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Deel I   Overzicht: structuur en werking 

1. Visie en missie 
 

“Cricket op de kaart zetten”. Hiermee bedoelen we dat cricket als een volwaardige sport beoefend 

en beleefd moet worden in Vlaanderen. #cricketopdekaart 

ONZE MISSIE 

• “Cricket op de kaart zetten”.  

• Niveau cricket in Vlaanderen verbeteren. 

• Cricket bekender maken bij een breed publiek.  

• Doorgroeimogelijkheden voorzien. 

• Ontwikkeling voor alle leeftijden. 

• Ondersteuning aan clubs verhogen en structureren (via KPI’s). 

• Voorzien van kwalitatieve cricketevenementen en het uitbouwen van bestaande 

competities.  

DE VIJF KERNWAARDEN                             

1. fairplay  

2. inclusie 

3. innovatie 

4. duurzaamheid 

5. integriteit 

VISIE  

Het doel van CV is om de cricketsport in Vlaanderen te ontwikkelen. Hiervoor werkt CV enerzijds met 

externe partners zoals de Belgische cricketfederatie en Sport Vlaanderen en anderzijds met haar 

bestaande leden (clubs). De nauwe samenwerking tussen al deze actoren is de sleutel tot succes. Het 

Bestuursorgaan van CV staat in voor het faciliteren van deze en elke andere samenwerking die de groei 

en ontwikkeling van de cricketsport in Vlaanderen ten goede komt. 

Cricket is internationaal bekend als een ‘gentle(wo)man’ sport. Zo is het bijvoorbeeld strikt verboden 

om de scheidsrechter tegen te spreken of zelfs enig ongenoegen te tonen als men niet akkoord gaat 

met zijn/haar beslissing. Om dit gentle(wo)men-karakter te behouden, zijn de waarden zoals o.a. 

fairplay de belangrijkste beginsels voor alle reglementen. Daarnaast wil CV een open en inclusieve 

sfeer creëren waarin iedereen, ongeacht de verschillen, kan deelnemen aan de cricketactiviteiten in 

Vlaanderen. De CV hecht enorm veel belang aan gezond en ethisch sporten en heeft hiervoor 

verschillende protocollen en gedragscodes uitgewerkt die tevens terug te vinden zijn op onze website. 

We zijn ervan bewust dat we niet alleen kunnen groeien. We moeten eerst en vooral goed 

samenwerken met de onze leden (cricketclubs) om de sport op een duurzame manier te ontwikkelen 

in Vlaanderen. In de steeds veranderende contexten en tendensen is het vanzelfsprekend dat CV haar 

bewust zal inzetten op innovatieve spel- en sportmethodes om cricket zo dicht mogelijk te kunnen 

brengen bij een breed publiek. 
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2. Samenstelling bestuursorgaan 
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De benoemde bestuursleden:  

Voorzitter  Hassan Shah 

Start mandaat:   03/2018 

Huidig mandaat:  03/2020 – 03/2024 (2e mandaat aaneengesloten) 

 

Secretaris  Shirin Ananda Dias 

Start mandaat:   03/2020 

Huidig mandaat:  03/2020 – 03/2024 

 

Penningmeester Addnaan Diwan Ali 

Start mandaat:   03/2020 

Huidig mandaat:  03/2020 – 03/2024 

 

Bestuurder  Sultan Diwan Ali 

Start mandaat:   03/2018 

Huidig mandaat:  03/2020 – 03/2024 (2e mandaat aaneengesloten) 

 

Bestuurder  Afzal Baber  

Start mandaat:   03/2018 

Huidig mandaat:  03/2020 – 03/2024 (2e mandaat aaneengesloten) 

 

Bestuurder  Hamza Ahmed 

Start mandaat:   03/2018 

Huidig mandaat:  03/2020 – 03/2024 (2e mandaat aaneengesloten) 

 

Bestuurder  Shweta Sinha 

Start mandaat:   03/2021 

Huidig mandaat:  03/2021 – 03/2025 
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Bestuurder  Aadil Diwan Ali 

Start mandaat:   03/2021 

Vorig mandaat:  03/2018 – 03/2020 

Huidig mandaat:  03/2021 – 03/2025 (2e mandaat) 

 

Bestuurder  Atheya Rajamaran 

Start mandaat:   03/2021 

Huidig mandaat:  03/2021 – 03/2025 

 

Overzicht nevenfuncties bestuurders 

Bestuursfunctie Naam Nevenfunctie 

Voorzitter Hassan Shah Voorzitter Hasselt CC, speler 

Secretaris Shirin Ananda Dias Speelster  

Penningmeester Addnaan Diwan Ali Voorzitter Kortrijk Warriors CC, speler 

Bestuurder Afzal Baber Javed Voorzitter Gent CC, Competitie manager BCF 

Bestuurder Hamza Ahmed Sulaiman Speler, umpire 

Bestuurder Sultan Diwan Ali Speler, scorer 

Bestuurder Atheya Rajamaran Speler, umpire 

Bestuurder Shweta Sinha Coach AICC & KWCC, speelster 

Bestuurder Aadil Diwan Ali Speler, coach 

 

3. De commissie verantwoordelijken 
 

 Commissie Verantwoordelijke 

A Competitie  Sultan Diwan Ali 

B Toernooien Athreya Rajaraman 

C Clubondersteuning  Athreya Rajaraman 

D Trainers  Aadil Diwan Ali 

E Initiatie Aadil Diwan Ali 

F Jeugd  Sultan Diwan Ali 

G Dames  Shweta Sinha 

H Communicatie Sultan Diwan Ali 

I Infrastructuur  Addnaan Diwan Ali 

J Officials Andrew Scott 

K Ethiek, juridisch & gezond sporten Shirin Ananda Dias 

L Financiën & sponsoring Addnaan Diwan Ali 
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4. Bestuurdersprofielen 
 

Alle bestuurders oefenen hun functie uit in het kader van een ethische organisatiecultuur, waaronder 

het duurzaam en ethisch verantwoord sporten. 

De bestuurderstaken, -verantwoordelijkheden en -profielen hebben hun oorsprong in het eerste 

Intern Reglement van Cricket Vlaanderen in 2007. In 2021 werd een aanvulling gemaakt van deze 

profielen. Vanaf 2022 worden de sollicitaties voor bestuurders specifiek op deze profielen afgetoetst.  

In 2021 traden 3 bestuurders toe tot het bestuursorgaan. Bij intreden werden zij hun 

bestuurderstaken, -verantwoordelijkheden en -profielen bekendgemaakt in een persoonlijk gesprek 

met de voorzitter, en ook de statuten, het Intern Reglement en het beleidsplan overhandigd. Er was 

ook een gesprek met de directie en de overige bestuursleden in een speciale introductievergadering.  

Momenteel zijn er 9 van de maximaal 12 bestuursposten ingenomen.  

In 2021 werden op vergaderingen volgende externe bestuurders uitgenodigd:  

• Athreya Rajaraman (later bestuurder geworden) 

• Aadil Diwan Ali   (later bestuurder geworden) 

• Raja Saqlain 

 

5. Rapportering verklaringen belangenconflicten 
 

Vanaf 2021 werden alle mogelijke belangenconflicten in de verslagen van het bestuursorgaan 

gerapporteerd. Er werden in 11 vergaderingen 3 keer een belangenconflict gemeld, omtrent 2 topics. 

Telkens kon(den) de bestuurder(s) een bijdrage leveren in de discussie van het onderwerp op een 

objectieve wijze, waarbij ook zijn belang in het topic werd toegelicht. De bestuurder onthield zich 

telkens van stemming inzake het onderwerp.  

In 3 van de 3 keer werd de beslissing in het voordeel van het belangenconflict gestemd, op basis van 

objectieve beoordeling van de alternatieven door de overige bestuurders. Wat blijkt dat we vooral 

kunnen spreken van een positief netwerk ten gunste van de federatie, met duurzame bijdrages van 

de bestuursleden.  

 

6. Rapportering verzekeringszaken 
 

In 2021 zijn er geen ongevallen gerapporteerd via een ongevalsaangifte. 1 ongeval is ons bekend 

geworden, maar daar werd geen aangifte van gemaakt. Ondanks een duidelijke communicatie over 

hoe een ongevalsaangifte kon worden gemaakt.  
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7. Goed bestuur 
 

In 2021 werd verder gewerkt aan de verwachtingen inzake goed bestuur ons opgelegd door het 

Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector. Te weinig 

procedures en regels werden in de officiële documenten vastgelegd, waardoor dit resulteerde in een 

lage score.  

Eind 2021 werd vastgesteld dat nog te weinig acties en procedures werden vastgelegd in onze statuten 

en intern reglement, of gecommuniceerd op onze website. Daarom plannen we in 2022 een 

inhaalbeweging om een hogere score voor de harde en zachte indicatoren te verwerven, te beginnen 

met het bevestigen van wijzigingen in de statuten en intern reglement op de AV van 2022.  

 

a) Harde indicatoren 

 

Een totaalscore van 29,02% is duidelijk onvoldoende. Het reflecteert te weinig wat in de praktijk wordt 

ondernomen binnen goed bestuur. Onze administratie doet er alles aan om een sterke inhaalbeweging 

te maken en tracht bij alle indicatoren een positief resultaat te behalen. Indien een indicator niet 

behaald kon worden, wordt dit duidelijk beargumenteerd.  

Veel harde indicatoren worden op het bestuursorgaan besproken, en in de documenten vastgelegd. 

Deze veranderingen van de statuten en intern reglement werd op de bAV in 2022 reeds goedgekeurd. 

Er werd voor indicator 2.4 b gekozen een mogelijk uitzondering toe te laten. De AV kan een 

uitzondering toelaten voor bestuurders die een bewezen meerwaarde betekenen voor de federatie, 

waardoor zij langer dan 3 aaneengesloten mandaten kunnen uitvoeren.  

Mogelijke nieuwe bestuurders in 2022 worden met de geofficialiseerde introductieprocedure in het 

bestuur verwelkomd.  

 

b) Zachte indicatoren 

 

Indicator 2020 2021 2022 2023 2024 

Publicatie jaarverslag 0 0 3 3 4 

Competent BO 0 0 2 3 4 

Auditcomité  0 1 3 4 4 

gedragscode 0 1 3 4 4 

 

• Publicatie jaarverslag 

Het jaarverslag van 2020 werd op de AV van 2021 voorgesteld aan de leden. Zowel de basiswerking en 

de financiën werden in het verslag aangehaald. Dit werd echter niet als apart document uitgeschreven, 

noch op de website gepubliceerd.  

Het jaarverslag 2020 was te beperkt om voldoende te scoren op harde en zachte indicatoren. Daarom 

wordt werk gemaakt van het jaarverslag 2021, om aan alle vormvereisten en inhouden te voldoen. 

Hierdoor kunnen we extra scoren bij zowel de harde als zachte indicatoren.  
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• Een gedifferentieerd, evenwichtig en competent bestuursorgaan 

Het bestuursorgaan heeft de bestuurdersprofielen uitgebreid en in het intern reglement vastgelegd. 

Deze profielen werden opgesteld op basis van de visie, missie en strategische doelen van de federatie. 

De algemene vergadering heeft het aangepaste intern reglement met de bestuurdersprofielen 

voorgelegd gekregen, echter de goedkeuring lag hierbij bij het bestuursorgaan zelf.  

• Auditcomité 

De statuten geven aan dat minstens 2 personen door de AV worden gekozen om het financiële verslag 

te controleren. Deze mensen werden ook effectief gekozen, zij zullen de balans, de resultatenrekening 

en de toelichtingen controleren.  De samenstelling en de taken werden vastgelegd, de werking nog 

niet.  

• Gedragscode  

De federatie heeft een gedragscode voor sporters, bestuurders en coaches. Echter niet specifiek voor 

de bestuursleden of de directie.    
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Deel II   Basisopdrachten 

1. Financiële middelen 
 

 Doelstelling Indicator Nulmeting 
2020 

Doelstelling 
2021 

Resultaat 
2021 

SD001 Cricket Vlaanderen 
voorzien van financiële 
middelen.  

De federatie 
heeft financiële 
middelen om 
een werking 
mogelijk te 
maken.  

   

OD001 Cricket Vlaanderen 
voldoet aan de 
erkenningsvoorwaarden 
om gesubsidieerd te 
zijn.  

De federatie 
voldoet aan alle 
voorwaarden en 
ontvangt 
subsidies van 
Sport 
Vlaanderen.   

Geen 
subsidies 
van Sport 
Vlaanderen 

Verkrijgen 
van 
subsidies 

€128.294,93 
subsidies 
van Sport 
Vlaanderen 

OD002 Bestaande en nieuwe 
inkomsten 
 

Cricket 
Vlaanderen 
ontvangt 
inkomsten naast 
de subsidies van 
Sport 
Vlaanderen.  

2 bronnen:  
€ 7.475,00 
 

+5%=  € 
7.848,75 

4 bronnen:  
€ 10.611,12 
 

OD003 Jaarlijks twee nieuwe 
sponsors vinden 
 

Cricket 
Vlaanderen 
heeft jaarlijks 
minstens 2 
sponsors die de 
federatie 
financieel 
ondersteunen.  

0 sponsors 2 sponsors 1 sponsor: 
€500 + 2 
sponsors in 
natura 

 

Evaluatie doelstellingen 

We zien een vooruitgang in alle vooropgestelde doelstellingen. De grootste vooruitgang is het 

ontvangen van subsidies van Sport Vlaanderen. Daarnaast zien we ook een stijging in inkomsten van 

leden, derden en sponsors. Dit komt onder meer door een stijging van de lidgelden. We prijzen ons 

gelukkig dat deze doelstelling maar weinig aangetast werd door de corona pandemie. 
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Cijfergegevens 

Subsidies Sport Vlaanderen 

 

Cricket Vlaanderen dient een beleidsplan in dat wordt beoordeeld door Sport Vlaanderen. Om onze 

basisopdrachten uit te voeren krijgt Cricket Vlaanderen hiervoor in 2021 €128.294,93.  

 

 

De totale inkomsten in 2021 waren €10.611,12. Naast lidgelden en competitie fees komt daar bovenop 

de betaling van cricket initiaties en de verkoop van enkele cricket materialen. We zien een verschil 

tussen 2020 en 2021: een stijging van aantal inkomstenbronnen en een stijging van absolute 

inkomsten. Meer dan €3000 meer. We willen dit naar de toekomst toe verder verhogen, om meer 

eigen middelen ter beschikking te hebben.   
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In 2021 hadden we een eerste sponsor die ons naar aanleiding van de CV T10 Blast €500 sponsorde: 

AHK Sports, een producent van cricket materiaal. Daarnaast waren er 2 sponsoren die ons met cricket 

materiaal sponsorden: GB Willow en Bonsai Cricket. We hebben zo een duidelijke eerste stap binnen 

de sponsoring van de federatie.  

 

Acties 

 Actie Timing 

A0001 Bijhouden van correcte leden en andere 

administratie 

Doorheen het jaar.  

Opvragen data bij de clubs.  

Opstart elektronisch ledenbestand 

Twizzit.  

A0002 Aanwerving en administratie personeel Niet van toepassing.  

A0003 Integriteitsbeleid optimaliseren en 

implementeren 

April.  

A0004 Volgen van correct administratieve timing AV eind maart.  

Planning: Zomer tot eind augustus. 

A0005 Extra inkomstenbronnen aanspreken (BCF, 

Brussel…).  

Doorheen het jaar.  

A0006 Het aantal licenties en/of kostprijs verhogen Najaar.  

A0007 De uitgaven beperken Doorheen het jaar.  

A0008 Meer betalende projecten of diensten 

aanbieden 

Wanneer van toepassing.  
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A0009 Meer teambuildingsactiviteiten verzorgen 

voor potentiële sponsors 

CV T10 Blast september.  

A0010 Een duidelijke/aantrekkelijke sponsorformule 

uitwerken op win-win basis 

Augustus/ september. 

A0011 Afspreken en onderhandelen met potentiële 

sponsors.  

Augustus/ september. 

 

Algemene conclusie 

Correcte administratie en timing resulteerde tot het toekennen van de basissubsidies van Cricket 

Vlaanderen voor 2021. We blijven onze administratie verbeteren in functie van de regels van Sport 

Vlaanderen, onder andere deze van goed bestuur, voor verdere subsidiemaximalisatie.  

Onze werking professionaliseert en diversifieert verder, wat resulteert in extra inkomstenbronnen, 

zonder commercieel te worden. De federatie krijgt door haar werking en leden extra inkomsten 

binnen. Het eerste cricket toernooi van de federatie was een opportuniteit waarvoor de federatie een 

sponsordossier uitschreef. Daar hebben uiteindelijk 3 sponsors op ingetekend. 2 sponsors met 

materiaal, 1 geldelijke sponsor, voor €500.  

Er zijn geen cricket winkels in België, noch voor kledij, noch voor materiaal. Door zelf in het buitenland 

connecties te leggen en aankopen te doen, kan de federatie zijn leden gemakkelijker van materiaal 

voorzien. Ook andere organisaties zoals scholen of lokale overheden kunnen zo in Vlaanderen terecht 

voor kleine cricket bestellingen zoals bats, ballen of wickets.  
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2. Duurzame groei 
 

 Doelstelling Indicator Nulmeting 
2020 

Doelstelling 
2021 

Resultaat 
2021 

SD002 Duurzame groei 
van de 
cricketsport 

    

OD004 Kwalitatieve en 
kwantitatieve groei 
van de cricketclubs 
in Vlaanderen 

Aantal cricket clubs 
 

18 clubs 19 clubs 19 clubs 

  Algemene score op 
clubkwaliteit 

Geen meting Opstart 
meting 

Geen meting 

OD005 Aantal leden 
verhogen 
 

Aantal 
geregistreerde 
spelers 

1837 leden 
(1600 leden) 

1712 leden 
(+7%) 

1577 leden (-
1.5%) 

  Aantal cricket 
initiaties 

Geen 
initiaties 

8 initiaties 7 initiaties 

OD006 Aantal 
cricketactiviteiten 
verhogen 

Aantal 
competitieve 
activiteiten 

4 
competities 

4 
competities 

4 
competities 

  Groei aantal 
recreatieve 
activiteiten 

0 8 activiteiten 2 activiteiten 

 

Evaluatie doelstellingen 

Cricket Vlaanderen heeft net als de ganse wereld te maken met de corona pandemie, wat een weerslag 

geeft op de cijfers van de werking en groei. Een club is afgehaakt, maar er zijn er 2 bijgekomen. Een 

deel sporters zijn gestopt. Echter door de opstart van de sportsector zijn er in 2021 weer enkele 

initiaties kunnen doorgaan, en is er weer een volledige competitie kunnen doorgaan. Er zijn 2 nieuwe 

recreatieve activiteiten kunnen doorgaan, die met succes de federatie en de sport op de kaart zetten: 

de CV T10 blast en de Ladies Cricket Tour.  
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Cijfergegevens 

 

2 clubs zijn bij Cricket Vlaanderen gekomen: Anderlecht Cricket Club en Sint-Pieters-Leeuw Cricket 

Club. 1 club is gestopt in 2021: Roeselare Cricket Club. Een combinatie van de corona pandemie en 

administratieve last. De club had ook geen eigen veld, wat het extra moeilijk maakte. We blijven in 

contact met deze club om in de toekomst weer een actieve werking te kunnen ondersteunen. Een 

netto stijging van aantal clubs met 1. Daarnaast zijn er enkele groepen die interesse hebben om een 

club te worden, echter is vooral infrastructuur de bottleneck om een nieuwe club te kunnen starten. 

We ondersteunen zeker de groepen cricketters in Limburg om een voldragen sportclub te worden.  

 

 

De meeste cricketclubs zijn in Antwerpen en West-Vlaanderen gevestigd. We hebben een mooie 

geografische spreiding over gans Vlaanderen. Voorlopig zorgt dit ook voor verre verplaatsingen op 

competitie vlak, iets waar we in de toekomst ook een oplossing voor willen vinden. Eens we meer clubs 

hebben, kan er meer regionaal gewerkt worden, vooral in de lagere divisies.  
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We zien een daling van het ledenaantal van 1837 naar 1577. Corona is een uitleg voor deze daling, 

want er konden minder activiteiten aangeboden worden. Daarnaast is een deel van de 

ledenadministratie in samenspraak met Sport Vlaanderen niet opgenomen. We hopen in 2022 

opnieuw een stijging van het ledenaantal te zien.  

 

We zien in 2021, de blauwe balken, een grootste ledenaantal in Antwerpen. Ook in Limburg en West-

Vlaanderen zijn er veel leden. De Limburgse daling is te wijten aan administratie, de stijging in Vlaams-

Brabant en Brussel door een grotere werking.  
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De verdeling van de leden per club (groen 2020, blauw 2021). De daling bij Hasselt CC is door 

administratie in samenspraak met Sport Vlaanderen. De stijging van Antwerp Indians CC is door een 

betere samenwerking en administratie. Verdere verschuivingen zijn door corona en betere 

administratie.  

 

 

De grootste clubs van Vlaanderen zijn Antwerp CC, Antwerp Indians CC en Hasselt CC. Hier zijn ook de 

betere clubwerkingen te vinden. Kleinere clubs hebben vaak weinig meer dan de werking rond een 

herenteam. We stimuleren elke club om ook kwalitatief in te zetten op jeugd en dames.  
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We zien voornamelijk mannelijke leden tov vrouwelijke leden. We zien wel een sterkere daling van 

mannelijke leden in 2021 tov vrouwelijke leden.  

 

We hebben vooral volwassen leden tov de jeugdleden. We zien wel een daling van volwassenen en 

een stijging van jeugdleden. In 2021 was door corona het meer mogelijk met de jeugd te werken.  
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De grootste cricket populatie zit bij de 19-40 jarigen. Dit is ook de grootste leeftijdsgroep, maar het 

wijst vooral op de motivatie van de clubs om hun werking rond de volwassen herenteams te 

concentreren. We stimuleren de club om ook meer in de jeugdwerking en -teams te investeren.  
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Competitie 

 

Optimist Cricket Club wint de Flemish Open League 1. De winnaars van de competities promoveren. 

Daar zijn soms wel extra voorwaarden aan verbonden. Om naar de nationale competitie te kunnen 

stijgen, moet een club ook een jeugdwerking hebben. De competitie wordt licht aangepast voor 2022, 

met 8 teams in FOL 1 & 2. (NRR= Net Run Rate.)  

 

 

 

 

Flemish Open League 1 Naam club Punten NRR

1 Optimist CC 1 185 +1,298

2 International CCB 1 161,5 +1,052

3 Mechelen Eagles CC 1 142,5 +1,558

4 Royal Brussels CC 1 125,55 +1,474

5 Brussels Greens CC 1 84 +0,256

6 12 Stars CC 2 60,5 -1,384

7 Pakistan CCB 1 24,5 -3,023

Flemish Open League 2 Naam club Punten NRR

1 Gent CC 1 176,5 +2,376

2 Optimist CC 2 173 +1,086

3 Mechelen Eagles CC 2 122,85 +0,442

4 Brussels Warriors CC 1 115 +0,612

5 Kortrijk Warriors CC 1 81 -1,833

6 Liege CC 1 63,5 -1,456

7 Antwerp Indians CC 2 57 -1,623

Flemish Open League 3 Naam club Punten NRR

1 Braine CC 1 218 +2.692

2 Beveren CC 2 163 +0.098

3 Antwerp CC 2 159 +0,905

4 Masroor CCB 74 -0,323

5 Royal Brussels CC 2 71,5 -0,636

6 Brussels Greens CC 2 55 -1,825

7 Arcadians CC 1 39,5 -2,898

Flemish Open League 4 Naam club Punten NRR

1 Gent CC 2 130 +0,499

2 Genk CC 1 115,5 +0,676

3 Antwerp Indians CC 3 106,5 -1,738

4 Oostende Zalmi CC 1 51 -2,586

5 Turnhout CC 1 49 +0,723

6 Oostende CC 2 30 -1,333

7 Brugge CC 1 8 -2,294
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 Teams heren VL Teams heren TOT Divisies heren VL Divisies heren TOT 

2021 30 44 4 6 

 

4 van de 6 divisies in België worden door Cricket Vlaanderen georganiseerd. 30 van de 44 heren teams 

in België zijn van Vlaamse clubs. Clubs hebben vaak meerdere heren competitie teams.  

 

Teams dames 
VL 

Teams dames 
TOT 

Divisies 
dames 

Teams jeugd 
VL 

Teams jeugd 
TOT Divisies jeugd 

2021 2 4 0 19 30 6 

 

Er zijn verschillende damesteams, maar nog geen georganiseerde competitie. Bij de jeugd wel, 6 

divisies voor in totaal 30 jeugdteams, waarvan 19 Vlaamse.  

 

Recreatie 

Voor recreatieve cricketters: tapeball    2021 

 Outdoor Tapeball toernooi     

 40 teams, 8 vs 8, T6     

 5 regio's: Antwerpen, Brussel, Kortrijk, Hasselt en Gent    

 Eind oktober in de regio, week er na finale in Wemmel    

 Geannuleerd     

 Aantal clubs    0 

 Aantal deelnemers    0 

      

 Indoor Tapeball toernooi: Ladies Cricket Tour     

 4 teams, 6 vs 6, T6     

 4* in 3 regio's: Antwerpen, Brussel, Kortrijk     

 4 * maandelijks (1 geannuleerd)     

 Aantal clubs    8 

 Aantal deelnemers    71 

      

Voor alle (ook competitieve) cricketters: hardball     

 CV T10 Blast     

 8 teams, 2 poules en play-offs     

 Winner: BVCC, tegen GTCC     

 Middelheim park (ACC)     

 Aantal clubs    8 

 Aantal deelnemers    64 

      

 Aantal activiteiten    2 

 Aantal clubs    16 

 Aantal deelnemers    135 
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3 nieuwe soorten recreatieve activiteiten werden gepland en georganiseerd, waarvan we 1 volledig 

moesten annuleren. De Ladies Cricket Tour en de CV T10 Blast konden doorgaan, goed voor 135 

deelnemers uit in totaal 16 clubs. Bij het damestoernooi waren dit uit 4 deelnemende clubs.  

De recreatieve toernooien die door de clubs meestal worden georganiseerd, zijn allen geannuleerd 

geweest in 2021 door corona.  

 

Initiaties 

Initiatie Aantal deelnemers 

22/03 Std HoGent 20 

29/07 Stad Lokeren 16 

10/08 SportZomer Blankenberge 60 

19/08 Stad Lokeren 16 

24/08 SportZomer Oostende 60 

26/08 Groot-Bijgaarden vzw 60 

12/11 BVLO studiedag 20 

Totaal deelnemers 252 

Totaal activiteiten 7 
 

In totaal werden er 7 cricket initiaties gehouden voor 252 deelnemers. De doelgroepen waren lagere 

school kinderen, studenten, gezinnen, andere sporters en leerkrachten LO.  

 

Acties 

A0012 Administratie van alle (mogelijke) indoor en 

outdoor cricket locaties en infrastructuur 

Doorheen het jaar.  

A0013 Zoektocht naar nieuwe indoor en outdoor 

cricket locaties en infrastructuur.  

Zomer specifiek. Sporadisch doorheen 

het jaar.  

A0014 Communicatie met overheden in de zoektocht 

naar nieuwe en betere cricket infrastructuur.  

Wanneer van toepassing.  

A0015 Stimuleren en ondersteunen bij de opstart van 

nieuwe cricket clubs.  

Wanneer van toepassing.  

A0016 Cricket clubs stimuleren en ondersteunen 

naar kwalitatieve groei.  

Wanneer van toepassing. 

A0017 Cricket promoten bij niet-leden.  Promoties en initiaties doorheen het 

jaar.  

A0018 Doorstroom stimuleren van minder naar meer 

georganiseerde cricket beleving.  

Na het seizoen, najaar. Door recreatief 

toernooi voor niet-leden.  

A0019 Drop-out van leden tegen gaan.  Doorheen het jaar.  
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A0020 Meer activiteiten organiseren voor niet-leden. Na het seizoen, najaar. Door recreatief 

toernooi voor niet-leden. 

A0021 Meer activiteiten organiseren voor recreatieve 

cricketters 

Na het seizoen, najaar. Door het 

recreatief tapeball toernooi.  

A0022 Een cricket toernooi organiseren.  11 & 12 september.  

A0023 Minimum 4 competitief cricket reeksen 

organiseren 

Cricket seizoen van april tot 

september.  

A0024 Nieuwe (innoverende) cricket activiteiten 

zoeken en organiseren voor verschillende 

doelgroepen. 

Niet OK.  

 

Algemene conclusie 

Het is door corona moeilijk om een goed zicht te hebben op de groei van een sport. Achter de schermen 

zijn er verschillende stappen vooruit gezet, die zich nog niet in sportieve activiteiten hebben kunnen 

omzetten.  

Op verschillende locaties in Vlaanderen hebben we lokale overheden of sportclubs aangesproken voor 

mogelijk cricket locaties. Ondanks de technische mogelijkheid is het moeilijk plaats te vinden voor onze 

kleine sport. Nochtans zijn er recreatieve groepen cricketters die graag van hun pleintjeswerking naar 

echte cricketactiviteiten willen evolueren. Met hen blijven we contact houden voor latere mogelijke 

clubactiviteit. Clubs met verschillende teams kunnen opsplitsen en verschillende clubs vormen als ze 

te groot worden. Daarnaast is het mogelijk dat clubs samensmelten als dit naar terreingebruik 

interessanter is.  

De federatie blijft focussen op de doelgroepen jeugd en dames, om de clubs te overtuigen hier verder 

op in te zetten. Het vergroot de clubs in werking, leden, activiteiten, vrijwilligers en financiën. Hier 

hebben we nog veel werk op de plank.   

De T50 competitie is in de zomermaanden kunnen doorgaan, en ook de jeugdcompetities en trainingen 

konden doorgaan. We zagen wel dat er verschillende wedstrijden zijn afgelast geweest, daar teams op 

bepaalde momenten niet wensten af te komen door corona. Echter niet genoeg om de competitie in 

zijn geheel in het gedrang te brengen.  

De federatie kon met trots 2 nieuwe recreatieve activiteiten voorstellen. Er was nog een derde 

toernooi georganiseerd, maar dit werd uiteindelijk geannuleerd omdat te veel ploegen afhaakten door 

corona. Dit staat volgend jaar opnieuw op de planning.  

De federatie heeft 7 cricket initiaties kunnen laten doorgaan. Geen evidentie met corona en een 

beperkte vrijwilligers crew. Deze werden voor verschillende doelgroepen kunnen houden, waardoor 

we op verschillende niveaus cricket op de kaart hebben kunnen zetten. In samenwerking met BVLO 

hebben we in november verschillende leerkrachten LO kunnen initiëren in cricket. Dat is een erg 

interessante doelgroep, die mogelijks de cricketsport meenemen naar hun scholen. Deze contacten 

worden verder opgevolgd met lesfiches en mogelijks materiële ondersteuning.  

 

  



Jaarverslag 2021 – Cricket Vlaanderen vzw 

3. Cricket infrastructuur 
 

 Doelstelling Indicator Nulmeting 
2020 

Doelstelling 
2021 

Resultaat 
2021 

SD003 Cricket 
infrastructuur 
uitbouwen 

Meer en betere cricket 
infrastructuur 
 

   

OD007 Outdoor 
faciliteiten 
uitbouwen 

Aantal outdoor 
cricketterreinen 

14 cricket 
terreinen 
(12) 

13 cricket 
terreinen  

15 cricket 
terreinen  

OD008 Outdoor 
oefenkooien 
uitbouwen 

Aantal outdoor 
trainingsfaciliteiten 
(Practice Nets) 

4 kooi 
locaties 

4 kooi 
locaties 

5 kooi 
locaties  

OD009 Indoor 
faciliteiten 
uitbouwen 

Aantal indoor cricket-
faciliteiten 

2 indoor 
faciliteiten 

2 indoor 
faciliteiten 

2 indoor 
faciliteiten 

 

Evaluatie doelstellingen 

Elke stijging van cricket infrastructuur is erg belangrijk. In Vlaanderen is de open recreatiedomein erg 

schaars, en de mogelijkheid om een cricket infrastructuur te installeren klein. We zagen in 2021 een 

extra veld in Beveren, waar Beveren CC als één van de beste sportieve cricketclubs een clubwerking is 

aan het uitbouwen. Daarnaast installeerde Hasselt CC kooien naast hun terrein om de bestaande 

goede werking nog meer uit te breiden.  

 

Cijfergegevens 
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We zien over de tijd een lichte stijging van het aantal cricket velden en infrastructuur. Elke aanpassing 

is een grote overwinning voor de Vlaamse cricketwereld. Er gaat veel lobbywerk en voorbereiding aan 

vooraf en het is moedig om de nodige financiële investering te maken voor onze kleinere sport. Die 

investeringen zijn noodzakelijk, wil de sport zijn potentieel kunnen gebruiken en groeien. Per 

investering die er komt, zijn er verschillende projecten die afgewezen worden.  

 

 

We hebben een behoorlijke spreiding van cricket infrastructuur in Vlaanderen. Er zijn enkele clubs in 

Vlaanderen die hun eigen veld kunnen gebruiken. Vooral in Brussel en Vlaams-Brabant is dit moeilijker: 

clubs moeten gebruik maken van elkaars veld, of via de federatie reservaties maken. Een investering 

in infrastructuur in deze omgeving is erg noodzakelijk.  

 

Acties 

A0025 Nieuwe outdoor cricket-terreinen aankopen & 

aanleggen 

Aankoop matten december.  

Aanleg in Beveren in het najaar.  

A0026 Kwalitatieve stijging van cricket velden.  Aankoop materiaal december.  

A0027 Nieuwe oefenkooien aankopen & aanleggen Onderdelen aangekocht in december.  

A0028 Kwalitatieve stijging van cricket oefenkooien Onderdelen aangekocht in december. 

A0029 Nieuwe indoor faciliteiten creëren Onderdelen aangekocht in december. 

A0030 Kwalitatieve stijging van indoor cricket 

faciliteiten.  

Onderdelen aangekocht in december. 
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Algemene conclusie 

Elk jaren willen we een stijging zien van cricket infrastructuur, wat in 2021 gelukt is. Zowel een veld als 

een kooistructuur is er bij gekomen.  

Op verschillende locaties werden er (goede) contacten onderhouden met lokale overheden of 

sportclubs, waar cricketinfrastructuur zou mogelijk zijn. Daar zijn meestal geen positieve resultaten uit 

gekomen. Ieper/Zonnebeke, Zemst/Hofstade, Anderlecht, Mortsel, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Katelijne-

Waver, Vilvoorde.  

De locaties die nu voor cricket gebruikt worden, zijn niet altijd in de beste staat. Het is echter niet 

eenvoudig om voldoende fondsen te vinden om als club dit aan te pakken. Vaak wordt voor nieuwe 

cricket infrastructuur gekeken om de combinatie met andere sporten aan te gaan. Zo zal in Leuven en 

Oostende cricket samen met baseball georganiseerd worden.  

De centrale as tussen Antwerpen en het Brussels hoofdstedelijk gewest is voor onze doelgroep ook erg 

belangrijk. Zowel naar bestaande cricketspelers als cricket(club) potentieel zou extra infrastructuur en 

een meerwaarde betekenen. De federatie kocht in 2021 onderdelen van cricket infrastructuur aan, 

daar dit de grootste struikelblok is waarover clubs en gemeentes vallen om cricket te doen groeien. 

Cricket infrastructuur, matten (onderdelen van de kunstgras pitch in het midden van het veld), zijn in 

België niet te koop. Het is voor lokale overheden en Vlaamse clubs niet eenvoudig dit te organiseren. 

Daarom ondersteunt de federatie deze transacties met een soort groepsaankoop. Dit zorgt voor 

logistieke en financiële voordelen voor de clubs.  
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4. Jeugdcricket 
 

 Doelstelling Indicator Nulmeting 
2020 

Doelstelling 
2021 

Resultaat 
2021 

SD004 Jeugdcricket 
uitbouwen 
  
  

    

OD010 Promotie van 
cricket via de 
scholen 
 

Aantal schoolgaande 
jongeren bereikt 

Geen 
schoolcricket 

800 
scholieren 

Geen 
schoolcricket 

OD011 Aantal clubs met 
jeugdsecties 
verhogen 
 

Aantal clubs met 
actieve jeugdselectie 

11  15 (+20%) 11 (=) 

OD012 Aantal 
jeugdspelers 
verhogen 
 

Aantal jeugdspelers 303  318 (+5%) 355 (+17%) 

 

Evaluatie doelstellingen 

Er is weinig binnen de clubs veranderd, dezelfde clubs hebben hetzelfde aantal jeugdteams in hun 

werking. We zien zelfs een lichte stijging van het aantal jeugdleden; door corona hadden kinderen 

meer motivatie om cricket op te zoeken; een contactloze buitensport met voldoende afstand tussen 

de spelers. Door corona is er geen schoolcricket kunnen georganiseerd worden. Wel blijven de 

geplande school initiatieven in 2020 (die ook niet konden doorgaan) geïnteresseerd om in 2022 de 

draad weer op te nemen.  

 

Cijfergegevens 
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Het aantal jeugdleden is gestegen in 2021. Door de lage activiteitsgraad door corona hebben de clubs 

zich ook op hun jeugdwerking kunnen richten. Dit resulteerde in een stijging van 52 leden in totaal.  

 

De jeugdleden zijn voornamelijk mannelijk, maar we zijn gelukkig dat we een stijging zien in het aantal 

meisjes. Dit komt vooral omdat we met onze Ladies Cricket Tour een evenement hadden om naar toe 

te werken, en hierdoor de meisjes beter werden geregistreerd.  

 

 

Er zijn iets meer leden in de leeftijdsgroepen U17 en U19 dan in de groepen U11 en U15. Volgens de 

tendens dat de clubs meer focussen op oudere sporters, is er toch weinig verschil. We zien een te 

verwachten evolutie.  
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 Clubs met jeugd   

 Jongens Meisjes Totaal jeugd 

2020 11 1 11 

2021 11 1 11 

2022       

2023       

2024       

 

Er zijn 11 clubs met jeugdleden, waarvan 1 club ook een meisjesteam heeft. Daar wordt extra op 

ingezet.  

 Jeugd teams   

 Jongens Meisjes Totaal 

2020 17 2 19 

2021 17 2 19 

2022       

2023       

2024       

 

Er zijn in totaal 19 jeugdteams in Vlaanderen. Daarvan zijn er 17 voor jongens, en 2 voor meisjes. 1 

club heeft 2 meisjesteams: Antwerp Indians CC.  

 

Acties 

A0031 Organisatie van het schoolcricket Geen door Corona.  

A0032 Promotie van het schoolcricket November ism BVLO 

A0033 Scholentornooi organiseren tussen lagere 

scholen 

Geen door Corona.  

A0034 Cricket materiaal voorzien voor deelnemende 

scholen 

Geen door Corona. 

A0035 De clubs in Vlaamse divisie 1 & 2 verplichten 

om een jeugdsectie te starten 

Continu.  

A0036 De clubs in Vlaamse divisie 3 & 4 stimuleren 

om een jeugdsectie te starten 

Doorheen het jaar.  

A0037 De clubs opleggen om alle jeugdspelers 

(correct) te registreren 

Doorheen het jaar. 

A0038 De clubs met jeugdsecties begeleiden en 

ondersteunen met uitbouw van jeugdcricket 

Niet ok.  
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A0039 Cricket promotie via sportkampen of -dagen 

(zomerkampen, winterkampen, sportklassen) 

Zomerperiode.  

A0040 Cricket promotie via buurtsport en andere 

sociale initiatieven.  

Zomerperiode.  

A0041 Opvolgen van jeugd cricket initiaties voor 

aansluiting bij de lokale cricketclub 

Niet ok.  

 

Algemene conclusie 

We zien een lichte stijging van het aantal jeugdleden, en het aantal clubs met jeugdwerking blijft gelijk. 

Gelukkig zien we geen daling door de corona pandemie. Een contactloze buitensport op grote ruimte 

kon in corona tijden nog op voldoende aantrek rekenen. We wensen hier verder op in te zetten: meer 

jeugdwerking stimuleren, en specifiek op meisjesteams focussen.  

De cricket initiatieven op scholen zijn niet kunnen doorgaan. Vooral door de corona pandemie, maar 

ook omdat het moeilijk is coaches te vinden die tijdens de schooluren beschikbaar zijn. Onze kleine 

sport heeft een eindig netwerk van beschikbare vrijwilligers.  

Wel zijn er initiaties bij sportkampen en clubs kunnen doorgaan, waardoor we enkele groepen jeugd 

hebben kunnen bereiken. Daarnaast hebben we ook via de BVLO dag leerkrachten LO van het basis en 

secundair onderwijs cricket kunnen bijbrengen. Via hen hopen we verschillende scholen te bereiken. 

Deze groep leerkrachten blijven we opvolgen met lesfiches en mogelijks materiaal.  
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5. Damescricket 
 

 Doelstelling Indicator Nulmeting 
2020 

Doelstelling 
2021 

Resultaat 
2021 

SD005 Damescricket 
uitbouwen 
  
  

    

OD013 Kwalitatieve en 
kwantitatieve 
stijging van clubs 
met damescricket.  
 

aantal clubs met 
dameswerking 
 

2 clubs 6 clubs 
(+300%) 

4 clubs 
(+200%) 

OD014 Aantal dames-
spelers verhogen 
 

aantal damesspelers 
 

186 dames 75 dames 170 dames 

OD015 Het aantal 
damescoaches 
verhogen 
 

aantal opgeleide 
damescoaches 
 

1 coach 6 coaches 1 coach 

OD016 Het aantal 
cricketactiviteiten 
voor dames 
verhogen 
 

aantal activiteiten 
voor damescricket 
 

1 activiteit 2 activiteiten 2 activiteiten 

 

Evaluatie doelstellingen 

Er is een lichte daling in het aantal vrouwelijke leden. Het damescricket is nog te weinig georganiseerd, 

te zien aan het lage aantal coaches, teams en activiteiten. Het aantal activiteiten steeg door initiatief 

vanuit de federatie. Er is momenteel 1 vrouwelijke initiator cricket: Sinha Shweta, ook bestuurslid en 

verantwoordelijke commissie dames.  

 

Cijfergegevens 
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Er zijn in Vlaanderen meer clubs die op dames inzetten en cricket aanbieden voor meisjes en dames. 

Door de focus van de federatie gaan ook meer clubs hun dameswerking officialiseren en administratief 

vastleggen.  

 

Het aantal dames binnen Vlaanderen is weinig veranderd, maar is iets gedaald. Opnieuw een teken 

dat er reeds dames aanwezig waren in clubs, maar dat dit niet resulteerde in georganiseerde 

dameswerking. Daar zijn we nu meer en meer werk van aan het maken.  

 

 

De activiteiten voor dames concentreerden zich enkel in trainingen op de club. De federatie 

organiseerde een overkoepelende Ladies Cricket Tour om de dames in gans Vlaanderen te verenigen 

rond cricket. Dat resulteerde in een stijgende organisatie van damescricket.  
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Acties 

A0042 Kwalitatieve stijging van bestaand 

damescricket. 

Doorheen het jaar.  

A0043 Ondersteuning opstart nieuw damescricket.  Oproep in de zomer.  

A0044 Damescricket op bestuursniveau 

vertegenwoordigen.  

Maandelijks.  

A0045 Damescricket op bestuursniveau als 

onderwerp bestendigen.  

Maandelijks.  

A0046 Specifieke promotie voor doelgroep dames Najaar.  

A0047 Meer damescoaches opleiden via VTS 

opleidingen 

Initiatorcursus geannuleerd.  

A0048 Meer damescoaches inschakelen bij 

schoolcricket om de jonge meisjes aan te 

trekken naar de cricketsport 

Geen door Corona.  

A0049 De clubs stimuleren om minstens één event 

voor damescricket te organiseren per jaar.  

Doorheen het jaar. 

A0050 De clubs met damescricket stimuleren om 

deel te nemen aan damescricket activiteiten. 

Najaar.  

A0051 Een Vlaamse recreatieve damesliga starten. Eerste stap in het najaar door Ladies 

Cricket Tour.  

A0052 In samenwerking met de Belgische 

cricketfederatie, het organiseren van een 

Belgische damesliga (hardball). 

Nog niet van toepassing.  

 

Algemene conclusie 

Er zijn dames aanwezig in de Vlaamse cricketclubs. Vaak wordt er getraind binnen de club, maar niet 

overal is dit op een duurzame manier ingebed in het beleid van de club. Cricket Vlaanderen heeft in 

2021 de dameswerking op Vlaams niveau georganiseerd binnen een Ladies Cricket Tour. Zo kan de 

dameswerking meer gestructureerd te werk gaan, en zijn er activiteiten om naar toe te werken. Die 

evolutie moet de komende jaren verder gezet worden.  

De Ladies Cricket Tour dient heel wat doelstellingen. In de eerste plaats is het een recreatief treffen 

van cricket spelers. Er wordt getraind en wedstrijden gehouden. Daarnaast zijn ook de trainers en 

bestuurders aanwezig, waardoor good practices gedeeld kunnen worden over de dameswerking 

binnen de clubs. Daarnaast is het niveau aangepast om ook nieuwe leden te initiëren in de sport, en 

zo ledenwerving mogelijk te maken.  

We ondersteunen clubs met dameswerking met een financiële impuls voor hun werking. Effectieve 

kosten aan dameswerking binnen de club kunnen rekenen op een terugbetaling tot €1000. 2 clubs 

hebben hier op ingezet, en zo hun werking kunnen verbeteren: Kortrijk Warriors CC en Antwerp Indians 
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CC. De Antwerp Indians hebben kosten ingediend voor de coaching en begeleiding van hun speelsters, 

Kortrijk Warriors heeft kosten ingediend voor de kledij van de speelsters.  

Cricket Vlaanderen heeft specifiek ingezet om dames te betrekken op beleidsniveau. Er was reeds een 

eerste vrouwelijke bestuurder aanwezig, en in 2021 kwam een tweede vrouw in het bestuur. Hier is 

de federatie bewust naar op zoek gegaan en heeft dames hiervoor persoonlijk aangesproken. Een 

voorbeeld voor clubs, waar voorlopig nog geen enkele dame is toegetreden in het bestuur. De beide 

vrouwelijke bestuurders hebben hun verantwoordelijkheid voor damescricket, maar zijn evengoed 

betrokken in alle beleidskeuzes van de federatie.  
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6. Sportieve omkadering 
 

 Doelstelling Indicator Nulmeting 
2020 

Doelstelling 
2021 

Resultaat 
2021 

SD006 De sportieve 
omkadering 
verbeteren 
  
  

    

OD017 Kwalitatieve en 
kwantitatieve 
stijging van 
cricket coaches.  
 

groei aantal 
opgeleide coaches 
 

28 opgeleide 
coaches 

35 opgeleide 
coaches 

28 opgeleide 
coaches 

 Kwalitatieve en 
kwantitatieve 
stijging van 
cricket coaches.  

Aantal 
georganiseerde VTS 
cursussen 

1 cursus 
organisatie 

1 cursus 
organisatie 

0 cursus 
organisaties 

 Kwalitatieve en 
kwantitatieve 
stijging van 
cricket coaches. 

Percentage teams 
met een trainer 

50% 60% ? 

OD018 Het aantal 
scheidsrechters 
verhogen 
 

Aantal actieve 
scheidsrechters 
 

15 umpires 18 umpires 15 umpires 

OD019 Het aantal 
scorers verhogen 
 

Aantal actieve 
scorers 
 

12 scorers 14 scorers 12 scorers 

 

Evaluatie doelstellingen 

In 2021 zijn geen opleidingen kunnen doorgaan. Er stond een trainersopleiding gepland in Kortrijk, die 

uiteindelijk door corona is uitgesteld naar 2022. Daarnaast is de commissie officials een opleiding voor 

officials (umpires en scorers) aan het plannen in 2022.  

 

Cijfergegevens 

Trainers 

 Initiator cricket   

Jaar Locatie Ingeschreven Diploma 

2019 Antwerpen 15 15 

2020 Gent 12 12 

 Assimilatie  1 

2021 Afgelast Corona    

 

 



Jaarverslag 2021 – Cricket Vlaanderen vzw 

 

Jaar Gediplomeerde Tr Actieve Gedip Tr Totaal Actieve Tr Diplomagraad 

2019 15 10 16 62,50% 

2020 28 20 27 74,07% 

2021 28 20 27 74,07% 

 

 

Sinds 2019 organiseert Cricket Vlaanderen een initiatorcursus cricket, en het heeft de ambitie om dit 

jaarlijks te organiseren, tot de nood afneemt. In 2020 is de opleiding digitaal doorgegaan, maar men 

besliste om dit in 2021 niet te herhalen. De geplande opleiding in Kortrijk is uitgesteld naar 2022.  

Niet alle gediplomeerde trainers zijn effectief actief in de clubs. Samen met de actieve niet-

gediplomeerde trainers komen we op een diplomagraad van 74,07% voor de actieve Vlaamse trainers. 

Een goed cijfer, al kan het zijn dat clubs nog niet alle trainers registreren.  

 

Profiel trainers 2021 

Ac T 26 

Heren 25 

Dames 1 

Volwassen 26 

Jeugd 0 

 

De Vlaamse cricket trainers zijn voornamelijk volwassen mannen. Er is 1 dame die initiator cricket is, 

en ook training geeft bij 2 clubs, binnen hun dameswerking. Er zijn geen minderjarige trainers.  

 

 

 

 



Jaarverslag 2021 – Cricket Vlaanderen vzw 

Officials 

 

 

Clubs Vlaanderen  

 ACC 4 

 AICC 0 

 ALCC 0 

 ARCC 1 

 BRCC 0 

 BVCC 0 

 BWCC 0 

 GKCC 0 

 GTCC 1 

 HSCC 2 

 KWCC 1 

 LKCC 0 

 MCCB 0 

 MECC 1 

 OCC 1 

 OECC 4 

 OZCC 0 

 SPLCC 0 

 THCC 0 

 Totaal 15 
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Profiel   

 Man 15 

 Vrouw 0 

   

 0-20 0 

 20-40 9 

 40-60 5 

 +60 1 

 

In 2021 had Cricket Vlaanderen 15 umpires, evenveel als in 2020. De verdeling onder de clubs toont 

enkele clubs met actieve umpires, en enkele clubs zonder actieve umpires. Nochtans wordt gevraagd 

dat elke club minstens 1 actieve umpire heeft, om wedstrijden te kunnen leiden.  

Het profiel van de Vlaamse umpires toont enkel volwassen mannen, voornamelijk tussen 20 en 60j. 

Voor het CV T10Blast toernooi is de federatie met succes op zoek gegaan naar vrouwelijke umpires. 

Hierdoor konden we enkele rolmodellen (vrouwelijke officials) op het toernooi zichtbaar maken. Zij 

hebben kwalitatief goed gepresteerd, met felicitaties van alle deelnemers.  

Opleidingen umpires VLA 

 BCF intro 1 

 BCF online 6 

 BCF fysiek 3 

 ECB niv 1 4 

 ECB niv 1A 1 

 ACU&S grade 6 1 

 Totaal 16 
 

Personen kunnen enkel umpire zijn als ze een opleiding hebben genoten. Van een minimum van 

opleiding door de Belgische Federatie online georganiseerd, tot structurele opleidingen van de English 

Cricket Board, dat internationaal de standaard is.  
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Profiel   

 Man 14 

 Vrouw 1 

   

 0-20 3 

 20-40 9 

 40-60 0 

 +60 0 

 

In Vlaanderen hebben we 12 scorers. Dit zijn vooral jongere mannen. Veelal zijn zij opgeleid om via de 

elektronische tool CricHQ wedstrijdscores bij te houden, echter is het nodig dat er voldoende scorers 

zijn die de wedstrijd volgens het boek bijhouden.  

 

Acties 

A0053 Jaarlijks Initiator Cricket opleiding organiseren Geannuleerd door Corona.  

A0054 Promotie en drempelverlaging voor de 

initiatorcursus cricket.  

Geannuleerd door Corona. 

A0055 Opstart en werking trainerscommissie. Vanaf voorjaar.  

A0056 De gekwalificeerde coaches meer betrekken 

bij de ontwikkelingsplannen van CV 

Najaar.  

A0057 Ondersteunen en valoriseren van 

gekwalificeerde coaches bij de clubs. 

Voorbereiding in december.  

A0058 Instructeur B niveau van VTS opleiding 

uitwerken  

Nog niet van toepassing.  

A0059 Coaches met Initiator Cricket niveau 

stimuleren om zich verder op te leiden tot 

Instructeur B niveau van VTS opleiding 

Niet van toepassing. 

A0060 Instructeur B niveau van VTS organiseren Niet van toepassing. 

A0061 Trainer B niveau van VTS opleiding uitwerken Niet van toepassing. 

A0062 Coaches met Instructeur B niveau stimuleren 

om zich verder op te leiden tot Trainer B 

niveau van VTS opleiding 

Niet van toepassing. 

A0063 Trainer B opleiding organiseren Niet van toepassing. 

A0064 Voorzien van een (online) cursus voor 

scheidsrechters 

Niet ok.  

A0065 Promotie maken voor scheidsrechters 

opleidingen.  

Niet ok. 
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A0066 Geldboetes opleggen voor clubs voor het niet 

ter beschikking stellen van scheidsrechters 

Doorheen het jaar.  

A0067 Ondersteunen van actieve Vlaamse 

scheidsrechters.  

Voorbereiding in de commissie 

officials.  

A0068 Opstart en werking commissie officials.  Maandelijks vanaf de zomer.  

A0069 Voorzien van een (online) cursus voor de 

scorers 

Niet ok. 

A0070 Promotie maken voor scorers opleidingen.  Niet ok. 

A0071 De opgeleide scorers inschakelen bij 

belangrijke en officiële wedstrijden. 

Niet ok. 

A0072 De clubs geldboetes opleggen bij gebrek aan 

aanwezigheid van opgeleide scorers bij 

officiële wedstrijden 

Niet ok. 

A0073 De actieve scorers de nodige erkenning geven. Niet ok. 

A0038 Opstart en werking commissie officials. Maandelijks vanaf de zomer. 

 

Algemene conclusie 

De opleidingsgraad van de trainers in Vlaanderen is ok. Echter blijkt dat te veel groepen cricketers 

zonder trainer moet werken. We kijken dus verder dan de cijfers en blijven leden stimuleren om 

opleidingen te volgen. De nadruk zal in de toekomst liggen om meer nieuwe trainers op te leiden, 

eerder dan de bestaande opgeleide coaches nog verder op te leiden.  

De commissie officials heeft geen info gekregen over de administratie van umpires en scorers van de 

Belgische Cricket Federatie. Omdat de BCF zelf niet over sluitende administratie beschikt. De 

commissie is dan zelf op zoek gegaan naar ontbrekende informatie over officials bij de Vlaamse clubs. 

Hier zullen we in 2022 met het elektronisch ledenbestand een laatste stap kunnen zetten.  

Eens alle administratie bekend is, zal de commissie een assessment uitvoeren om het niveau in te 

schatten. Een volledig plan van aanpak is te vinden bij het jaarverslag van de commissie officials.  

De commissie officials werkt aan de planning om opleidingen voor officials te organiseren. Zowel voor 

umpires als voor scorers. Om dit naar internationale standaarden goed te organiseren, zoeken we 

hiervoor opgeleide lesgevers die op ECB niveau kunnen lesgeven.  
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7. Educatie 
 

 Doelstelling Indicator Nulmeting 
2020 

Doelstelling 
2021 

Resultaat 
2021 

SD007 Educatie      

OD020 Gezond 
sporten beleid 
 

Aantal initiatieven 
rond gezond sporten 
beleid 

0 initiatieven 3 initiatieven 2 initiatieven 

OD021 Ethisch 
sporten beleid 
 

Aantal initiatieven 
rond ethisch sporten 
beleid 

3 initiatieven 4 initiatieven 4 initiatieven 

 

Evaluatie doelstellingen 

Zowel voor ethiek als gezond sporten is er meer communicatie naar de clubs gestuurd geweest. De 

onderwerpen zijn op de agenda van de federatie gekomen, en informatie is via de nieuwsbrief en de 

website tot bij de leden gekomen. Het integraal beleid rond deze onderwerpen wordt op deze manier 

bekend bij onze leden.  

 

Cijfergegevens 

 

 

 

Onderwerpen rond gezond sporten werden via verschillende kanalen naar de leden gebracht. Over de 

corona problematiek werd maandelijks en bij elke update van de overheid gecommuniceerd. 

Onderwerpen die ons via Gezond Sporten Vlaanderen bereikten werden ook mee gecommuniceerd in 

de nieuwsbrief.  

 

2020 2021 

Integraal beleid hebben Integraal beleid hebben 

Integraal beleid communiceren Integraal beleid communiceren 

 Problemen ethiek administratief bijhouden 

 Ethiek op agenda 
 

Ons integraal beleid werd verder uitgebreid en gecommuniceerd via onze kanalen: website en 

nieuwsbrief. Onze federatie API wisselde van persoon naar Shirin Ananda Dias.  

 

 

 

 

2020 2021 

Geen initiatieven Communicatie gezond sporten 

 Ongevallen administratief bijhouden 
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• 1 lichamelijk ongeval is bij ons bekend geworden, maar er werd geen ongevalsaangifte 

ingediend.  

• Eén ethische kwestie werd aangeleverd. Deze werd onontvankelijk verklaard. 

 

Het ethisch beleid en praktische afspraken werden besproken in het bestuursorgaan, met de opstart 

van een commissie ethiek en gezond sporten tot gevolg.  

 

Acties 

A0075 Regelmatig communiceren over gezond 

sporten.  

Maandelijks 

A0076 Ledenbevraging sportspecifieke risico's Niet ok. 

A0077 Tijdens vergaderingen en evenementen het 

gezond sporten aspect in aandacht brengen 

Gemiddeld tweemaandelijks.  

A0078 Een workshop organiseren over gezond 

sporten. 

Niet ok. 

A0079 De gegevens van lichamelijke ongevallen 

correct registreren en de leden opvolgen 

Indien van toepassing.  

A0080 Opstart en werking commissie ethiek, juridisch 

& gezond sporten.  

Niet ok. 

A0081 Regelmatig communiceren over het integraal 

beleid ethisch sporten. 

Op website.  

A0082 Opstart en werking commissie ethiek, juridisch 

& gezond sporten.  

Niet ok. 

A0083 De clubs opleggen om een Club AP aan te 

stellen en opvolgen 

Voorjaar.  

A0084 Integriteitsbeleid verder uitwerken en 

implementeren. 

Jaarlijkse evaluatie najaar.  

A0085 De gegevens van ethische kwesties correct 

registreren 

Indien van toepassing.  

A0086 Promotie ethisch sporten op evenementen en 

vergaderingen 

Indien van toepassing.  

 

 

Cases Ethiek Verzekering 

2021 1 0 (1) 
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Algemene conclusie 

De communicatie rond deze thema’s werden opgevoerd via onze communicatiekanalen. Onderwerpen 

van nieuwsbrieven van VSF, ICES of Gezond Sporten Vlaanderen werden mede gedeeld in onze 

kanalen.  

Vanaf eind 2021 werd maandelijks een digitale clubmeeting gehouden, waarin ook onze initiatieven 

gezond sporten en ethiek werden toegelicht op een meer directe manier. 

Het integraal beleid werd verder uitgebreid met een gedragscode, dat in ons Intern Reglement werd 

gevat en op de website gecommuniceerd.  

In 2021 werd de commissie Ethiek en gezond sporten opgestart. Hier was reeds communicatie, maar 

er waren nog geen beleidsmatige vergaderingen belegd.  

Bij navraag bij de clubs bleek dat slechts 2 clubs over API beschikten. Hier wil de federatie in 2022 

verder op inzetten. De informatie van de federatie API werd doorgegeven, dat leden bij clubs zonder 

API toch zeker kennis hebben van een mogelijke aanspreekpersoon.  
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8. Kantoor en personeel 
 

 Doelstelling Indicator Nulmeting 
2020 

Doelstelling 
2021 

Resultaat 
2021 

SD008 Kantoor & 
personeel  

    

OD022 Een eigen 
kantoorruimte 
voor Cricket 
Vlaanderen 
 

Het hebben van een 
eigen kantoorruimte 

Kantoor in 
Zijp 18, 
1780 
Wemmel 

Het hebben 
van een 
kantoor.  

Kantoor in 
Zijp 18, 
1780 
Wemmel 

OD023 Personeel voor 
Cricket 
Vlaanderen 
 

Minstens 1 voltijds 
equivalent master LO 
met het hoogste 
diploma in de sporttak 
cricket in dienst 

1 VTE 
Master 
LO&BW + 
initiator 
cricket 

1 VTE 
Master 
LO&BW + 
0.5 VTE 
technisch 
directeur 

1 VTE 
Master 
LO&BW + 
initiator 
cricket 

 

Evaluatie doelstellingen 

Sinds 01/01/2021 huurt Cricket Vlaanderen een bureau in Wemmel, Zijp 18. Een locatie gekozen om 

in de nabijheid te zijn van een goede cricket locatie. Zodat het administratieve en sporttechnische 

samen komt. Het bureau wordt gehuurd van Campus Wemmel, een scholengemeenschap dat eigenaar 

is van het cricketveld.  

Sinds 01/01/2021 is Brand Breyne personeelslid van Cricket Vlaanderen. Hij is Master Lichamelijke 

Opvoeding met ervaring in de federatiesector. Hij volgde in 2020 de initiator cricket opleiding en 

ontving zijn diploma op 20/12/2020.  

 

Acties 

A0087 Identificeren van strategische regio voor 

hoofdzetel Cricket Vlaanderen 

Eind 2020, evaluatie doorheen het 

jaar.  

A0088 Huur, inrichting en onderhoud kantoorruimte Doorheen het jaar.  

A0089 Een voltijdse Master LO&BW aanwerven.  OK 

A0090 Een halftijdse hoogste trainersdiploma cricket, 

technisch directeur, aanwerven.  

Niet ok.  

A0091 Loonkost personeel Master LO& BW OK 

A0092 Loonkost personeel technisch directeur Niet ok.  
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Algemene conclusie 

De locatie in Wemmel is goed gekozen in sporttechnisch perspectief. Het is een goede cricketlocatie, 

met nog uitbreidingsmogelijkheden. Ook naar kooien en indoor faciliteiten toe. Echter is het moeilijk 

te bereiken met het openbaar vervoer of met de wagen.  

Er is 1 personeelslid dat zowel Master LO & BW en het hoogste VTS cricket diploma heeft. Er is geen 

extra (halftijds) sporttechnisch personeel. Daardoor is de loonlast percentueel laag, maar is de 

mogelijke service gelimiteerd. Vooral naar de ondersteuning en uitvoering van het sporttechnische zou 

een sporttechnisch personeelslid een meerwaarde betekenen.  

 

9. Communicatie en goed bestuur 
 

  Doelstelling Indicator Nulmeting 
2020 

Doelstelling 2021 Resultaat 
2021 

SD009 Communicatie en 
goed bestuur 
 

    

OD024 Een 
communicatieplan 
opstellen, volgen 
en actualiseren 
 

Een duidelijk 
communicatieplan 
hebben 

Geen plan Een 
communicatieplan 
hebben 

Geen 
plan 

OD025 Voldoen aan Goed 
Bestuur 
indicatoren van 
Sport Vlaanderen 
 

Het behalen van een 
hoge score op goed 
bestuur indicatoren.  

19,14% 30% 29,02% 

 

Evaluatie doelstellingen 

Cricket Vlaanderen heeft in 2021 veel meer naar zijn leden gecommuniceerd dan vorige jaren. Een full 

time personeelslid kon hiervoor zorgen. Maandelijks een nieuwsbrief, een website die werd up-to-date 

gehouden, maandelijkse online clubmeetings vanaf het najaar en persoonlijke contacten. Hiervoor 

werd echter nog geen specifiek communicatieplan opgesteld. Er werd werk gemaakt van een nieuwe 

huisstijl om duidelijke te communiceren.  

Cricket Vlaanderen behaalde een lage score goed bestuur in 2021. Veel zaken worden in de praktijk 

goed uitgevoerd, maar worden in de statuten, intern reglement of andere procedures niet vastgelegd. 

Hier wordt werk van gemaakt in 2022.  
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Cijfergegevens 

 

Al enkele zaken werden beter gescoord in 2021 tov 2020, maar nog veel te weinig onderdelen van de 

harde indicatoren worden in de officiële documenten en procedures van de federatie vastgelegd. 

Cricket Vlaanderen moet dringend een inhaalbeweging maken. Dat begint met dit document, een 

uitgebreid jaarverslag.  

 

 

Bij 2 indicatoren werd de eerste indicator volledig behaald. Van andere indicatoren werden reeds 

delen behaald, maar nog niet voldoende om een extra score te behalen. Gerichte acties zoals dit 

jaarverslag, zullen een significante stijging veroorzaken in 2022.  
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Acties 

A0093 Meer, open, transparant, direct, eenvoudig en 

visueel communiceren 

Doorheen het jaar.  

Nieuwe huisstijl vanaf de september.  

A0094 Een duidelijk communicatieplan opstellen en 

actualiseren 

Niet ok. 

A0095 Promotiemateriaal maken voor diverse 

doelgroepen.  

Grafische vormgever vanaf 

september.  

A0096 

Voldoen aan indicatoren over dimensie 

transparantie 

38.89% 

A0097 

Voldoen aan indicatoren over dimensie 

democratie  

41.67% 

A0098 

Voldoen aan indicatoren over dimensie 

interne verantwoording en controle 

10.61% 

A0099 

Voldoen aan minstens vier zachte indicatoren 

van Goed Bestuur 

2/16 

 

Algemene conclusie 

In 2021 werd veel voorbereidend werk geleverd om binnen deze strategische doelstelling vooruitgang 

te boeken. Er werd samengewerkt met een professionele grafisch vormgever om onze huisstijl aan te 

passen. Dit zorgt er voor dat we onze verschillende communicatiebronnen op elkaar kunnen 

afstemmen, en gericht kunnen inschakelen.  

De resultaten van onze score goed bestuur werden eind 2021 ter harte genomen. Te weinig werden in 

2021 de procedures en reglementen met de harde indicatoren vergeleken. Heel vaak was er slechts 

een klein verschil tussen een positieve en een negatieve score.  

De resultaten van deze operationele doelstellingen werden in 2021 nog niet voldoende behaald. We 

zijn zeker dat we hier in 2022 een grote sprong voorwaarts zullen zetten.  
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Deel III  Financieel verslag 

1. Jaarverslag 2021 
 

Inkomsten  

 2020 2021 

Subsidies Sport Vlaanderen   

Basiswerking € 0,00 € 128.294,93 

E-learning  € 12.392,35 

   
Eigen inkomsten   
Lidgelden clubs € 5.075,00 € 6.500,00 

Vlaamse Competitie € 2.400,00 € 3.571,12 

Diensten - initiaties € 0,00 € 390,00 

Materiaal € 0,00 € 150,00 

Sponsors   
AHK € 0,00 € 500,00 

GB Willow  Materiaal 

Bonsai Cricket  Materiaal 

Totaal eigen middelen € 7.475,00 € 11.111,12 

   

Totaal € 14.950 € 162.409,52 

 

Uitgaven 

Globaal 

Totale uitgaven 2020 2021 
 € € 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 0 3.617.04 
Diensten en diverse goederen 15.181,67 62.436,85 
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 0 45.760,25 
Afschrijvingen 0 9.751,05 
Andere bedrijfskosten 183,58 134,55 
Financiële kosten 40,29 73,78 

Totaal 15.405,54 121.773,52 
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Overzicht kosten basiswerking 

Cricket Vlaanderen VZW 2021 
  

Begroting 2021 Status resultatenrekening 2021 

SD Omschrijving kosten opbrengsten kosten opbrengsten 

SD001 Cricket Vlaanderen 
voorzien van financiële 
middelen 

€ 3.250,00 € 152.000,00 € 4.969,89 € 147.927,28 

SD002 Duurzame groei van de 
cricketsport 

€ 15.000,00 € 3.500,00 € 25.118,15 € 5.971,12 

SD003 Cricket infrastructuur 
uitbouwen 

€ 29.500,00 € 0,00 € 25.870,02 € 0,00 

SD004 Jeugdcricket uitbouwen € 6.050,00 € 300,00 € 3.784,30 € 300,00 

SD005 Damescricket uitbouwen € 6.450,00 € 0,00 € 5.337,97 € 0,00 

SD006 De sportieve omkadering 
verbeteren 

€ 3.050,00 € 800,00 € 4.323,82 € 0,00 

SD007 Educatie € 400,00 € 0,00 € 1.003,17 € 0,00 

SD008 Kantoor & personeel € 55.300,00 € 0,00 € 47.787,35 € 11,00 

SD009 Communicatie en goed 
bestuur 

€ 850,00 € 0,00 € 131,04 € 0,00 

DM001 Huisvesting Cricket 
Vlaanderen 

€ 10.500,00 € 0,00 € 11.471,91 € 0,00 

DM002 Het aantal vrijwilligers 
verhogen 

€ 1.500,00 € 0,00 € 810,94 € 0,00 

DM003 Algemene kosten € 5.400,00 € 0,00 € 4.679,34 € 0,00 

  Totaal € 137.250,00 € 156.600,00 € 135.287,88 € 154.209,40 

 

Resultaat (31/12/2021) 

 2020 2021 
 € € 

Totale inkomsten 17.913,1 153.337,76 
Totale uitgaven 15.365,25 151.699,74 
Bedrijfswinst/verlies 2.547,85 31.638,02 
Financiële kosten 40,29 73,78 
Winst/verlies vóór belastingen 2.507.66 31.564,24 
Winst/verlies van het boekjaar 2.507.66 31.564,24 
Te bestemmen winst/verlies 2.507.66 31.564,24 

 

Conclusie 

In 2021 heeft de federatie zich gefocust op zijn basiswerking, en wat mogelijk was langs de corona 

pandemie om. Het verkrijgen van subsidiëring voor onze basiswerking door Sport Vlaanderen was 

uiteraard de grootste verandering voor het budget in 2021. We hebben er op gelet als een goede 

huisvader zeker binnen het budget te blijven dat we voorhanden hadden.  

Het budget E-learning is op het einde van 2021 toegekend geworden, waarvoor in 2022 een budget 

wordt goedgekeurd. Dit budget werd in 2021 dus niet gebruikt.  
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Enkele investeringen die dienen afgeschreven te worden zorgen voor een positief resultaat in de 

boekhouding. Bij de kostenverwerking zien we dat we gelijke kostenverwerking hebben zoals het 

vooropgesteld budget. Ook per strategische doelstelling zijn de uitgaven in de grote mate gelijklopend 

met de verwachte budgettering.  

Voor de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen zitten we met een lagere kost dan verwacht. We 

kunnen van een voordeelregeling genieten, daar we een eerste werknemer aanvaarden.  

Er werd begin 2021 een budget topsport aangevraagd, echter werd dit niet goedgekeurd door Sport 

Vlaanderen. Het niveau van de topsportwerking in Vlaanderen en België is onvoldoende om in 

aanmerking te komen.  

 

 

Verslag auditcomité 

“CV gebruikt zijn gelden zoals ze voorgesteld heeft.  Ik vond het budget en resultatenrekening heel 

nauwkeurig. De analytische boekhouding was heel juist, het was even correct als de doelstelling van 

de federatie en het was zoals het beleidsplan. CV heeft een duidelijke, correcte, overzichtelijke 

financiële werking.” 

Mir Abdul Hadi Mirzad, Voorzitter, Genk Cricket Club 

 

 

 



2. Loonsynthese 
 

 

 



3. Sociale balans 
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4. Vergoedingen bestuurders 
 

In 2021 werden enkel onkostenvergoedingen uitbetaald aan bestuurders. Het gaat vooral over 

kilometervergoedingen voor verplaatsingen met de eigen wagen. Verder ook directe onkosten 

gemaakt in functie van de basiswerking van de federatie. Enkele bestuurders ontvingen in functie van 

enkele projecten in het veld ook een forfaitaire vrijwilligersvergoeding: bij hen werd een combinatie 

van directe en forfaitaire onkostenvergoeding vermeld. In totaal werd een bedrag van € 11.100,35 

betaald.  

Bij de reële onkostenvergoedingen gaat het om directe onkosten en kilometers. Bij 2 bestuurders gaat 

het enkel om de reële kilometervergoedingen van de verplaatsingen die ze gedurende het jaar in 

functie van de federatie en haar basiswerking hebben afgelegd. Telkens werden de data en reden van 

verplaatsing bijgehouden.  

De vergoedingen van de bestuurders werden op de AV besproken en goedgekeurd.  

Er werden geen voordelen in natura genoteerd.  

 Totaal onkosten Type onkosten (reëel, forfait of combo) 

Bestuurder € 4.189,63 Reëel 

Bestuurder € 94,81 Combo 

Bestuurder € 626,17 Combo 

Bestuurder € 497,8 Combo 

Bestuurder € 722,24 Combo 

Bestuurder € 4.220,69 Reëel 

Bestuurder € 301,3 Reëel 

Bestuurder € 447,71 Combo 

Bestuurder € 0 Combo 

Totaal € 11.100,35 Reëel of gecombineerd 

 

Analytische code Actie Totaal in € 

11011 Administratie 1.649,66 

11014 Timing 392,28 

12042 Cricket locaties 514,79 

12051 Promo & initiaties 19,24 

12062 Recreatie Tapeball 154,04 

12063 Recreatie Hardball 691,37 

14102 Promo schoolcricket 19,24 

15163 Dames Cricket Tour 626,75 

16184 Officials 66,67 

16172 Trainers 115 

19254 Bestuurders introductie 65,52 

19241 Graphic Designer 65,52 

1121 Vergaderruimte 2.088,52 

1135 Onkosten vergaderingen 4,399,52 

1141 Onkosten vrijwilligers 232,24 

  



Jaarverslag 2021 – Cricket Vlaanderen vzw 

Deel IV  Commissieverslagen 

1. Administratief verslag 
 

Opmerking: 2021 was zeker geen evident sportjaar, met de Corona pandemie die de ganse bevolking 

en ook de sportwereld, in zijn greep had. Gelukkig waren er periodes waarin sportieve activiteit 

mogelijk was. Onze sport leent er zich gelukkig toe om in de buitenlucht, contactloos, en met 

voldoende ruimte tussen elkaar te kunnen sporten.  

 

Algemene Vergadering 

Cricket Vlaanderen hield haar jaarlijkse Algemene Vergadering op 30/03/2021. Dit moest door de 

Corona restricties online doorgaan. Het volledige beleid van de federatie werd overlopen, zowel naar 

basiswerking en financiën. Daarnaast werd de structuur van de sport in Vlaanderen en België 

aangetoond.  Ter controle van de financiën van de federatie werd een auditcomité samengesteld.  

Er waren mutaties van bestuursleden. Rakesh Kapila werd uit het bestuur gestemd, en drie mensen 

kwamen het bestuur binnen: Athreya Rajaraman, Shweta Sinha en Aadil Diwan Ali.  

Onze statuten en het Intern Reglement werden aangepast en gestemd. Voor de statuten waren de 

aanpassingen:  

• Tekstuele aanpassingen 

• Adreswijziging  

• Meervoudig stemrecht: niet goedgekeurd 

• Het maximum aantal bestuursleden: 12 

• Vaste bestuurdersprofielen: voorzitter aangeduid door het bestuursorgaan: niet goedgekeurd 

Het Interne Reglement werd als volgt aangepast en goedgekeurd:  

• Tekstuele aanpassingen 

• Ledenadministratie 

• Tekstuele connectie met de aanpassingen van de statuten 

• De verschillende bestuurdersprofielen werden toegevoegd 

Oostende Zalmi CC werd ontvangen als nieuw werkend lid van de federatie. Brugge CC werd niet 

uitgesloten als lid. En er kwamen 2 nieuwe toegetreden leden bij: Sint-Pieters-Leeuw CC en Anderlecht 

CC.  
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Het Bestuursorgaan 

De bestuurders 

 Functie  

Hassan Shah Voorzitter 

Addnaan Diwan Ali Penningmeester 

Shirin Ananda Dias Secretaris 

Sultan Diwan Ali Bestuurder 

Hamza Sulaiman Bestuurder 

Afzal Baber Bestuurder 

Athreya Rajaraman Bestuurder 

Shweta Sinha Bestuurder 

Aadil Diwan Ali Bestuurder 

 

De vergaderingen – de aanwezigheden 

 24/01 19/02 19/03 23/04 21/05 18/06 16/07 20/08 15/10 19/11 17/12 

Hassan Shah OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

Adnaan Diwan Ali OK OK  OK OK OK OK   OK OK 

Shirin Ananda 
Dias 

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK  

Sultan Diwan Ali OK  OK OK OK OK OK OK OK   

Hamza Sulaiman OK       OK  OK  

Afzal Baber OK OK OK OK        

Rakesh Kapila            

Athreya 
Rajaraman 

  OK OK OK OK  OK OK  OK 

Shweta Sinha   OK OK  OK OK OK OK OK  

Aadil Diwan Ali    OK OK OK OK  OK OK  

 

 Vergaderingen (11) Percentage 

Hassan Shah 11/11 100 

Addnaan Diwan Ali 8/11 73 

Shirin Ananda Dias 10/11 91 

Sultan Diwan Ali 8/11 73 

Hamza Sulaiman 3/11 27 

Afzal Baber 4/11 36 

Rakesh Kapila 0/3 0 

Athreya Rajaraman 6/8 75 

Shweta Sinha 6/8 75 

Aadil Diwan Ali 6/8 75 
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Actieve commissies 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Commissie Verantwoordelijke Vergaderingen 

A Competitie  Sultan Diwan Ali 1 

B Toernooien Athreya Rajaraman 2 

C Clubondersteuning  Athreya Rajaraman 1 

D Trainers  Aadil Diwan Ali 2 

E Initiatie Aadil Diwan Ali 1 

F Jeugd  Sultan Diwan Ali 2 

G Dames  Shweta Sinha 4 

H Infrastructuur  Addnaan Diwan Ali 1 

I Officials Andrew Scott 5 

 

Personeelsleden 

Algemeen Directeur Brand Breyne 1 VTE 

 

Boekhouding 

De boekhouding van de federatie werd doorgevoerd door het boekhoudkantoor LMI in Aalter. De 

resultatenrekening en analytische boekhouding werd bijgehouden door directeur Brand Breyne.  

 

Verzekeringen 

Overzicht van de verzekeringen. 

 Verzekeringsmaatschappij 

Arbeidsongevallen Baloise 

Brandverzekering kantoor Baloise 

Bestuurdersaansprakelijkheid Arena 

Leden Arena 

 

Ongevallen 

Geen ongevallen werden gerapporteerd in 2021. 
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Leden 

Aantal clubs – per provincie 

 

 

 

 

 

Ledenbeheer 

Het ledenbeheer liep in 2021 via Excel en de webtool cricHQ. Midden vorig jaar werd begonnen met 
de opstart van een nieuw elektronisch ledenbestand met Mainul Alam. Eind 2021 zijn we overgestapt 
naar Twizzit. Alle ledenadministratie loopt voortaan via het Twizzit ledenplatform. Het platform wordt 
ontwikkeld om aan de noden van het kantoor, van de clubs en de subsidiërende overheden te voldoen. 
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Opvolging competities 

De competities, wedstrijden en scores werden via het webplatform CricHQ bijgehouden.  

 

Ethiek 

Hassan Shah was begin 2021 de aanspreekpersoon integriteit voor de federatie. Hij werd vervangen 

door Shirin Ananda Dias halverwege het jaar. De federatie kocht het ‘Vlaggenspel, een sport met 

grenzen’ aan met de uitbreiding voor jongeren, om ethische kwesties in de clubs bespreekbaar te 

maken.  
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2. Verslag commissie competitie 
 

Met veel interesse werden in 2021 de corona maatregelen gevolgd, in de hoop dat er een cricket 

competitie kon georganiseerd worden in Vlaanderen. Het is onze doelstelling om 4 T50 competities te 

organiseren binnen de schoot van de commissie competitie in Vlaanderen, op een kwalitatieve manier.  

Door het uitstellen van de competitie in 2020 door de corona pandemie, was de samenstelling van de 

competitie in 2021 reeds het jaar voordien vastgelegd. Nu konden de wedstrijden tijdens de 

zomermaanden gelukkig doorgaan.  

 

 Teams heren VL Teams heren TOT Divisies heren VL Divisies heren TOT 

2021 30 44 4 6 

 

4 van de 6 divisies in België worden door Cricket Vlaanderen georganiseerd. 30 van de 44 heren teams 

in België zijn van Vlaamse clubs. 

 

 

Teams dames 
VL 

Teams dames 
TOT 

Divisies 
dames 

Teams jeugd 
VL 

Teams jeugd 
TOT Divisies jeugd 

202
1 2 4 0 19 30 6 

 

Er zijn verschillende damesteams, maar nog geen georganiseerde competitie. Bij de jeugd wel, 6 

divisies voor in totaal 30 jeugdteams, waarvan 19 Vlaamse. De jeugdcompetitie wordt nog door het 

geringe aantal jeugdcompetities in samenwerking met de Belgische Cricket Federatie BCF 

georganiseerd.  
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Hierbij de klassementen van de 4 Vlaamse competities.  

 

 

Naast alle deelnemende ploegen wensen we vooral alle club vrijwilligers en officials te bedanken voor 

hun inzet. Om het telkens mogelijk te maken dat de wedstrijden kunnen doorgaan.  

We erkennen de verdienste van de officials en de commissie officials in hun streven naar een 

kwalitatieve wedstrijdbegeleiding. We roepen alle clubs op om ook samen te werken en een 

gezamenlijke inspanning te leveren naar umpires en scorers. Zonder hun vitale inzet kunnen de 

wedstrijden niet doorgaan.  

Flemish Open League 1 Naam club Punten NRR

1 Optimist CC 1 185 +1,298

2 International CCB 1 161,5 +1,052

3 Mechelen Eagles CC 1 142,5 +1,558

4 Royal Brussels CC 1 125,55 +1,474

5 Brussels Greens CC 1 84 +0,256

6 12 Stars CC 2 60,5 -1,384

7 Pakistan CCB 1 24,5 -3,023

Flemish Open League 2 Naam club Punten NRR

1 Gent CC 1 176,5 +2,376

2 Optimist CC 2 173 +1,086

3 Mechelen Eagles CC 2 122,85 +0,442

4 Brussels Warriors CC 1 115 +0,612

5 Kortrijk Warriors CC 1 81 -1,833

6 Liege CC 1 63,5 -1,456

7 Antwerp Indians CC 2 57 -1,623

Flemish Open League 3 Naam club Punten NRR

1 Braine CC 1 218 +2.692

2 Beveren CC 2 163 +0.098

3 Antwerp CC 2 159 +0,905

4 Masroor CCB 74 -0,323

5 Royal Brussels CC 2 71,5 -0,636

6 Brussels Greens CC 2 55 -1,825

7 Arcadians CC 1 39,5 -2,898

Flemish Open League 4 Naam club Punten NRR

1 Gent CC 2 130 +0,499

2 Genk CC 1 115,5 +0,676

3 Antwerp Indians CC 3 106,5 -1,738

4 Oostende Zalmi CC 1 51 -2,586

5 Turnhout CC 1 49 +0,723

6 Oostende CC 2 30 -1,333

7 Brugge CC 1 8 -2,294
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De competitie 2022 wordt aangepast, zodat er 8 teams in divisie 1 & 2 aanwezig zijn. Divisies 3 & 4 

behouden hun aantal van 7 teams. Dit om het groeiende aantal competitieve teams voldoende 

wedstrijden te kunnen laten spelen. Als gevolg zijn er dit jaar geen dalers.  

Om naar de hoogste 2 Vlaamse divisies te evolueren is er een voorwaarde, namelijk dat de clubs ook 

een jeugd team moeten hebben. Om naar de Nationale divisie te evolueren moet een club zeker in 

België gelokaliseerd worden. Dit is voor Optimist CC niet het geval, waardoor International CC Belgium 

samen met Mechelen CC naar nationale divisie stijgt. 

Reeks Kampioen Promotie Degradatie 

Flemish Open 1 Optimist CC International CCB 1 & Mechelen Eagles CC 1 Geen 

Flemish Open 2 Gent CC 1 Gent CC 1 & Mechelen Eagles CC 2 Geen 

Flemish Open 3 Braine CC Braine CC & Beveren CC 2  Geen 

Flemish Open 4 Gent CC 2 Gent CC 2 & Genk CC  Geen 

 

De Vlaamse Divisies zien er voor het seizoen 2022 als volgt uit: 

Flemish Open League 1 Flemish Open League 2 Flemish Open League 3 Flemish Open League 4 

Gent CC 1 Optimists CC 2 Antwerp Indians CC 3 Oostende Zalmi CC 

Pakistan CCB Brussels Warriors CC 1 Genk CC International CCB 2 

Mechelen Eagles CC 2 Antwerp CC 2 Gent CC 2 Turnhout CC 

R Brussels CC 1 Kortrijk Warriors CC 1 Masroor CCB Gent CC 3 

12 Stars CC 2 Liege CC R Brussels CC 2 Oostende CC 2 

Optimists CC 1 Braine CC Brussels Greens CC 2 Brugge CC 

Hasselt CC 1 Antwerp Indians CC 2 Arcadians CC 12 Stars CC 3 

Brussels Greens CC 1 Beveren CC 2 

 

De commissie vernam het verslag van het colloquium gelijke speelkansen, waar er voorstellen kwamen 

voor jeugd en kansengroepen om verantwoorde competitie te organiseren. Het neemt dit mee in de 

discussie naar de competitieregels, vooral voor de jeugd, in de toekomst.  
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3. Commissieverslag toernooien/ recreatief cricket 
 

Binnen de commissie toernooien of recreatief cricket hebben we als doel de kwaliteit en kwantiteit 

van het aanbod cricket activiteiten te verhogen die los staan van het competitieve cricket en de cricket 

initiaties.  

• Recreatieve cricket spelers (leden en niet-leden): toernooien of andere vormen van recreatief 

cricket.  

• Alle cricket spelers: een cricket toernooi dat los staat van de competitie.  

• Alle cricket spelers(leden en niet-leden): innovatieve cricket activiteiten voor de verhoging van 

sportparticipatie.  

Door de corona pandemie hebben we niet aan alle doelgroepen voldoende aandacht kunnen geven. 

Samenwerkingen waren moeilijk vast te leggen, groepen waren moeilijk samen te krijgen. Toch hebben 

we enkele mooie initiatieven kunnen organiseren en aan deelnemen.  

Een outdoor recreatief tapeball toernooi voor niet-leden.  

In 5 regio’s werd een toernooi georganiseerd voor in totaal 40 teams in een 8 tegen 8, 6 overs 

speelformat. De regio's: Antwerpen, Brussel, Kortrijk, Hasselt en Gent. In de regio werd op eind 

oktober gespeeld, een week later komen de 5 finalisten samen voor de finale in Wemmel. Ondanks 

veel interesse en inschrijvingen hebben we het event moeten annuleren.  

Een outdoor hardball toernooi voor leden.  

Clubs konden zich inschrijven met een team voor een eerste CV T10 Blast, dat werd gehouden in 

Antwerpen, Middelheimpark (terreinen ACC). 7 teams namen deel in een 4 teams in 2 poules en knock-

out fase systeem. In de finale versloeg Beveren CC Gent CC. De organisatie bedankt zijn vele 

vrijwilligers die het event erg succesvol maakten. Speciale aandacht ging naar de eerste vrouwelijke 

umpires op dit heren toernooi in België. De commissie ontving erg goede feedback na dit event, en zal 

dit herhalen en uitbreiden. Om dit wat meer cachet te geven wordt de naam omgedoopt tot de Beker 

van Vlaanderen.  

Toernooi materiaal 

Ter ondersteuning van eigen toernooien op verschillende niveaus, en toernooien van onze clubs, heeft 

Cricket Vlaanderen in 2021 materiaal aangekocht.  

• Camera statief 

• Box en micro set 

• Walkietalkies 

• Tablets met power banks 

• Kledij voor vrijwilligers 

• Cricket materiaal: bats en ballen: hard en softball 

• Sportieve hesjes voor het verdelen van teams 
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4. Commissieverslag clubondersteuning 
 

De doelstelling van de commissie is de clubs ondersteunen naar een kwaliteitsvolle groei. Op deze 

manier willen we de het aantal bestaande cricketclubs op zijn minst behouden, en mogelijks doen 

stijgen. Verschillende onderwerpen van de commissie lopen parallel en in samenwerking met andere 

commissies zoals infrastructuur, trainers, initiaties en financiën.  

In 2021 mochten we 2 nieuwe clubs verwelkomen: Sint-Pieters-Leeuw CC en Anderlecht CC.  Oostende 

Zalmi steeg van toegetreden lid naar werkend lid van de federatie. We namen afscheid van Roeselare 

Cricket club.  

 

De commissie kwam samen op 12/07/2021. Er wordt werk gemaakt van een overzichtelijke checklist 

voor de clubs. Hier kunnen clubs van verschillende niveaus de stappen zien om te groeien. Van een 

groep vrienden die cricket spelen op een veldje, tot een werkend lid van de federatie met een 

uitgebouwde werking met veld, verschillende doelgroepen en voldoende vrijwilligers, met aandacht 

voor ethiek en gezond sporten.  

De initiatieven van clubondersteuning moet ook het toekomstige beleid van verschillende commissies 

ondersteunen, waaruit mogelijke club ondersteuningsmechanismen naar de clubs uit vloeien.  
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5. Commissieverslag trainers 
 

De commissie heeft als doel de kwaliteit en kwantiteit van de Vlaamse cricket coaches te verhogen.  

De federatie maakt werk om de administratie van alle coaches van de Vlaamse clubs correct te 

bundelen. Hiervoor kijken we ook naar het nieuwe ledenplatform van Twizzit. Hierdoor zal ons beeld 

van de Vlaamse coaches beter zijn, en kunnen er op federatieniveau beter gewerkt worden.  

In Vlaanderen zijn er 28 gediplomeerde trainers, en zijn er 27 actieve trainers. 20 van de 28 

gediplomeerde trainers zijn actief aan het werk als coach in een club. We zien momenteel een 

diplomagraad van 74.07%. Dit is goed, al weten we niet helemaal zeker dat we hiermee alle coaches 

van de Vlaamse clubs hebben gevat.  

Jaar Dip T Act Dip T T Ac T Dip% 

2019 15 10 16 62,50% 

2020 28 20 27 74,07% 

2021 28 20 27 74,07% 

 

Profiel van de coaches 

 2021 

Ac T 27 

Heren 26 

Dames 1 

Volw 27 

Jeugd 0 

 

Onze Vlaamse coaches zijn voornamelijk volwassen heren. Er is maar 1 dame, en geen enkele jeugdige 

trainer.  

Om meer trainers kwalitatief te ondersteunen organiseert Cricket Vlaanderen in samenwerking met 

de Vlaamse Trainersschool de cursus initiator cricket. Het is de bedoeling dat dit elke jaar 

georganiseerd wordt, tot de nood naar extra trainers afneemt. In 2020 ging de initiator cricket online 

door, in 2021 werd beslist dit niet te doen. We mistten iets te weinig praktijkmogelijkheden om dit 

kwalitatief te doen. De geplande cursus in Kortrijk werd naar volgend jaar verplaatst.  

Jaar Locatie Ingeschreven Diploma 

2019 Antwerpen 15 15 

2020 Gent 12 12 

 Assimilatie  1 

2021 Kortrijk Geannuleerd   

2022 Kortrijk    

2023      

2024       

 Totaal 27 28 
De denkcel cricket binnen de Vlaamse Trainersschool kwam in 2021 voor een eerste keer samen om 

de inhouden van de cursus te bespreken.    
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6. Commissieverslag initiatie 
 

De doelstelling van de commissie is om het aantal leden te verhogen door zo veel en zo goed mogelijke 

initiaties te organiseren. De commissie werkt nauw samen met de commissie trainers om de initiaties 

te voorzien van kwaliteitsvolle begeleiders.  

Ondanks de corona restricties konden er toch 7 initiatie momenten plaatvinden.  

2021  Deelnemers 

22/03  Studenten HoGent 20 

29/07  Stad Lokeren 16 

10/08  De SportZomer Blankenberge 60 

19/08  Stad Lokeren 16 

24/08  De SportZomer Oostende 60 

26/08  Groot-Bijgaarden 60 

12/11  BVLO 20 

  252 

 

In totaal kon Cricket Vlaanderen 252 niet-leden met de meest directe cricketpromotie bereiken: het 

effectief spelen van cricket.  

De begeleiders van de initiaties werden als vrijwilliger vergoed, met kilometervergoeding. We volgen 

het nieuwe statuut van het verenigingswerk op, om volgend jaar mogelijks gebruik van te maken.  

 

Ondanks de initiaties moesten e een daling van het aantal leden registreren. Van 1837 naar 1577 leden.  
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7. Commissieverslag jeugd 
 

De commissie jeugd heeft als doelstelling het aantal jeugdleden te doen groeien, en het jeugdcricket 

kwalitatief te doen groeien.  

Het aantal jeugdspelers willen we doen groeien door in samenwerking met de commissie initiaties bij 

scholen en andere organisaties initiaties te organiseren. Daarnaast proberen we het scholencricket 

verder te organiseren om een scholencompetitie op te starten.  

De kwaliteit van de jeugdwerking controleren we en proberen we te doen stijgen, door aandacht te 

besteden aan de coaches en de terreinen. Dit in samenwerking met de commissies trainers en 

infrastructuur.  

De commissie kwam 2 maal samen.  

De eerste keer sprak het zijn ambitie uit om een scholencompetitie te organiseren. Eerst zouden 

initiaties georganiseerd worden, waarna de scholen werden uitgenodigd voor een wedstrijddag. 

Uiteindelijk is dit niet doorgegaan.  

Bij de tweede vergadering werd het probleem van de trainers besproken voor initiaties tijdens de 

werkweek. De opstart van een jeugdsportfonds werd vastgelegd, dat de jeugdwerking van clubs moet 

ondersteunen. Het jeugdsportbeleidsplan moet nog worden uitgewerkt.  

De commissie vernam het verslag van het colloquium gelijke speelkansen, waar er voorstellen kwamen 

voor jeugd en kansengroepen om verantwoorde competitie te organiseren.  
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8. Yearly Report: Women´s Commission 2021 
Strategic goal 6: to build ladies cricket 
Operational goal 12: increase the amount of female members  
 

 
 
A small decrease of female members. From 186 to 170 female members.  
 

Operational goal 13: increase the amount of female coaches  
We could not work on this goal due to the pandemic but will work on this goal in 2022.  
We have 2 coaches for female groups, 1 male, 1 female. 1 coach is initiator cricket.  
 
Operational goal 14: increase the amount of activities for female members  

 
We increased the amount of types of activities for females. From only club activities/ trainings, to 
participating at the Ladies Cricket Tour.  
 

Operational goal 15: increase the amount of clubs with female players  
 

 

We have 4 clubs with active club activities for female members: AICC, ACC, HSCC and KWCC.  
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The ladies committee 

1. Support clubs with active female action 

According to the study and analysis conducted by CV, we realised that we need to financially support 
clubs to boost women´s cricket activities. In 2021, we supported 2 clubs with a financial support of 
1000 euros for proven costs namely –  

1. Antwerp Indians Cricket Club (AICC) 
2. Kortrijk Warriors Cricket Club (KWCC) 

We sent an invitation to all the clubs that CV is going to give support for developing women´s cricket 
activities. 2 clubs answered the call and received a financial support of 1000 euro each for proven costs 
to boost women cricket activities.  

Both the clubs are working towards growing women´s cricket and after doing proper evaluation we 
supported AICC for providing a educated women’s coach for their girls. There are 47 girls presently 
getting coaching at AICC. We re-imbursed KWCC for their purchase of 30 cricket gears (t-shirts, 
trousers, sweaters and caps) for supporting women cricketers in their club. There are currently 27 
active women players in KWCC now.  

The support was very well received by the clubs and we will take it forward in the next year as well. 
We will try to support extra clubs in Flanders region to boost women´s cricket. 

2. Dames en damescricket op beleidsniveau 

We have two women board members in the federation since 30/03/2021. Shweta Sinha- responsible 
for women´s cricket development activities and Shirin Ananda Dias – Secretary Cricket Vlaanderen. For 
the next year as well, we are willing to have more women on board and will inform all the clubs about 
it. 

We are giving due importance to women cricket activities in board meetings and annual general 
assemblies. It has become an important topic during our monthly meetings and events. A separate 
women commission is made where women´s cricket activities and plans are discussed. Initiatives and 
actions are communicated in all our channels.  
 
At the CV T10 blast (men´s event), 3 women umpires umpired for the men games. This has happened 
for the very first time in Belgium, which is a very positive development for the sport.  

 

3. Due to Corona  
 

We were unable to organise an initiator cricket course (female coaches), or organise school cricket 
(sport promotion towards girls). We could not work on the actions and goals linked to these activities.  
 

4. Ladies Cricket Tour 

 
We were able to start a first ever CV Women´s softball tournament in 2021: the Ladies Cricket Tour. 
There were 4 participating clubs – RBCC, BGCC, AICC and KWCC. We had 4 dates in 3 different locations 
for 4 clubs. 3 events were successfully conducted in Kortrijk and Londerzeel. 
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Date  Location  Participating clubs Participants  

20/11/2021 Kortrijk, Lange Munte RBCC, KWCC, BGCC 23 

11/12/2021 Londerzeel, Sportoase RBCC, KWCC 20 

15/01/2022 Wemmel, Campus Wemmel Cancelled - 

19/02/2022 Londerzeel, Sportoase RBCC, KWCC, BGCC 28 

 
The event was very successful, and players were really pleased and motivated to play. We would like 
to extend this event in 2022, with all parts of the ladies cricket sports pyramid: initiation, workshop for 
officials, technical training and games. 
 
Participation 
All the girls are encouraged to participate in the events. It was the first time for players of KWCC to 
participate in an event and play a game of cricket against adversary clubs. All the participants were 
awarded with participation medals to motivate/encourage them. In this way we like to validate 
participation over competition.  

 
Adjustment of the rules 
To incorporate new players, we introduced some creative rules during our cricket tournament. The 
players will not be out on the very first delivery they face. We adjusted the rules for wide deliveries 
and the rules were very effective and encouraging for the players. 

 
Future competitive ladies cricket 
Due to the diverse level of technical abilities and the pandemic, in 2021 there was no question for 
competitive cricket on Flemish or National level.  
There was however Flemish participation of an international bilateral series being organised in Austria 
by BCF. 
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9. Commissieverslag infrastructuur 
 

Een van de grootste problemen van het Vlaamse cricket is het aantal locaties waarbij we kunnen cricket 

spelen. Dit kan zowel outdoor als indoor, in een open ruimte, of in kooien.  

  Veld Kooi Indoor 

Antwerpen    

Antwerp CC 2 1  

Antwerp Indians CC 1 1  

Beveren CC 1  1 

Masroor CC    

Mechelen Eagles CC 1   

Turnhout CC    

Oost-Vlaanderen 1 1  

Arcadians CC    

Gent CC    

West-Vlaanderen    

Brugge CC 1 1  

Oostende CC 1   

Ostend Exiles CC    

Ostend Zalmis CC    

Kortrijk Warriors CC 1   

Limburg 1   

Genk CC    

Hasselt CC 3 1  

Vlaams Brabant    

Wemmel 1  1 

Leuven Knights CC    

Brussels Warriors CC    

Sint-Pieters-Leeuw CC    

Brussel    

Anderlecht CC    

Totaal 15 5 2 

 

In Vlaanderen hebben we vele sportdiensten, provincies en het Netwerk Lokaal Sportbeleid 

aangeschreven in de zoektocht naar extra velden. Daarnaast hielpen we lokale clubinitiatieven waar 

mogelijk. We zijn gelukkig om verschillende initiatieven mogelijk te maken.  

• Zemst/ Hofstade 

Een aanvraag van 12 stars werd positief onthaald door de sportdienst. Voorlopig zijn er onvoldoende 

middelen om een veld mogelijk te maken.  
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• Leuven 

In samenwerking met KU Leuven wordt een cricketveld aangelegd, dat samen gebruikt zal worden met 

honkbal.  

• Kortrijk 

Er wordt een 2e veld aangelegd achter het huidige veld.  

• Hasselt 

Naast het huidige veld werden kooien aangelegd.  

• Beveren 

Er werd een cricket veld aangelegd door de gemeente.  

• Oostende  

De gemeente nam de beslissing om een gebouw en kooien aan te leggen voor cricket.  

• Ieper/Zonnebeke 

Overleg ter voorbereiding van een mogelijks cricket veld.  
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10. Cricket Vlaanderen Officials Commission report 
 

Date: 22 of February 2022. 

Members of the Cricket Vlaanderen Officials Commission: 

o Brand Breyne   
o Hassan Shah  
o Steve Trip  
o Hamza Sulaiman 
o Jhan Zaib 

From: Andrew Scott / CV Umpires Development Officer. 

Subj: UD Report for 2021 

 

        Ladies & Gentlemen, 

 

 Although Cricket Vlaanderen has been with us since before 2005. The Cricket Vlaanderen 

Commission was not started until July 2021. I did not join the umpires commission until October 

2021, after the cricket season had finished. This means neither me or my team, did not have any say 

in CV cricket last year. 

 As a member of the short lived BCF’s Officials Development Panel, we were looking for the 

BCF to pay for their BCF umpires to be assessed. We were also looking at group meetings, talks and 

seminars. But the BCF ODO and the BCFEC were totally against it, saying that they could not afford it. 

         After an e-mail to Hassan I was advised that Hamza was the umpires representative for the CV 

please contact him as he was the CV’s “Umpires Development Officer”. I phoned Hamza to ask him if 

there was any chance that the CV would/could pay for the CV umpires to be assessed. He told me 

that he did not see any problem with that, but he would have to check it out with the CV committee. 

He did come back to me and said that it would be possible. That was the last I heard. Until I was 

asked to join the umpires commission in October. 

 I did ask Hamza for his input for this report and he said: “The commission was formed in July 

2021, as both you and Steve were preoccupied during that time, I didn’t get much done. We only had 

one meeting and I just had some calls with you and Steve where we discussed the assessment of 

umpire and the Stage 2 ECB course.” 

         Due to other work commitments Hamza stepped down as the CV umpires representative and I 

was asked to take his place. I immediately asked Steven Tripp to join me. Steve and I have had a few 

informative meetings with Brand, but sadly, due to work commitments, no other members of the 

umpires commission have been able to attend these meetings! 

 Be advised that Jhan Zaib has now moved clubs for the 2022 season, he will now play for 

Brussels Warriors. Due to his past work with the BCF’s Officials Development Panel, I asked him to 

join us in the CV version. He said he would be happy to help with the CV umpires. 
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        Our main concern is the well being, the support and the education of the CV umpires. I have 

started to set up a five step plan for to help with this. 

1) Educate or re-educate umpires. 

2) Assess and grade umpires every year. 

3) Two umpires to every game. 

4) Back up and support umpires. 

5) Bring in more umpires. 

 

 

 Before we can start on phases one and two: We have to:  

Find out how many umpires that the CV actually have on their books. 

Ask if they are still available to umpire or are they still playing cricket. 

Ask what qualifications do they currently have. 

Ask if they would they be interested and make themselves available to attend courses. 

Further to this we will require our most experienced umpires and the best new umpires to stand at 

any tournaments that the CV will organise. 

  To help achieve this on the 6th of December 2021, I sent an e-mail to all nineteen of the CV 

club chairmen. Up to yesterday I had only received three replies. One reply was whimsical and gave 

me a list of three umpires. They actually have eleven players on their books! One team was new and 

didn’t yet have any umpires. The other team informed me that they only have the one umpire. They 

have four umpires. I have now received information form four clubs, but all this information is not 

complete. To further this along, I have started to send the club chairman a list of their umpires and 

asked them to fill in any blank spaces that I have. 

         I have also sent an e-mail to the nineteen CV club chairmen asking them to let me know if any of 

their players would like to sit in, on a scores course. One club replied with two applicants. One of 

them I know will never score, they just want to learn more about cricket. 

         Steven was contacted by the LCF umpires representative Sri Kolla about future umpires courses. 

He has contacts and was asking if we would be interested in joining any courses that the LCF 

organised. Steve reported this to me and I asked him to run with it. This means that currently Steve 

and Sri would sort out a level two umpires course and any other umpires courses for 2021. Between 

the two of them they have contacts in Finland, The Netherlands and the UK. I contacted the umpires 

representative in Germany and Mark is now also communicating with Steve. Our options are courses 

in either The Netherlands, Germany or Luxembourg. We would either send our umpires to these The 

Netherlands or Germany or the Dutch would send one or two of their tutors to Luxembourg. 

Currently Sri and Steve will both sit the standard two course in the Netherlands. Germany also had a 

spare place on one of their courses but we did not have enough time to organise it. We will have to 

bring in the BCF soon on this, to see if they would be interested in joining these courses. As the next 

courses will be held in Luxembourg. The onus will be on the LCF to contact the BCF. I know that Sri 

has already contacted the BCF’s ODO to no avail! 
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         I have also tried to contact and set up a dialog with the BCF’s ODO, but he is taking a long time 

to respond to any of my e-mails, if he does respond at all. 

A list of things to be done: 

1) Contact all the CV club chairmen individually about collecting the information on their 

umpires. 

1. If this does not work then I’ll have to contact all the CV umpires individually. 

2) Contact all the CV club chairmen individually about the interest in a scorers course. 

3) Finish updating the umpires information. 

4) Improve communication with the BCF’s ODO. We have to work together or cricket in Belgium 

will never improve. 

5) Set up ECBACO exams for umpires that have only sat an on-line course. 

6) Set up ECBACO refresher courses for the umpires. This is due to the last MCC Law changes. 

7) Set up a (book) scorers course. If there is any interest! 

8) Look into setting up a computer scoring course (CriqHQ). If there is any interest! 

9) Set up the CV Umpires Development Panel. We should have three or five on this panel. This 

way we can discuss and vote on the future and then slowly improve cricket in Flanders. (We 

do now have a three man panel) 

10) Finish and try to implement a five step plan. 

11) Start to assess our umpires. 

12) Set up our own CV umpires tutors. This could be a long process, but it would mean that we 

would have our own independent tutors. 

13) Contact the FWBC’s Chairman and Umpires Development Officer again. To see how we can 

work together. 

I have already e-mailed them but like everything else concerning Belgian cricket; there is a lack of 

response. 

 

         Our current position is that nearly all of the CV club chairmen, nor the BCF Umpires 

Development Officer are talking to us! All of them talk about improving cricket in Belgium, but none 

of them are taking the all important first step to improve cricket in Belgium. It looks like the Belgian 

National Team are more important than grass root cricket! I have been in contact with Abdul last 

week, about the new season and the BCF’s umpires. He has informed me that he will look into it and 

be in contact at a later date! 

 

         Abdul has now been in charge of the BCF’s Coaches, Scorers and Umpires for eighteen months 

and there has not been one single forward step. Although Steve and myself have tried to move things 

along and help the CV umpires! The lack of interest from the CV club chairmen is holding us back! 

 

         Let’s at least try to be better than the BCF! 
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Rgds. 

 

Scotty. 
 

Cricket Vlaanderen’s 

Umpires Development Officer. 

 

GSM:- 0496 533 748 

www.cricket-vlaanderen.be 

Helping educate and to improve your local umpres is a win, win situation. 

 

http://www.cricket-vlaanderen.be/

