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Bestuursorgaan Cricket Vlaanderen 

Datum:     18/03/2022 

Tijdstip:     20-23u 

Locatie:     Shirin AD: Sint-Hubertusstraat 93, 2600 Berchem 

Rol Aanwezig Geëxcuseerd Afwezig 

Voorzitter Hassan Shah 
  

Penningmeester Addnaan Diwan Ali 
  

Secretaris Shirin Ananda Dias 
  

Bestuurder Sultan Diwan Ali 
  

Bestuurder  Baber Javed Afzal   
 

Bestuurder  Hamza Sulaiman Ahmed 
 

Bestuurder Aadil Diwan Ali  
 

Bestuurder Athreya Rajaraman   

Bestuurder  Shweta Sinha  

 

Uitgenodigd  

Aanwezige personeelsleden 

• Brand Breyne   

Verslaggever: Brand Breyne 

Goedkeuring verslag vorige BO 

Goedkeuring ok.  

Punten voor belangenvermenging 

Geen 

 

Algemeen 

1. AV 

27/03 zondag vanaf 14u in Wemmel.  

De brief van Sport Vlaanderen geeft duidelijk aan dat de voorgestelde aanpassingen noodzakelijk zijn. 
Het digitaal ledenbestand en individueel lidgeld moet de controle vanuit de subsidiërende overheid 
mogelijk maken. Dit staat nu reeds op de agenda om goedgekeurd te worden.  

Vandaag was er onderhoud met de boekhouder om regelmatiger de financiën bij te houden. Al werden 
deze zeker al bijgehouden in een resultatenrekening en analytische boekhouding. Zo is op elk vlak en 
elk moment duidelijk wat de financiële situatie van de federatie is.  

Club ondersteuningsmechanismen zorgen voor een meerwaarde voor de clubs. We dienen extra 
aandacht te hebben voor clubs die telkens negatief gestemd hebben op de vorige AV.  
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Club ondersteuningsmechanismen: 

Dames, jeugd, officials, administratie, infrastructuur, coaches. 

De mechanismen werden besproken en vastgelegd. Aparte mechanismen per onderdeel worden nog 
gecommuniceerd. Beleid per item wordt jaarlijks geüpdatet naar kwaliteit toe.  

 

Officials 

Beloning van engagement van clubs inzake officials.  

a. In orde zijn met officials administratie bij CV.  
b. Aantal games met umpires bij T50 + T20/2. (Zie cricHQ). 8 - 11 : 100€. 12 -  15: 150€, 

16 & meer: 200€.  

 

Jeugd 

Terugbetaling aangetoonde kosten, tot €200 per team. Vereisten:  

a. jeugd team foto 
b. minimum aantal jeugd games: +66% 
c. correcte cricHQ administratie + foto scorekaart binnen 48u na wedstrijd 

 

Infrastructuur  

a. Ondersteuning in aankoop cricket matten: indoor en outdoor. Korting voor CV clubs.  
b. Ondersteuning in aankoop ballenmachine. Korting voor CV clubs.  

De ballenmachine wordt voorlopig nog niet verhuurd: te moeilijk qua logistiek en waarborg. We zetten 
de machine wel maximaal in op eigen activiteiten.  

 

Administratie  

Incentive 50€ per item 

a. Club meeting aanwezigheid +50% 
b. Twizzit volledigheid: leden, officials, coaches, bestuursleden.  
c. Website up-to-date (met voorwaarden) 

 

Coaches  

a. Kledijpakket  
b. 100€ voor trainers courses.  

 

2. Eventsubsidie ladies cricket tour 

Ingediend.  
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3. Gebruik van logo 

Het nieuwe logo past op verschillende dragers. Dit hebben we overlopen.  

 

4. Commissies  

• Athreya geen verantwoordelijke meer van de commissie club ondersteuning.  

• Sultan geen verantwoordelijke meer van de commissie jeugd. Er wordt bij Soheel Hussain 
navraag gedaan om dit over te nemen.  
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