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Bestuursorgaan Cricket Vlaanderen 

Datum:     13/05/2022 

Tijdstip:     19-22u 

Locatie:     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 
 

Bestuurder Hamza Sulaiman Ahmed 
(deels) 

 
 

Bestuurder Aadil Diwan Ali (deels)  
 

Bestuurder Athreya Rajaraman (deels)   

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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• Introductieprocedure nieuwe bestuurders  

Verslag is aanwezig en werd voorgelezen.  

Aansluitend: Voorstel voor data voor BO CV rest van het jaar op Teams bestuur. Zaterdagen?  

Vanaf september is zaterdag gemakkelijker.  

To do: bestuursleden reageren op de mogelijke data voor vergaderingen.  

 

• Twizzit ledenplatform 

Opstart meeting gehad voor de federatie en met de clubs. Alle logins zijn verdeeld en clubs 
zitten op het platform.  

To do CV: Club ronde voor ondersteuning in het Engels en opstart.  

Voor Twizzit zelf moeten er nog enkele zaken opgelost worden.  

Meeting BCF: Voor BCF verandert er niets in de werking, we kunnen de procedure zelfs iets 
verbeteren. Intern werd beslist dat de werking met CricHQ de noden van de federatie 
onvoldoende beantwoord.  

Twizzit club administratieve input moet gemonitord worden. Controle van kwaliteit!  

 

• Tenten reglement 

Voorstel op teams communicatie. Communiceren naar de clubs.  

Afhalen op kantoor. Af te spreken met Brand.  

 

• Jeugdsportfonds 

Opgesteld, bekeken en gecommuniceerd door commissie Jeugd.  

Vergelijkbare documenten worden opgemaakt voor de andere club 
ondersteuningsmechanismen.  

 

• Initiaties cricket 

Efficiëntie van cricket initiaties tegen het licht houden. Welke doelstellingen worden 
hiermee bereikt? Enkel algemene promotie voor de sport. Geen financieel gewin. Geen 
nieuwe ledenwerving.  

Verschil one shot deal en duurzame samenwerkingen. Opvolging gebeurt te weinig.  

Duurzame samenwerkingen zijn goed en moeten blijvend georganiseerd worden. Het 
framework van éénmalige initiaties wordt herbekeken.  
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• Vergoeding trainers 

Onkosten = vrijwilligerswerk: maxima 2022: 36.84€/dag, tot 2705.97 €/jr. Wel met (tot max 
2000km) kilometervergoeding. www.vrijwilligerswerk.be.  

Verenigingswerk: Nieuwe regeling en wetgeving werd vastgelegd. Contract tekenen, 
verdienste kan hoger dan vrijwilligerswerk, er zijn wel maxima per maand en per jaar. 20% 
belastingen (10 + 10).  www.verenigingswerk.be. Extra administratie voor belastingen en 
dimona aangiftes CV.  

Voorstel verdiensten trainers uitwerken en vastleggen.  

Alternatief: klant betaalt de coach.   

 

• Ondersteuning recreatieve groepen cricketters 

Cricket Vlaanderen ondersteunt clubs die nieuwe groepen recreatieve leden aansluiten. Als 
een club een samenwerkingsovereenkomst maakt met een andere organisatie om meer 
mensen aan cricket te laten deelnemen, zorgt Cricket Vlaanderen voor een ondersteuning 
onder voorwaarden in de vorm van cricket materiaal.  

Communicatie wordt opgesteld en doorgestuurd naar de clubs en mogelijke 
samenwerkende organisaties.  

Voorbeeld badminton: recreatieve leden brengen op. Extra incentive om hier meer op in te 
zetten.  

 

• Commissie communicatie 

Opstartsessie maandag 23/5, 19hr. Ook bestuursleden zijn welkom.  

Agendapunten worden overlopen.  

Analytische gegevens van de website zijn afwezig. Google analytics toepassen. Newsfeed 
aanvullen.  

Sociale media: facebook wordt meest gebruikt. Maar nog niet genoeg. Werken naar virale 
communicatie.  

Wordt tiktok als sociale media toegevoegd?  

Communicatie rond Twizzit snel verhogen.  

 

• Organisatie CV 

Club meeting vragen: Hassan en Brand zitten in alle commissies: is dit goed? Zij 
ondersteunen de commissies, gaan ze niet overheersen.  

Hassan wenst bij minder commissies betrokken te zijn, kan niet overal bij zijn. Anders 
wordt de belasting te groot. Volgens de Clubgrade scan is te veel werk bij te weinig 
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mensen niet duurzaam. Extra commissieleden zijn nodig om te evolueren naar een 
gustigere situatie.  

Commissie voorzitters zijn verantwoordelijk over de samenstelling van hun commissie.  

Maandelijkse club meeting? Mag korter duren, enkel voor vragen over de nieuwsbrief topics.  

 

• Commissie dames 

Spijtige keuze van ontslag Shweta Sinha, ook jammere timing. We respecteren de keuze en 
bedanken haar voor het geleverde werk. Communicatie met Shirin volgt.  

 

• Wemmel ground 

Campus Wemmel doet onderhoud van het gras.  

Belijning: CV en BCF verantwoordelijk. Wordt onderzocht wie de volgende belijning verzorgd.  

Omkadering van het veld. CV heeft hier geen mogelijkheden voor. We voorzien de dienst om 
het veld ter beschikking te stellen, maar we baten dit niet uit.  

 

• E-learning  

Een beleid moet worden uitgevoerd waarmee we vooropgestelde doelstellingen gaan 
bereiken.  

Link en communicatie naar de commissies. Officials, gezond sporten en ethiek, jeugd en 
coaches.  

 

• Event WK najaar organiseren?  

Oktober – november WK T20. Cricket supporters samen brengen rond een belangrijk 
cricketmoment. Een project opstarten om een event te maken die cricket en Cricket 
Vlaanderen in de verf zetten. Niet enkel de match als supporter kijken. 

Finale, belangrijke wedstrijd? Moeilijk vooraf te bepalen wanneer wie speelt.  

Indoor, zondag 9u 13/11. Brussel?  

Met ticketing en reservaties. Ontbijt voorzien en event maken.  
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