
Cricket Vlaanderen RPR Brussel Nederlandstalig Bestuursorgaan CV 
Zijp 18, 1780 Wemmel ON: 0887.415.188 17/11/2022 
info@cricket-vlaanderen.be 
www.cricket-vlaanderen.be  

Bestuursorgaan Cricket Vlaanderen 

Datum:     17/11/2022 

Tijdstip:     19:00-21:00 

Locatie:     Online Teams 

Rol Aanwezig Geëxcuseerd Afwezig 
Voorzitter Hassan Shah  

 

Penningmeester Addnaan Diwan Ali  
 

Secretaris  Shirin Ananda Dias 
 

Bestuurder  Sultan Diwan Ali 
 

Bestuurder Baber Javed Afzal  
 

Bestuurder  Hamza Sulaiman Ahmed 
 

Bestuurder  Aadil Diwan Ali  

Bestuurder Athreya Rajaraman   

Bestuurder Peter Beyen   

Bestuurder  Soheel Hussain  

Bestuurder    

 

Verslaggever:  

Quorum om een geldige vergadering te houden is bereikt. 

 

Algemeen 

Secretaris 

Shirin Ananda Dias neemt ontslag als bestuurder. Athreya Rjaraman neemt de rol over. 

Communicatie naar clubs 

Op een transparante manier de situatie aan de clubs communiceren: 

• SV heeft geen tegemoetkomingen willen doen op het terug te betalen 
subsidiebedrag 

• CV heeft 36 maanden om het bedrag terug te betalen 
• De dialoog met SV blijft positief en gaat in de goede richting 
• Er is een vertrouwensrelatie tussen SV en CV 
• CV heeft groen licht om verder te werken 

o SV steunt de werking van CV financieel 
o CV mag/moet opnieuw personeel aanwerven 

Ons ledenaantal zit nu net boven 1500 maar moet nog verder groeien. 

CV heeft de steun en hulp nodig van haar leden. In het bijzonder is het belangrijk dat zijn 
op tijd hun facturen aan CV betalen. 
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Er wordt door CV ook actief gedialogeerd met BCF, deze samenwerking is cruciaal voor het 
verder goede verloop. 

CV moet elke maand 3.500 € overhouden om SV te kunnen terugbetalen. BCF, de clubs zijn 
cruciaal om dit mee te helpen verwezenlijken. Er wordt ook verder gekeken naar sponsors. 

Clubondersteuning + aankopen 

CV heeft van SV nog 60.000 € ontvangen waarvan nog 15.000 nodig weren om met Brand af 
te rekenen. 

Tegen de volgende vergadering opsommen wat nog aangekocht moet worden 

• Clubs 
• Officials 
• Bestuur 

Ideeën: 

• Tablets 
• Tenten met zijmuren 
• Bowling machines 
• Ballen 
• Binnen cirkels 
• Begrenzing cricket terrein 
• Ondersteuning clubs 
• Kosten bestuurders 

Bestuurders kunnen kosten terugvorderen voor verplaatsingen naar een meeting, bezoek 
aan een club, controle van terreinen. 

Er is een intern reglement en een template voor KM-vergoeding. Addnaan stuurt de 
template. 

Club ondersteuning is momenteel nog ‘on hold’. 

Hier wachten wij op SV, BCF en intern om dit opnieuw te activeren. 

De eerste hulp kits moeten nog verdeeld worden en er zijn ook nog stumps te verdelen. 

Athreya informeert de clubs over gebruik van de eerste hulp kits, en kijkt voor online 
informatie. 

Addnaan kijkt voor de distributie. 

Clubs die een initiator hebben zijn op de hoogte van eerste hulp, dus zij kunnen de kit 
zonder meer krijgen. 

Indien de clubs geen initiator hebben moeten ze eerst de sessie volgen georganiseerd door 
CV en dan pas krijgen zij de kit. 
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Rapportering goed bestuur aan SV tegen 15/12/2022 

Brand heeft voor zijn vertrek de meeste opmerkingen door SV kunnen indekken. 

Addnaan en Hassan nemen dit verder op. Peter kan niet helpen wegens een te grote 
werkdruk de komende maand. 

Leden van de RvB moeten gelijst worden met hun mandaat. 

 

Wijziging bestuur en communicatie naar clubs 

Shweta nam ontslag. Dit moet nog geofficialiseerd worden en de website moet aangepast 
worden. 

Shirin stopt ook, maar heeft nog niet formeel ontslag genomen. Best is dat wij nota nemen 
van haar ontslag als zij zelf de stap niet zet. 

Ook Hamza beslist wellicht om te stoppen, Hassan checkt nog met hem. 

Er moet us een tweede communicatie naar de clubs gebeuren in verband met het bestuur. 

Ook de deelnemers van CV in BCF moeten gecommuniceerd worden. 

 

BCF vertegenwoordigers opnemen in BO 

Wij kunnen de vertegenwoordigers in BCF, die nog geen deel uitmaken van het BO, pas in 
de algemene vergadering opnemen. Maar intussen beslissen wij van ze wel al op te nemen 
in de watsapp groep en in mail communicatie. 

 

Varia 

De ontvangen aanvraag van een nieuwe club is in orde. Is een VZW. De club is actief op 
facebook en instagram. 

Wij vragen nog of hun leden niet in andere clubs spelen. 

Addnaan stuurt ze de factuur voor 2022 en wijst ze op de ondersteuningsmogelijkheden. 

Intussen duikt er ook een club Anderlecht Panthers op. 
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