanvullende competenties:  

• Ervaring in de cricket sport  
• Draagt de ontwikkeling van de sport hoog in het vaandel 
• Kennis van en ervaring met de recreatieve sportbeleving - Samenwerkingsverbanden, 

netwerken en partners kunnen aantrekken  

 

10.4.6. De vice-voorzitter 
 

Specifieke taken van de vice-voorzitter:  

• Vervangt de voorzitter in zijn afwezigheid.  

Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de verantwoordelijke 
communicatie en sponsoring over zoveel mogelijk van de volgende aanvullende 
competenties:  

• Ervaring met management  
• Aandacht voor ethisch verantwoord sporten  

 

10.4.7 De verantwoordelijke infrastructuur  
10.4.8 De verantwoordelijke dames  
10.4.9. De verantwoordelijke ethiek en tucht  
10.4.10. De verantwoordelijke officials   
10.4.11. De verantwoordelijke clubondersteuning   
10.4.12. De verantwoordelijke opleidingen en bijscholingen   
10.4.13. De verantwoordelijke goed bestuur   
 

ARTIKEL 11: ONDERWERPING TUCHTRECHT 
 

1. Door hun aansluiting bij Cricket Vlaanderen aanvaarden alle clubs en hun leden de 
reglementen en gedragscodes van Cricket Vlaanderen (met inbegrip van het 
tuchtreglement) en de bevoegdheid van Cricket Vlaanderen (in sportieve, 
reglementaire, disciplinaire/tuchtrechtelijke, administratieve en juridische 
aangelegenheden).  

2. De clubs verbinden zich ertoe om hun leden op de hoogte te brengen van deze 
reglementen en deze ook op te leggen en af te dwingen. De reglementen en 
gedragscodes van Cricket Vlaanderen (met inbegrip van het tuchtreglement) worden 
gepubliceerd op de website van Cricket Vlaanderen en zijn ook vrij beschikbaar op het 
secretariaat van Cricket Vlaanderen en worden als bijlage toegevoegd bij dit document. 



3. Cricket Vlaanderen en, door hun aansluiting, de clubs en hun leden, verbinden zich 
ertoe elk geschil uit hoofde van de reglementen en gedragscodes (met inbegrip van 
elke vordering op basis het tuchtreglement) of van de competities georganiseerd 
conform dit reglement, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen 
en na de uitputting van de interne middelen voor zover deze in huidig reglement zijn 
voorzien, te beslechten via scheidsrechterlijke procedure bij het Vlaams Sporttribunaal 
(VST). De federatie en de leden dragen er zorg voor dat alle begeleiders zoals bedoeld 
in het tuchtreglement clublid zijn dan wel zich aan het tuchtrecht van de federatie 
onderworpen hebben. 

4. Alle leden van Cricket Vlaanderen dienen, bij de aansluiting en verlenging van hun 
lidmaatschap, afzonderlijk zich akkoord te verklaren met het volgende: 
a. Ik verbind mij ertoe de statuten en reglementen van Cricket Vlaanderen te 

respecteren en aanvaard dat zij een tuchtsanctie en/of ordemaatregel tegen mij 
kunnen treffen.  

b. Ik erken uitdrukkelijk de bevoegdheid van het Vlaams Sport Tribunaal (“VST”) in 
eerste aanleg en de tuchtkamer hoger beroep van het Vlaams Sport Tribunaal 
(“VST”) in tweede aanleg om ten exclusieve en definitieve titel in tuchtrechtelijke 
aangelegenheden uitspraak te doen in de gevallen zoals gespecifieerd in het 
reglement van de sportfederatie en, in het bijzonder, in geval van tuchtrechtelijke 
vervolging omwille van grensoverschrijdend gedrag.  

c. Ik stem ermee in dat Cricket Vlaanderen elke disciplinaire sanctie genomen ten 
aanzien van mij publiceert en deze bekendmaakt aan andere verbonden 
sportfederaties en overheidsdiensten. 

 

ARTIKEL 12: HET TUCHTORGAAN. 
 

1. In tuchtaangelegenheden m.b.t. Grensoverschrijdend gedrag erkennen de 
sportfederatie en, door hun aansluiting, de clubs en hun leden, uitdrukkelijk de 
bevoegdheid van de ethische commissie (enkel adviesverlenende functie) van de 
sportfederatie en de tuchtinstanties van het Vlaams Sport Tribunaal (VST) in eerste 
aanleg en de tuchtkamer hoger beroep van het Vlaams Sport Tribunaal (VST) in tweede 
aanleg. 

  

ARTIKEL 13: DE ETHISCHE COMMISSIE. 
 

1. Een ethische commissie bestaat minimaal uit drie natuurlijke personen. De federatie-
API maakt niet verplicht deel uit van de commissie, tenzij in geval van reactief advies.  

2. De ethische commissie heeft louter adviesverlenende functie. De voorzitter van de 
ethische commissie bepaalt de ernst van de zaak na interne onderzoek en overleg, en 
verwijst het door naar het Vlaams Sporttribunaal. 

3. Het bestuur bepaalt de leden, werking en bevoegdheden van de commissie. Deze leden 
worden aangeduid voor een hernieuwbare termijn van 4 jaar. De ethische commissie 
wijst één van haar leden als voorzitter en één van haar leden als secretaris aan en 
draagt zorg voor publicatie van deze aanwijzingen op de website van de federatie. De 



voorzittersfunctie en de secretarisfunctie kunnen op een door de ethische commissie 
zelf te bepalen wijze door andere leden van de commissie worden waargenomen. 

4. De kandidaatstelling voor de benoeming tot lid van de ethische commissie geschiedt 
door het bestuur. 

 

ARTIKEL 14: PRIVACY  
 

De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de 
leden te zullen respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig de 
privacyverklaring   van de club behandeld. Deze privacyverklaring is te vinden op de website 
van de vereniging.  

Elk lid stemt ermee in dat tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van de 
vereniging foto’s en beeld opnames gemaakt worden waarop het lid afgebeeld wordt. Elk 
lid stemt er mee in dat deze foto’s en opnames door de vereniging gebruikt mogen worden 
voor weergave of publicatie op de website, folders, nieuwsbrief of sociale media van de 
sportvereniging, in welke vorm ook en al dan niet met vermelding van diens naam. Indien 
een lid dit niet wenst zal hij hiertoe uitdrukkelijk een verklaring afleggen tegenover het 
bestuur van de vereniging.  

Het gebruik van de afbeelding levert geen financiële vergoeding op voor het lid. 

 

ARTIKEL 15: FINANCIËLE COMMISSIE. 
 

1. De financiële commissie bedoeld in artikel 26 van de statuten bestaat uit drie 
meerderjarige natuurlijke personen die geen deel uitmaken van het bestuur. 

2. De leden van de financiële commissie worden benoemd en ontslagen door de algemene 
vergadering. Een benoeming geldt voor de tijd van ten hoogste twee jaar. De leden van 
de financiële commissie treden af volgens een door de commissie op te stellen rooster 
en zijn na hun aftreden ten hoogste tweemaal herbenoembaar. De financiële commissie 
wijst een van haar leden als voorzitter aan en draagt zorg voor publicatie van deze 
aanwijzing op de website van de federatie. 

3. De kandidaatstelling voor de benoeming tot lid van de financiële commissie geschiedt 
door het bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1 sub a van dit reglement. 

4. De financiële commissie adviseert het bestuur over de financiële aangelegenheden van 
de federatie, zulks in de meest ruime zin van het woord. 

5. De financiële commissie is bevoegd omtrent de financiële aangelegenheden van de 
federatie aan het bestuur wensen en bezwaren kenbaar te maken en voorstellen te 
doen. 

6. Het bestuur stelt de financiële commissie in de gelegenheid aan het bestuur advies uit 
te brengen over een door het bestuur of door een ander federatieorgaan te nemen 
besluit met betrekking tot: 
a. de vaststelling of wijziging van lidgeld en/of hoofdelijke omslagen; 
b. de financiële arbeidsvoorwaarden van personeel in dienstbetrekking bij de 

federatie; 



c. het aangaan of wijzigen van overeenkomsten ten name van de federatie, waarvan 
het financieel belang aanzienlijk is. 

 

ARTIKEL 16: AUDITCOMITE 
 

1. Het auditcomité is samengesteld uit minimum 2 onafhankelijke rekeningonderzoekers 
aangesteld door de Algemene Vergadering. 

2. Het onderzoekt voorafgaand aan de Algemene Vergadering de rekeningen van het 
verlopen boekjaar en brengt verslag uit van zijn bevindingen. 

3. Het gaat meer in het bijzonder na of de jaarrekening een waar en getrouw beeld geven 
van de financiële toestand van Cricket Vlaanderen. 

4. Het verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de AV. 

 

ARTIKEL 17: COMMISSIES EN ADVISEURS. 
 

1. Het bestuur bepaalt de samenstelling van de commissies en wijst uit de leden van elke 
commissie de voorzitter aan. 

2. Het bestuur stelt voor de commissies instructies vast, die in elk geval inhouden een 
taakomschrijving en bevoegdhedentoekenning, alsmede de plicht ten minste éénmaal 
per jaar verslag uit te brengen aan het bestuur van de verrichte werkzaamheden. 

3. Het bestuur maakt de instelling, samenstelling en taak van de commissies bekend in 
een officiële publicatie vanwege de federatie. Het bestuur doet daarin tevens 
mededeling van mutaties in de samenstelling van de commissies. 

4. Het bestuur ontslaat commissieleden tussentijds, indien het belang van de federatie 
zulks vordert. 

5. Het bestuur heeft de bevoegdheid om adviseurs aan te stellen die het bestuur van 
advies dienen op het gebied waarvoor de adviseurs zijn aangesteld. De adviseurs 
worden aangesteld voor de tijd van één jaar, tenzij bij de aanstelling anders wordt 
bepaald. 

 

ARTIKEL 18: STEMRECHT. 
 

1. Het aantal stemmen dat een lid in de algemene vergadering mag uitbrengen wordt 
bepaald in artikel 17 van de statuten van de vereniging.  

2. Onder een door de federatie geleide competitie wordt in dit artikel verstaan: een 
competitie als bedoeld in artikel 17 lid 1 sub a, met deelname in lid 2 sub a, b en/of c  
van dit reglement. 

 

ARTIKEL 19: COMPETITIE. 
 

1. De federatie leidt de navolgende competities: 



a. Reguliere competities; 
b. Bekercompetities; 

2. Andere door het bestuur te bepalen competities. 
3. De in lid 1 genoemde competities kunnen onderverdeeld worden in: 

a. herencompetities (H); 
b. damescompetities (D); 
c. jeugdcompetities (J); 
d. indoorcompetities (I); 
e. innovatieve cricketcompetities (Inno); 
f. schoolcompetities (S); 
g. andere door het bestuur te bepalen competities. 

4. Het bestuur stelt voor elk jaar de indeling in klassen van de in lid 1en/of lid 2 bedoelde 
competities vast. Een klasse kan worden onderverdeeld in afdelingen. 

5. Het bestuur draagt zorg voor tijdige publicatie van bedoelde indelingen. 

 

ARTIKEL 20: COMPETITIELEIDER. 
 

1. Het bestuur stelt elk jaar voor elke competitie een competitieleider aan. Een 
competitieleider kan tezelfdertijd voor verschillende competities worden aangesteld. 

2. Het bestuur kan een competitieleider tussentijds ontslaan indien het belang van de 
federatie zulks vordert. 

3. Het bestuur maakt de aanstelling en het ontslag bekend in een officiële publicatie 
vanwege de federatie. 

4. De competitieleider is belast met de feitelijke organisatie van de betreffende 
competitie en van de administratieve verwerking van de gegevens van de competitie. 

 

ARTIKEL 21: COMPETITIEREGLEMENTEN EN SPELREGLEMENTEN. 
 

1. De federatie kent voor iedere competitie als bedoeld in artikel 17 van dit reglement een 
spelreglement dat van toepassing is op alle door de federatie in die competitie 
georganiseerde wedstrijden. Een spelreglement kan van toepassing zijn op meerdere 
competities. 

2. De competitiereglementen en de spelreglementen worden goedgekeurd door het 
bestuur, met dien verstande dat de bepalingen met betrekking tot speelgerechtigdheid 
de goedkeuring van de algemene vergadering behoeven. 

3. Het bestuur stelt de algemene vergadering in de gelegenheid advies uit te brengen over 
de inhoud van de competitiereglementen en de spelreglementen, tenzij spoedeisende 
belangen van de federatie zich daartegen verzetten. 

4. Het bestuur draagt zorg voor publicatie van de competitiereglementen en de 
spelreglementen. 

 

ARTIKEL 22: DEELNEMING AAN COMPETITIEWEDSTRIJDEN. 
 



1. Een lid mag uitsluitend spelers aan een competitiewedstrijd laten deelnemen, die op 
de wijze als omschreven in artikel 4 van dit reglement als lid van het betreffende lid 
zijn geregistreerd en aan wie niet het recht is ontzegd om aan wedstrijden deel te 
nemen. 

2. In de competitiereglementen worden nadere regels gesteld met betrekking tot de 
speelgerechtigdheid van: 
a. een speler die als lid van een lid overgaat naar een ander lid; 
b. een speler die, nadat hij tijdens het lopende jaar reeds aan één of meer 

competitiewedstrijden voor een lid heeft deelgenomen, in datzelfde jaar voor een 
ander lid aan competitiewedstrijden wil deelnemen; 

c. een speler die, nadat hij met één of meer elftallen van een lid aan 
competitiewedstrijden heeft deelgenomen in hetzelfde jaar met een elftal van 
lagere rangorde aan een competitiewedstrijd wil deelnemen; 

d. een speler die na één april op de wijze als omschreven in artikel 4 van dit reglement 
als lid van een lid wordt geregistreerd en in hetzelfde jaar aan 
competitiewedstrijden voor het betreffende lid wil deelnemen; 

e. buitenlandse spelers.  

 

 

ARTIKEL 22A: DEELNEMING AAN COMPETITIEWEDSTRIJDEN DOOR FEDERATIE-
ELFTALLEN  
 

1. In afwijking van en in aanvulling op het in artikel 20 bepaalde, kan het bestuur nationale 
elftallen aan competities laten deelnemen. 

 

ARTIKEL 23: TOEGANG TOT WEDSTRIJDEN. 
 

1. Ereleden, leden van verdienste, leden van het bestuur, leden van de ethische 
commissie, van de commissie van beroep en van de financiële commissie, en de 
competitieleider, alsmede diegenen die daarvoor naar het oordeel van het bestuur in 
aanmerking komen, hebben vrije toegang tot alle competitiewedstrijden. 

2. De personen bedoeld in lid 1 en de door het bestuur aangewezen donateurs hebben 
recht van vrije toegang tot alle door de federatie georganiseerde wedstrijden buiten 
het verband van de door de federatie geleide competities. 

 

ARTIKEL 24: HANDHAVING EN INTERPRETATIE VAN DE STATUTEN EN REGLEMENTEN 
 

1. Het bestuur is, voor zover deze taak niet door de statuten en/of dit reglement aan 
andere organen van de federatie is opgedragen, belast met de handhaving en 
interpretatie van het gestelde in de statuten en reglementen. 

2. Organen en leden van de federatie, clubleden en federaties scheidsrechters zijn 
bevoegd om ter zake van de interpretatie van de statuten of de reglementen een 



uitspraak van het bestuur te vragen, doch uitsluitend indien over dezelfde kwestie geen 
geschil bij de tuchtcommissie aanhangig is. 

3. Een geschil ter zake van de interpretatie van de statuten of de reglementen wordt aan 
de tuchtcommissie voorgelegd. 

 

ARTIKEL 25: WIJZIGING INTERN REGLEMENT 
 

1. Wijzigingen van dit intern reglement worden geregeld volgens artikel 24 van de statuten 
van de vereniging.  

 
  



ARTIKEL 26: DE DIRECTIE 
 

1. De toezichthoudende bevoegdheden van de directie 
a. Het secretariaat of bureau staat onder leiding van de directeur.  
b. De directeur waakt over de naleving door de medewerkers van het 

arbeidsreglement en de contractuele overeenkomst, de taakuitvoering en de 
onderlinge samenwerking. 

c. Personeelsaangelegenheden die behoren tot het dagelijks bestuur van de 
vereniging worden aan de secretaris ter bespreking, goedkeuring of agendering 
van het Bestuursorgaan voorgelegd. 

2. Beleidsmatige bevoegdheden van de directie 
a. Nieuwe initiatieven dienen voorafgaand aan de eventuele uitvoering worden 

voorgelegd aan het degelijks bestuur (kern) en bij gebreke het Bestuursorgaan 
als voorstel van agendapunt. 

b. Beleidsmatige keuzes moeten minstens in samenspraak worden genomen met 
het dagelijks bestuur (de kern), en indien de kern dit nodig acht, met het 
bestuursorgaan.  

3. Uitvoerende taken van de directie 
a. Het secretariaat is belast met de uitvoering van de beslissingen van het 

Bestuursorgaan. 
b. Financiële uitgaven/inkomsten die niet voorzien zijn in een goedgekeurd budget 

dienen aan de penningmeester ter goedkeuring of agendering van het 
Bestuursorgaan te worden voorgelegd. 

4. Functioneringsgesprek 

Een lid/ leden van het Dagelijkse Bestuur houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de 
directeur. Het verslag hiervan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuursorgaan.  

 

ARTIKEL 27: OVERGANGSBEPALINGEN 
 

1. Dit reglement treedt in werking op 1 april 2021. 
2. Op het tijdstip van in werking treden van dit reglement wordt ingetrokken het thans 

geldende Intern Reglement. 
3. Dit reglement is uitsluitend van toepassing op feiten die na het tijdstip van in werking 

treden van dit reglement voorvallen.  



BIJLAGEN 
 

A. Erkenningsreglement (nieuwe) cricketclubs 
 

Erkenningsreglement clubs Cricket Vlaanderen 
 

Erkenningsvoorwaarden als toegetreden lid JA NEE 

De club beoefent haar sport in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;    

De club heeft haar clubsecretariaat in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest;  

  

Het clubbestuur bestaat uit minimum 3 personen met een afzonderlijk adres;    

De club heeft 1 specifieke rekeningnummer op naam van de club;    

De club heeft een sportieve werking die permanent is;    

De club legt een ledenlijst met complete data voor. Het minimum aantal leden 
bedraagt 20;  

  

De club heeft de Nederlandse taal als voertaal binnen haar communicatie en 
werking.  

  

 

Erkenningsvoorwaarden als werkend lid JA NEE 

De club voldoet aan alle voorwaarden als toegetreden lid;    

De club is een VZW;    

De club heeft een eigen cricketveld voor de thuiswedstrijden; indien niet   

De club heeft een schriftelijke overeenkomst met een club die wel over een 
cricketveld beschikt;  

  

De club is erkend als sportvereniging door zijn gemeente;    

De club heeft een volledig seizoen vriendschappelijke wedstrijden gespeeld tegen 
erkende clubs;  

  

De club heeft een volledig seizoen competitiewedstijden gespeeld in de Vlaamse 
Liga;  

  

De club heeft alle administratieve en financiële verplichtingen tov Cricket 
Vlaanderen vervuld.  

  

 

 

  



B. Gedragscode Leden Cricket Vlaanderen  
 

Artikel 1. Definitie Leden 
Onder "leden" wordt verstaan - niet limitatief: leden van een CV-club, leden van CV, de 
organisatoren van wedstrijden en andere cricket ontmoetingen, de clubs en de 
sportgroepen, bestuurders van clubs, bestuurders van Cricket Vlaanderen, trainers, 
begeleiders, leden van andere federaties doch aanwezig in een door de CV te linken 
activiteit of in interactie met een bij de CV aangesloten lid en dit alles in de ruimste 
betekenis.   
 
Artikel 2. Doelstelling van de gedragscode 
De onderstaande gedragsregels draaien allemaal rond kernwaarden die wij als 
sportorganisatie hoog in het vaandel dragen, zoals respect, integriteit, loyauteit, discretie 
en fair-play. Cricket Vlaanderen en haar aangesloten clubs wensen met volgende 
gedragsregels aan te tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. De 
lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van alle leden dienen te worden 
gerespecteerd. Elke overtreding van de gedragscode, evenals elk misdrijf dat gepleegd 
wordt, kan tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden. Dit betekent dat de persoon in kwestie 
bijvoorbeeld kan uitgesloten worden van de sportorganisatie of van activiteiten die door 
de sportorganisatie georganiseerd worden. 
 
Artikel 3. Sancties 
De in aanmerking komende sancties voor de overtreding(en) van (een) bepaalde regel(s) 
staan vermeld in het tuchtreglement van Cricket Vlaanderen. Een overzicht hieronder. Deze 
sancties kunnen worden opgelegd door de tuchtorganen van de Cricket Vlaanderen.  
a) een berisping, verwittiging, vermaning of waarschuwing; 
b) het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten 
c) het verbod om toegekende rechten uit te oefenen 
d) het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies 
e) de schorsing als lid 
f) de uitsluiting als lid 
g) een combinatie van bovenstaande. 

 
Artikel 4. De overkoepelende principes bij de sportbeoefening 
a) De sport wordt georganiseerd en beoefend (op training en evenementen) op een 

manier waarbij de gezondheid van alle leden en het correct ethisch handelen 
gewaarborgd wordt, altijd en overal. 

b) Er wordt specifieke begeleiding voorzien en aandacht besteed aan kinderen door 
rekening te houden met hun ontwikkelingsniveau en eigenheid, zowel fysiek, als 
mentaal. De positieve waarden in de jeugdsport worden nagestreefd. 

c) Sportiviteit, respect en fair-play gelden zowel ten aanzien van clubleden, als ten 
aanzien van tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters, ongeacht hun 
geslacht, culturele achtergrond, geaardheid, herkomst, sociale status, handicap, geloof 
of levensbeschouwing, politieke of syndicale overtuiging, taal of gezondheidstoestand. 

d) Regels en reglementen zijn gekend en worden gerespecteerd. Pesterijen, doping, drugs, 
intimidatie, machtsmisbruik, wedstrijdvervalsing, ongewenst seksueel gedrag, agressie 
en geweld zijn strikt verboden. Het plegen van misdrijven is uit den boze. Eenieder dient 
hiertoe zijn steentje bij te dragen. Neem je verantwoordelijkheid op als je dingen 
ziet/hoort die in strijd zijn met deze gedragscode. 

e) De sporter wordt beschermd tegen de negatieve effecten die sport kan veroorzaken 
zoals prestatiedruk, blessures of gezondheidsrisico’s. 

 



Artikel 5. De gedragsregels 
 
5.1 Algemeen 
Van alle leden wordt verwacht dat hij/zij correct handelt en dat hij/zij zich bewust is van 
zijn/haar functie, waarbij het er niet toe doet of het lid al dan niet een vergoeding voor zijn 
prestaties ontvangt. Hij/zij handelt overeenkomstig de geldende standaard en opleiding.  
 
In het bijzonder respecteren de leden minstens de volgende gedragsregels. 
 
a) Alle leden zijn medeverantwoordelijk en zorgen voor een gezonde, ethische en veilige 

sportomgeving, voor zichzelf en voor anderen, waarin veiligheid gewaarborgd is (en ook 
zo wordt ervaren). De leden zijn open en alert voor waarschuwingssignalen op dat vlak, 
en aarzelen niet om signalen door te geven aan het bestuur, de API, de club, de 
federatie of de ethische commissie. Bestuurders en trainers hebben hier een 
voorbeeldrol in. 

b) De leden kennen de reglementen en de gedragscode, handelen naar de regels en de 
richtlijnen, en houden zich aan de veiligheidsvoorschriften. Bestuurders en trainers 
hebben hier een voorbeeldrol in, en informeren anderen hierin.  

c) De sportbegeleider is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring, functies en 
relevante feiten vóór en gedurende zijn/haar aanstelling als sportbegeleider. 

d) Het lid dat een relatie heeft met een ander lid, informeert onmiddellijk het bestuur of 
de API hierover. 

e) Bestuurders of trainers gaan zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. 
Bestuurders zullen bestuursbesluiten goed onderbouwen, zodat men begrip heeft voor 
de gekozen richting, en steeds een correcte belangenafweging maken. 

f) De leden gedragen zich als een voorbeeld voor anderen en onthouden zich van 
gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij 
gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende 
opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het 
gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, internet of het maken van 
geluids- of beeldmateriaal. Bestuurders en trainers hebben hier een voorbeeldrol in. 

g) De leden respecteren de waardigheid van elke persoon, sluiten niemand uit en zullen 
geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen maken en 
gedragingen stellen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele 
achtergrond, leeftijd, beperking of andere kenmerken. Bestuurders en trainers hebben 
hier een voorbeeldrol in. 

h) De bestuurder en sportbegeleider is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) 
afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet. Hij/zij gebruikt de positie niet om op 
onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Informatie wordt gebruikt voor 
het doel van de organisatie en niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen, zeker 
wanneer deze informatie vertrouwelijk is.  

i) i) De bestuurder voorkomt belangenvermenging of de schijn van belangenvermenging. 
Hij/zij vervult geen bezoldigde of onbezoldigde nevenfuncties die in strijd zijn, of 
kunnen zijn met zijn/haar functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan 
zijn met zijn/haar functie. Hij/zij is transparant inzake financiële belangen in andere 
organisaties en nevenfuncties. Hij/ zij voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties 
de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. 

j) De bestuurder tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en 
extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. 

k) De leden nemen noch bieden gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om 
iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wanneer iets 
wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, meldt het lid dit onmiddellijk aan het 



bestuur van de sportorganisatie. Bestuurders en trainers hebben hier een voorbeeldrol 
in. 

l) De leden stellen nooit informatie beschikbaar aan derden die nog niet openbaar 
gemaakt is en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt 
niet op de sportwedstrijden en sportcompetitie binnen de sporttak waarin hij 
betrokken is, op gelijk welke manier.  

m) De leden drinken geen alcohol en roken niet in de nabije aanwezigheid van 
minderjarige sporters. 

n) De leden zullen ten allen tijden gehoor geven aan een mogelijke vraag naar een 
uittreksel van zijn strafregister model 2. Op basis van de inhoud hiervan kan een 
uitspraak gedaan worden naar de aansluiting van het lid. 

 
5.2. Specifieke bepalingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag 
Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van de 
leden die ten allen tijden dient te worden gerespecteerd. 
a) De bestuurder neemt (meldingen van) onbehoorlijk of grensoverschrijdend gedrag 

ernstig. 
• De bestuurder spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en 

te houden. Hij/zij zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor 
onbehoorlijk of grensoverschrijdend gedrag en stimuleert het melden ervan. De 
bestuurder zal zijn bestuurstaken correct uitvoeren zodat geen gelegenheid ontstaat 
voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur treedt adequaat op tegen 
het schenden van regels en normen door sporters, begeleiders, bestuurders en 
anderen. 

b) De leden nemen niet deel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, noch zal hij/zij 
anderen daartoe aanmoedigen. 
• Het lid zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijke vorm van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de 
hoogte wordt gesteld of getuige van is onmiddellijk (doen laten) stoppen en de 
nodige hulp (laten) bieden aan het slachtoffer. 

• Het lid zal enkel sporttechnische fysieke handelingen stellen die op dat moment 
geboden zijn. Lichamelijk contact zal enkel noodzakelijk en functioneel zijn voor de 
sportbeoefening. 

• Het lid zal geen seksueel of erotisch geladen sfeer creëren (door woord, gedrag, 
vertoning filmbeelden, aankleding omgeving, etc.) of aan het voortbestaan daarvan 
een bijdrage leveren. 

• Het lid houdt rekening met wat een ander lid als seksueel intimiderend ervaart 
(bijvoorbeeld iemand naar zich toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid, 
zich tegen de sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen). De 
sportbegeleider zal zijn begeleiderstaken rondom en tijdens een sportactiviteit 
correct uitvoeren zodat geen gelegenheid ontstaat voor seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. 

• Het lid zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, schunnigheden, 
ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk 
communicatiemiddel.  

• Het volwassen lid mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën 
van een seksueel minderjarige (< 16 jaar). 

c) Leden zullen onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel 
grensoverschrijdend gedrag bij de API of het bestuur. De leden mogen anderen (zoals 
niet limitatief een sporter, begeleider of bestuurder) niet ontmoedigen of beletten om 
melding te doen of een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag. 



d) Leden zullen zich ervan onthouden anderen te behandelen op een wijze die zijn/haar 
waardigheid aantast. Leden zullen tijdens trainingen, stages, wedstrijden en / of reizen 
gereserveerd en met respect omgaan met anderen in de ruimten waarin hij/zij zich 
bevinden, zoals de kleedkamer of de slaapkamer. Zo zullen leden: 
• zich niet onnodig en/of zonder toestemming van anderen bevinden in, of naar 

binnen kijken/gluren, in ruimtes die door anderen worden gebruikt als privéruimtes, 
zoals douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke ruimtes, waarin 
hij/zij mag veronderstellen zich te kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien 
is. 

• anderen niet bij herhaling of op systematische wijze privé alleen thuis of een andere 
afgezonderde plaats uitnodigen wanneer deze ontmoeting vanuit de 
begeleidingstaak niet nodig is en/of elders kan worden georganiseerd, zoals in een 
clubgebouw of een publieke gelegenheid. 

• anderen op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet systematisch een één-
op-één relatie realiseren, zonder dat daar gegronde redenen voor zijn. 

e) De leden zullen zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel 
machtsmisbruik of intimidatie tegenover een anderen. Zo zullen de leden: 
• geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van anderen, met het 

kennelijke oogmerk anderen tot seksuele handelingen te dwingen, daartoe te 
verleiden of over te halen, of die te dulden. 

• geen (im)materiële voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling 
(seksuele) tegenprestaties te vragen. 

f) Het lid zal meewerken aan het intern/extern (voor)onderzoek en de interne 
tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel 
grensoverschrijdend gedrag bij een tuchtcommissie of onderzoeksinstantie aanhangig 
is. Zij zullen gevolg geven aan een oproeping voor de tuchtcommissie. 

 
Niet-leden die bovenstaande gedragsregels overtreden kunnen de toegang tot roeiclubs of 
de federatie en aanwezigheid op hun werking ontzegd worden. Familieleden, nauwe 
verwanten of contacten van niet-leden die bovenstaande regels overtreden kunnen ook 
opgeroepen worden door het tuchtorgaan of ligaparket om overtredingen te behandelen. 
 
  



C. Gedragscode bestuursleden Cricket Vlaanderen 
 

Overwegende 

• Het decreet van 1.7.2016 van de Vlaamse regering houdende de erkenning en 
subsidiëring van de georganiseerde sportsector; 

• Dit decreet in art. 16 §3 de toekenning aan de sportfederaties van een basissubsidie 
laat afhangen van: 
o Het draagvlak van de sportfederatie 
o De kwaliteit van het aanbod van de sportfederatie 
o Het goed bestuur van de sportfederatie; 

• De bepaling “goed bestuur van de sportfederatie” betrekking heeft op patronen binnen 
de organisatiestructuur van een sportfederatie die worden gekenmerkt door 
sleutelelementen zoals verantwoording, efficiëntie, effectiviteit, voorspelbaarheid, 
transparantie en democratie; 

• Dat CV de beginselen van de bepaling “Goed Bestuur” voorzien in het decreet volmondig 
onderschrijft; 

• Dat bestuursleden van CV een specifieke verantwoordelijkheid hebben voor het 
handhaven van de (bestuurlijke) integriteit en de reputatie van CV en dus dienen te 
verzekeren dat in hun gedrag deze specifieke verantwoordelijkheid tot uiting komt; 

• Dat bestuurlijke integriteit inhoudt dat de verantwoordelijkheid die met de functie 
samenhangt, wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording 
af te leggen, zowel aan collega-bestuurders als aan de Algemene Vergadering van CV; 

Wordt onderstaande gedragscode voor de leden van het bestuursorgaan van CV door de 
Algemene Vergadering van CV aangenomen: 

Artikel 1. Toepassingsgebied 

a) Deze gedragscode geldt voor alle leden van het bestuur van CV. 
b) De gedragscode is openbaar en door derden te raadplegen. 
c) De leden van het bestuur ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de 

gedragscode. 
d) Over gevallen waarin de gedragscode niet voorziet of waarbij de toepassing niet 

eenduidig is, vindt bespreking plaats in het bestuur van CV. 

Artikel 2. Grondbeginselen 

a) Een bestuurslid wordt geacht onder alle omstandigheden zodanig op te treden dat de 
belangen van CV en de aan haar gelieerde leden niet worden geschaad, dan wel de 
integriteit en reputatie van CV en haar leden in twijfel kunnen worden getrokken. 

b) Van ieder bestuurslid wordt verwacht dat hij eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig, discreet 
en niet gedreven door eigenbelang handelt en iedere situatie vermijdt die tot 
persoonlijke belangenconflicten aanleiding zou kunnen geven. 

c) Ieder bestuurslid is verplicht aan het bestuur van CV verantwoording af te leggen over 
zijn gedragingen als bedoeld in deze gedragscode. 

Artikel 3. Belangenvermenging 

a) Ieder bestuurslid doet aan het bestuur opgave van zijn financiële belangen in 
ondernemingen en organisaties waarmee CV een zakelijke relatie onderhoudt. 



b) Bij zakelijke transacties voorkomt ieder bestuurslid (de schijn van) bevoordeling of enig 
ander handelen in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. 

c) Ieder bestuurslid dat familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke 
en/of zakelijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan CV, onthoudt 
zich in voorkomend geval van deelname aan de besluitvorming over de betreffende 
opdracht. 

d) Een besluit tot gunning van een opdracht aan een aanbieder van zaken of diensten aan 
CV, waarmee een bestuurslid familie- of anderszins persoonlijke en/of zakelijke 
betrekkingen heeft, behoeft de voorafgaande goedkeuring van het bestuur van CV. 

e) Een bestuurslid neemt van een aanbieder van zaken of diensten aan CV geen zaken of 
diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen 
beïnvloeden. 

Artikel 4. Nevenfuncties 

Een bestuurslid vervult geen hoofd- of nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met 
het belang van CV. 

Artikel 5. Informatie 

a) Een bestuurslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde 
van zijn functie beschikt. Hij verstrekt geen vertrouwelijke informatie aan derden die 
tot deze informatie niet gerechtigd zijn. 

b) Een bestuurslid maakt niet ten eigen bate of voor zijn persoonlijke betrekkingen 
gebruik van in de uitoefening van zijn functie verkregen informatie. 

c) Een bestuurslid houdt bij het uitoefenen van zijn functie geen informatie achter, tenzij 
deze informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dan wel in de onderhavige situatie 
niet opportuun is. 

Artikel 6. Aannemen van geschenken 

a) Geschenken en giften, hetzij van financiële, hetzij van niet-financiële aard, boven een 
geschatte waarde van € 50,-- die een bestuurslid uit hoofde van zijn functie ontvangt, 
dienen binnen zeven dagen na aanvaarding ervan te worden gemeld aan en 
geregistreerd door het bestuur van CV en zijn eigendom van CV. Door het bestuur zal 
vervolgens een passende bestemming worden gezocht. 

b) Indien een bestuurslid geschenken of giften ontvangt, zoals bedoeld in het voorgaande 
lid, met een waarde van € 50,-- of minder, kunnen deze worden behouden. Hiervan 
hoeft geen melding en/of registratie plaats te vinden. 

c) Geschenken en giften als bedoeld in het eerste lid van dit artikel worden niet op het 
huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld aan het bestuur.  

Artikel 7. Bestuurlijke uitgaven/onkosten 

a) Bestuurlijke uitgaven en onkosten worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de 
functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond, dan wel deze uitgaven en gemaakte 
kosten binnen de geldende regelingen voor vergoeding in aanmerking komen. 

b) Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke uitgaven en onkosten geldt dat met 
de uitgave het belang van CV is gemoeid en dat deze voortvloeit uit de functie van het 
bestuurslid. 

 



Artikel 8. Declaraties uitgaven/onkosten 

a) Het lidmaatschap van het bestuur van CV is onbezoldigd. 
b) De bestuurder declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed. 
c) Declaraties worden afgewikkeld via een standaarddocument dat de aard van de kosten 

vermeldt en vergezeld is van de desbetreffende bewijsstukken. 

 

Artikel 9. Verantwoording 

a) Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over de naleving van de in deze 
gedragscode neergelegde gedragsregels aan de Algemene Vergadering van CV. 

b) Deze verantwoording wordt opgenomen door verwijzing naar het handelen volgens de 
vastgestelde gedragscode in het administratief verslag dat deel uitmaakt van het 
jaarverslag van CV. 

c) De belangenconflicten die zich voordoen worden bijgehouden in een register en 
worden in de notulen van de Raad van Bestuur vermeld. 

Artikel 10 

De voorzitter van CV houdt toezicht op de naleving van de gedragscode. 

 

 

  



D. Gedragscode werknemers Cricket Vlaanderen  
 

Overwegende 

• Het decreet van 1.7.2016 van de Vlaamse regering houdende de erkenning en 
subsidiëring van de georganiseerde sportsector; 

• Dit decreet in art. 16 §3 de toekenning aan de sportfederaties van een basissubsidie 
laat afhangen van: 
o Het draagvlak van de sportfederatie 
o De kwaliteit van het aanbod van de sportfederatie 
o Het goed bestuur van de sportfederatie; 

• De bepaling “goed bestuur van de sportfederatie” betrekking heeft op patronen binnen 
de organisatiestructuur van een sportfederatie die worden gekenmerkt door 
sleutelelementen zoals verantwoording, efficiëntie, effectiviteit, voorspelbaarheid, 
transparantie en democratie; 

• Dat CV de beginselen van de bepaling “Goed Bestuur” voorzien in het decreet volmondig 
onderschrijft; 

• Dat personeelsleden van CV een specifieke verantwoordelijkheid hebben voor het 
handhaven van de integriteit en de reputatie van CV en dus dienen te verzekeren dat 
in hun gedrag deze specifieke verantwoordelijkheid tot uiting komt; 

• Dat bestuurlijke integriteit inhoudt dat de verantwoordelijkheid die met de functie 
samenhangt, wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording 
af te leggen, zowel aan collega’s als aan het Bestuursorgaan van CV; 

Wordt onderstaande gedragscode voor de personeelsleden van CV aangenomen: 

Artikel 1. Toepassingsgebied 

a) Deze gedragscode geldt voor alle personeelsleden van CV. 
b) De gedragscode is openbaar en door derden te raadplegen. 
c) De personeelsleden ontvangen bij een exemplaar van de gedragscode. 
d) Over gevallen waarin de gedragscode niet voorziet of waarbij de toepassing niet 

eenduidig is, vindt bespreking plaats in het bestuursorgaan van CV. 

Artikel 2. Grondbeginselen 

a) Een personeelslid wordt geacht onder alle omstandigheden zodanig op te treden dat 
de belangen van CV en de aan haar gelieerde leden niet worden geschaad, dan wel de 
integriteit en reputatie van CV en haar leden in twijfel kunnen worden getrokken. 

b) Van ieder personeelslid wordt verwacht dat hij eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig, 
discreet en niet gedreven door eigenbelang handelt en iedere situatie vermijdt die tot 
persoonlijke belangenconflicten aanleiding zou kunnen geven. 

c) Ieder personeelslid is verplicht aan het bestuursorgaan van CV verantwoording af te 
leggen over zijn gedragingen als bedoeld in deze gedragscode. 

Artikel 3. Belangenvermenging 

Ieder personeelslid doet aan het bestuur opgave van zijn financiële belangen in 
ondernemingen en organisaties waarmee CV een zakelijke relatie onderhoudt. 

 



Artikel 4. Nevenfuncties 

Een personeelslid vervult geen hoofd- of nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn 
met het belang van CV. 

Artikel 5. Informatie 

a) Een personeelslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde 
van zijn functie beschikt. Hij verstrekt geen vertrouwelijke informatie aan derden die 
tot deze informatie niet gerechtigd zijn. 

b) Een personeelslid maakt niet ten eigen bate of voor zijn persoonlijke betrekkingen 
gebruik van in de uitoefening van zijn functie verkregen informatie. 

c) Een personeelslid houdt bij het uitoefenen van zijn functie geen informatie achter, 
tenzij deze informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dan wel in de onderhavige 
situatie niet opportuun is. 

Artikel 6. Aannemen van geschenken 

a) Geschenken en giften, hetzij van financiële, hetzij van niet-financiële aard, boven een 
geschatte waarde van € 50,-- die een personeelslid uit hoofde van zijn functie ontvangt, 
dienen binnen zeven dagen na aanvaarding ervan te worden gemeld aan en 
geregistreerd door het bestuur van CV en zijn eigendom van CV. Door het bestuur zal 
vervolgens een passende bestemming worden gezocht. 

b) Indien een personeelslid geschenken of giften ontvangt, zoals bedoeld in het 
voorgaande lid, met een waarde van € 50,-- of minder, kunnen deze worden behouden. 
Hiervan hoeft geen melding en/of registratie plaats te vinden. 

c) Geschenken en giften als bedoeld in het eerste lid van dit artikel worden niet op het 
huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, wordt dit gemeld aan het bestuur. 

Artikel 7. Bestuurlijke uitgaven/onkosten 

a) Personeelsuitgaven en onkosten worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de 
functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond, dan wel deze uitgaven en gemaakte 
kosten binnen de geldende regelingen voor vergoeding in aanmerking komen. 

b) Ter bepaling van de functionaliteit van personeelsuitgaven en onkosten geldt dat met 
de uitgave het belang van CV is gemoeid en dat deze voortvloeit uit de functie van het 
personeelslid. 

Artikel 8. 

De voorzitter van CV houdt toezicht op de naleving van de gedragscode. 

 

  



E. Competitiereglementen  
 

Te vinden op de website van Cricket Vlaanderen: https://cricket-
vlaanderen.be/competitief-cricket/  

 

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