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Bestuursorgaan Cricket Vlaanderen 

Datum:     17/06/2022 

Tijdstip:     19-22u 

Locatie:     Online Teams / Office Wemmel 

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 Peter Beyen (online)   

Bestuurder  Soheel Hussain  

Bestuurder    

 

 Uitgenodigd  

Aanwezige personeelsleden 

• Brand Breyne   

Verslaggever: Brand Breyne 

Goedkeuring verslag vorige BO 

Goedkeuring? 

Punten voor belangenvermenging. 

Geen 

 

Algemeen 

1. KBC rekening 

Bestuurders loggen online in op de KBC mobile app om hun gegevens via de bank kenbaar 
te maken. Dit om digitale ondertekening voor bepaalde procedures (UBO, vestiging, 
volmachten…) mogelijk te maken.  

To do: Afwezige bestuurders deze procedure ook laten verlopen.  
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2. Prioriteitenlijst  
a) Twizzit ledenaantal van de clubs 

Zo snel mogelijk alle actieve leden op Twizzit brengen! Enkel deze leden zijn 
verzekerd, anderen niet: zij… 

➔ Kunnen niet deelnemen aan competitie 
➔ Kunnen niet deelnemen aan toernooien 
➔ Kunnen niet deelnemen aan club activiteiten  

To do: Communicatie naar alle clubs om dit asap te regelen.  

b) Ledenwerving  

Ondersteuning en werving van recreatieve groepen cricket spelers. Groepen van +20 leden 
krijgen een materiaalondersteuning. Kunnen in nieuwe groep (vzw of FV), en via een 
bestaande club aansluiten.  

Clubs kunnen hun engagement en lidgeld zelf kiezen. Lidgeld verzekering en federatie blijft 
€3.  

 

c) Werking van de federatie 
i. BP light versie met budgetaapassing 

ii. Toernooi organiseren en betalen 
iii. Club support budgetten 
iv. Beleidsplan 2023 tegen september  
v. Dames verantwoordelijke 

vi. Aanbod recreatief cricket 
vii. Verenigingswerk  

 

3. Deadline lidgeld clubs 

De €100 per club werd in het begin van het jaar doorgestuurd, zonder deadline.  

De deadline wordt gelegd op 31/07. 

To do: communicatie.  

 

4. Live BvV  draws 

Via facebook live 

To do: communicatie van de draw.  

 

5. Recreatieve groepen 

We hebben een eerste concrete reactie om recreatieve groepen spelers aan te sluiten.  

Ilanpuyal, Antwerpse groep met Sri Lankaanse roots. Willen lid worden als FV.  

8 andere teams kunnen ook aansluiten als recreatieve softball clubs.  
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Wij kunnen een aanbod voorzien voor deze groep. Cfr onze softball toernooi. Laagdrempelig 
beginnen.  

We kunnen onze materiaalondersteuning gebruiken.  

 

6. Wemmel Cricket veld onderhoud 

Aanvraag door umpires en clubs naar onderhoud van het veld. Wie heeft 
verantwoordelijkheid?  

Zowel CV als BCF hebben het contract ondertekend. Beide organisaties dragen de 
verantwoordelijkheid voor mogelijke investeringen.  

To do: Bilaterale met BCF om afspraken te maken omtrent investeringen.   

 

7. BCF verkiezingen  

Evaluatie van de samenwerking tussen CV en BCF.  

• Worden de standpunten van CV voldoende ondersteund door het bestuur van BCF?  
• Worden de doelstellingen van CV voldoende begrepen of ondersteund door BCF?  

Dit moet beter kunnen in de nieuwe legislatuur.  

 

8. Communicatie 

 

• Evaluatie bestaande communicatie 
o Verschillende kanalen en inhouden 

• Stavaza opstellen communicatieplan 
• WC quals in België 
• Interview Radio 2 (+tv één) op vrijdag 15/07 

 

9. Varia 
• Mechelen wil matten kopen voor hun kooien, maar de afmetingen kloppen niet. Ze 

gaan een op maat gemaakte mat bestellen, maar mogelijks met de ondermat van 
ons. We hebben contact gelegd met de producent in Engeland.  

• Verlof.  
o Peter 2-9/07 
o Athreya 18-31/07  
o Brand 22/07 – 5/08 
o Hassan 10/07 – 15/08 

Verminderde activiteit federatie: wat valt weg? Wat moet vroeger gepland worden? (BP -
7wk) 

Verlofplanning op teams AAA bestuur 

To do: bestuurders vullen hun verlofplanning bij.  
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