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Bestuursorgaan Cricket Vlaanderen 

Datum:     21/10/2022 

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  
 

Bestuurder Aadil Diwan Ali   
 

Bestuurder Athreya Rajaraman   

Bestuurder   Shweta Sinha 

Bestuurder Peter Beyen   

Bestuurder  Soheel Hussain  

 

Uitgenodigd  

- 

Aanwezige personeelsleden 

• Geen   

 

Verslaggever: ? 

 

Quorum bereikt? 

Minstens 4 leden bij de start: ok.  

Goedkeuring verslag vorige BO 

Goedkeuring ok.  

Punten voor belangenvermenging 

Geen 
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Agenda 

1. Vervanging secretaris 
2. Stand van zaken ledenaangifte 
3. Afbetalingsplan en voorbereiding SV 
4. CV vertegenwoordigers in BCF 

 

 

1. Vervanging secretaris 

Shirin stopt met haar rol binnen CV. We moeten dringend vervanging zoeken voor haar. Eerst 
en vooral intern bij bestuursleden polsen. Mogelijke kandidaten zijn: Hamza en Peter 

Peter geeft aan om een heel drukke periode voor de boeg te hebben. Hamza laat binnen 
een week weten. Normaal zal hij de rol kunnen opnemen tot volgende AV waarin een nieuwe 
kandidaat voor deze rol wordt verkozen. 

Volgende Algemene Vergadering is in maart 2023. Voor elke ontslagnemende bestuurder 
kan er opnieuw een verkozen worden. Tot zover hebben we Shirin en Shweta als 
ontslagnemende bestuurders. Voorkeur zou moeten gaan naar een vrouwelijke bestuurder. 

2. Stand van zaken ledenaangifte 

Er zijn meerdere meetings geweest met de CV clubs om hun de werking en het belang van 
correcte administratie te tonen. Meer bepaald de kwestie van verschil in ledenaantallen op 
CricHQ en Twizzit. CV heeft resoluut gekozen om met Twizzit te werken. Gelukkig zit elke club 
op Twizzit. Er zijn nog altijd clubs waarvan nog niet alle actieve leden op Twizzit staan. Het 
ledenaantal bedraagt vandaag: 1354 

 

3. Afbetalingsplan en voorbereiding SV 

Er is nog geen terugkoppeling vanuit SV. We hebben geopperd voor een afbetalingsplan op 
lange termijn. Sophie Cools zou nog terugkoppelen met concrete informatie.  

Indien een afbetalingsplan wordt goedgekeurd, zal het minimum 10.000 EUR per jaar 
bedragen. Waar halen we dit geld vandaan? 

Aantal ideeën: 

- CV T10 Blast groter maken maar zonder cashprizes 
- Meer sponsors zoeken (blijft moeilijk) 
- Huur cricketveld Wemmel verhogen  
- Opstart CV High Performance Academy (evt ism BCF) en revenu genereren 
- Verkoop en doorverkoop cricketmateriaal 
- Verhuur cricketmateriaal 

Samenwerking met  de BCF zal in deze een onontbeerlijke rol spelen. 
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4. CV vertegenwoordigers in BCF 

Ons IR zegt het volgende: 

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 

 

Het is enorm belangrijk dat we de juiste mensen in BCF sturen. Enerzijds om alle conflicten 
van het verleden niet meer te herhalen, maar vooral om de samenwerking te bevorderen. 
Er is op dit moment een minieme samenwerking, maar het gaat in de juiste richting. Ook op 
financiële vlak moet er een zeer nauwe en grondige samenwerking komen.  

Peter benadrukt dat de drie CV vertegenwoordigers in de BCF zelf ook bestuurder moeten 
zijn binnen CV om zo onze belangen en standpunten beter te begrijpen en ze ook zo te 
verdedigen. Athreya zegt dat ze ook toekomstige CV bestuurders mogen zijn, dwz dat men 
nu iemand kan aanstellen als CV vertegenwoordiger maar deze dient bij eerstvolgende AV 
ook opgenomen te worden als CV bestuurder. Het BO gaat hiermee akkoord. 

Er is een vergadering met de BCF op komst. De definitieve beslissing wordt na deze 
vergadering genomen. 
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