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Bestuursorgaan Cricket Vlaanderen 

Datum:     15/04/2022 

Tijdstip:     19-21u 

Locatie:     Wemmel office + online via Teams 

Rol Aanwezig Geëxcuseerd Afwezig 
Voorzitter Hassan Shah 

  

Penningmeester Addnaan Diwan Ali 
  

Secretaris 
 

Shirin Ananda Dias 
 

Bestuurder  Sultan Diwan Ali 
 

Bestuurder Baber Javed Afzal  (online)  
 

Bestuurder Hamza Sulaiman Ahmed 
(online) 

 
 

Bestuurder  Aadil Diwan Ali 
 

Bestuurder  Athreya Rajaraman  

Bestuurder  Shweta Sinha  

Bestuurder Peter Beyen   

Bestuurder  Soheel Hussain  

 

Uitgenodigd  

- 

Aanwezige personeelsleden 

• Brand Breyne   

 

Verslaggever: Brand Breyne 

 

Quorum bereikt? 

Minstens 4 leden bij de start: ok.  

Goedkeuring verslag vorige BO 

Goedkeuring ok.  

Punten voor belangenvermenging 

Geen 
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Algemeen 

• Statuten wijziging 

De statutenwijziging is in de nodige formulieren gegoten geweest. De benoeming van de 
nieuwe bestuursleden ook. Deze worden op de vergadering door de nodige bestuursleden 
ondertekend, en worden volgende week naar de ondernemingsrechtbank in Brussel 
gebracht voor indiening.  

Verdere administratie na de bAV:  

o Tekenen van de nieuwe gedragscode voor bestuurders, door de bestuurders. 
Wordt bijgehouden op kantoor.  

o Laten tekenen van de gedragscode voor leden door de clubs? Mail wordt 
opgemaakt.  

o CV admin: oproep naar de bestuursleden voor de foto’s van id’s.  

 

• Introductieprocedure nieuwe bestuursleden 

Nieuw bestuurslid Peter Beyen heeft een onderhoud gehad met de voorzitter en de directie 
voor een persoonlijke toelichting over het verloop van de bijeenkomsten en zijn specifieke 
verantwoordelijkheden.  

De procedure werd reeds volledig afgewerkt voor Peter Beyen. Soheel Hussain kon niet 
aanwezig zijn, de procedure werd deels afgewerkt. Het verslag van de bijeenkomsten en 
introductie wordt na afwerking voorgelegd.  

Peter werd als nieuwe externe bestuurder unaniem verkozen op de laatste AV; een mooi 
unicum.  

Peter drukte zijn motivatie uit om zijn taken als bestuurder op te nemen.   

 

• CV Commissies en club ondersteuning 

Oproep naar alle commissies om een vergadering te plannen om de club 
ondersteuningsplannen te bevestigen, en de oproep naar de clubs uit te zenden.  

Oproep voor de nodige jaarlijkse zelfevaluatie als commissie: werken we goed? Hebben we 
voldoende mensen? De juiste mensen?  

Commissie verantwoordelijken: 1 commissie per persoon. Commissies dienen te zoeken 
naar de optimale bezetting om de taken te kunnen uitvoeren. We bespreken enkele 
aanpassingen:  

• Competitie: V: Sultan, +: Baber 
• Toernooien: V: Athreya, -Zoheeb 
• Club Ondersteuning: verweven met alle commissies obv de CO Mechanismen 

die op vorige BO werden beslist. Budget blijft in andere commissies, 
beslissing door CO. V: Hassan. Leden: Addnaan, Athreya, Soheel?.  

• Trainers & initiatie samen nemen. V: Aadil? Als hij tijd heeft. L: Hass, Addn 
• Jeugd: V: Soheel. L: ok.   
• Dames: V: Shweta.  
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• Communicatie: met een uitgewerkte strategie onze doelstellingen bereiken. 
#cricketopdekaart bereik je maar met een duidelijk plan. + connectie met 
de pers. V: Peter Beyen, wordt zo ook woordvoerder.  

• Infra/ materiaal: V: Addnaan.  
• Officials: V: Scotty 
• Ethiek & gezond sporten: V: Shirin 
• Financieel en sponsoring: Geen commissie meer. Verantwoordelijkheid ligt 

bij penningmeester Addnaan + kern. 

 

• Twizzit club meeting 

We beleggen enkele data om het Twizzit platform aan de clubs uit te leggen. We wensen 
liefst een meeting te beleggen met het bestuur, zodat zij als kenners ook het platform aan 
clubs kunnen mee uitleggen.  

Eerst meeting met bestuur. 4 of 6/05. Vanaf 17u.  

Voor clubs: Iedere weekdag mogelijk van 9-13/05: doodle opmaken.  

Alle administratie moet op Twizzit: vanaf 1/06/2022.  

➔ Link met communicatie: Brand en Peter overlopen alle communicatie mbt Twizzit en 
de clubs.  

 

• Activiteitenkalender + to do 2022  

Nodig overzicht van wanneer wat gepland is en plaatsvind.  

o Intern: to do lijst en timing. Waar werkt de federatie wanneer aan?  
▪ Ook voor commissies het jaarplan en de timing communiceren.  

o Extern: activiteitenkalender. Op verschillende niveaus.  

Wordt door Brand aan gewerkt.  

 

• Niet alle leden/clubs hebben hun lidgeld betaald.  

Dringende oproep, nogmaals herinnering en persoonlijk contact.  Nodige repercussies 
worden gecommuniceerd.  

o OCC, OZCC volledig. BVCC deels 
o LGCC, BNCC, OPCC: competitie 

 

• Opstart met Octopus boekhoudprogramma door het kantoor.  
o Koppelen van alle analytische codes met de bestaande boekingen van 2021.  
o Bijhouden boekhouding, RR en analytische codes 2022.  
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• Aankoop materiaal:  

Hoe ver gaan we in ondersteunen van materiaal/infra? Waar leggen we de grens tussen 
clubactiviteiten en ondersteuning van de federatie? De investering moet een duidelijk doel 
dienen (één van de strategische doelen van CV). De regels moeten duidelijk opgesteld 
worden.  

o Input clubs: scorebord, wickets, boundry rope? 
o ACC vraagt mogelijke ondersteuning voor de aanschaf van kooien (+/-6k).  

➔ Te bespreken in commissie infrastructuur.  

 

• Transfer regels 

Enkele transfer regels van de BCF zijn niet correct. Deze dienen besproken te worden, voor 
er problemen van komen. Voorstel is om proactief te werken: mogelijke problemen 
voorkomen door clubreglementen aan te passen. Waarschijnlijk hebben weinig clubs een 
adequaat IR. Laat ons deze bekijken en samen aanpassen.  

 

• Boekingen veld Wemmel 

Alle boekingen staan op de website. Verschuivingen moeten onderling geregeld worden.  

Verzekering is betaald voor de ganse periode.  

 

• Varia 
o Tenten: vanaf 18/04 in Wemmel.  
o Aandenken voor bestuurders en/of club voorzitters. De brainstorm loopt.   
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