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Bestuursorgaan Cricket Vlaanderen 

Datum:     16/12/2022 

Tijdstip:     19:00-21:00 

Locatie:     Online Teams/Wemmel 

Rol Aanwezig Geëxcuseerd Afwezig 
Voorzitter Hassan Shah  

 

Penningmeester Addnaan Diwan Ali  
 

Secretaris Athreya Rajaraman  
 

Bestuurder Sultan Diwan Ali  
 

Bestuurder   Baber Javed Afzal 
Bestuurder Aadil Diwan Ali   

Bestuurder Peter Beyen   

Bestuurder Soheel Hussain   

Bestuurder    

 

Verslaggever: Athreya Rajaraman & Sultan Diwan Ali 

Quorum om een geldige vergadering te houden is bereikt. 

 

Opmerkingen verslag vorig BO (17/11/2022) 

Geen opmerkingen, goedgekeurd.. 

 

Agenda 

1. Rollen in CV 

Secretaris 

Athreya heeft de rol van secretaris tijdelijk op zich genomen, maar CV is actief op zoek naar 
iemand die dit permanent op zich kan nemen.  

• Kijken bij de clubs of er iemand Athreya kan helpen 
• Clubs vragen om 1 iemand te nomineren om zich bij het bestuur van CV aan te sluiten, 

zo kan deze positie misschien ook ingevuld worden. 
• Deze persoon kan ook gebruikt worden als tussenpersoon/aanspreekpunt tussen de 

club en CV 
• Mahrukh heeft zich kandidaat gesteld voor de vacature personeel binnen CRV. 

Jammer genoeg kan ze wegens onvoldoende Nederlands niet aangeworven kunnen 
worden. Er wordt gepolst om haar te overtuigen om bestuurder bij CV te worden en 
damescommissie te leiden. 
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Federatie-API 

• Peter De Boeck werd aangesproken over opnemen van de rol federatie-API na vertrek 
van Shirin. Hij heeft de rol aanvaard. Hij heeft reeds een cursus club API gevolgd. 

• Peter De Boeck zal het mandaat accepteren en ondertekenen. 

Volgende afspraken werden in het mandaat van federatie-API vastgelegd: 

Mandaat federatie-API 

1. Identificatie partijen 
 
Federatie 
 
Cricket Vlaanderen VZW 
Zijp 18, 1780 Wemmel 
+32 484 76 09 36 
info@cricket-vlaanderen.be 
 

Federatie-API 
 
Peter de Boeck 
+32 476 07 83 68 
de_boeck_peter@hotmail.com 
 

 

2. Afspraken 
 

I. Afspraken na melding bij API (het gaat hier nog niet over een klacht) 

i. Tijdens het in kaart brengen van de melding en de informele bemiddeling werkt de API 

discreet. De API heeft geen plicht om te rapporteren bij directie/bestuur over deze informele 

verzoeken. Discretie tegenover de melders is in deze fase prioritair (discretieplicht). 

ii. Indien het bestuur/de directie/iemand binnen de sportfederatie een melding ontvangt, geeft 

zij deze door aan de API en geeft de directie/het bestuur ruimte aan de API om de situatie in 

kaart te brengen. 

II. Afspraken i.v.m. formuleren van het advies 

i. De API formuleert het advies, eventueel (maar niet verplicht) na afstemming via 

intercollegiaal overleg of met onafhankelijke personen binnen het ethisch adviesorgaan (geen 

bestuurs- of directieleden, geen personen die betrokken zijn bij de case).  

ii. De API beslist met wie het advies gedeeld dient te worden. Dit zijn de personen die het advies 

dienen uit te voeren. 

III. Afspraken i.v.m. indienen van een klacht bij VST 

i. De API moet voorafgaand aan het neerleggen van de klacht bij het VST op anonieme wijze 

melding maken bij de directie/het bestuur. 

ii. Bij twijfel over het al dan niet indienen van een klacht bij het VST kan de API advies inwinnen 

bij het ethisch adviesorgaan (onafhankelijke personen) en/of het Centrum Ethiek in de Sport. 

iii. De API waakt erover dat de melder en slachtoffer(s) anoniem blijven bij het informeren van 

de directie/het bestuur. 
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iv. Indien de API met de directie anoniem informatie deelt over de ingediende klacht bij het VST, 

bekijkt de directie of het bestuursorgaan ingelicht dient te worden over de klacht. Ook hier 

staat discretie voorop, maar in het belang van de organisatie kan de directie wel beslissen om 

bepaalde informatie te delen met het bestuursorgaan. 

v. De API formuleert een advies over eventuele bewarende maatregelen aan de directie. De 

eindverantwoordelijkheid over deze maatregelen blijft altijd bij het bestuur liggen. 

vi. De directie bekijkt met het bestuur welke bewarende maatregelen er genomen worden ten 

aanzien van de beklaagde(n). De API wordt best bij deze beslissing betrokken. 

vii. De directie/het bestuur bepaalt wie de sportorganisatie vertegenwoordigt tijdens de zitting 

van het VST. De API kan duiding geven over hoe een incident is behandeld. Er zal ook een 

vertegenwoordiger van de federatie aanwezig zijn om de zitting mee te volgen en 

standpunten van de federatie toe te lichten.  

IV. Afspraken i.v.m. uitvoeren van het vonnis van het VST 

i. Het VST zal de indiener van de klacht schriftelijk het vonnis bezorgen. Indien de API de klacht heeft 

ingediend bij het VST, zal het dus ook de API zijn die het vonnis ontvangt. Dit zal de uitspraak en 

eventuele sancties bevatten, samen met argumenten uit de verhoren waarop het is gebaseerd. 

ii. De API deelt het vonnis met de directie. 

iii. De directie voert het vonnis uit en volgt op dat het vonnis door de beklaagde(n) wordt 

nageleefd. 

iv. Het VST communiceert niet verder over de uitspraak. Het is de taak van de directie om te 

bekijken hoe en met wie ze communiceren over het vonnis. Dit kan in overleg met het Ethisch 

Adviesorgaan en de API. 

Deze afsprakennota tussen de federatie en federatie-API werd goedgekeurd. 

Afgetreden bestuursleden  

• Bekendmaking van de afgetreden bestuursleden aan de clubs, op de website en aan 
Sport Vlaanderen met de laatste bestuursvergadering als aftredingsdatum. 
 

Commissie Dames 

• Er wordt volop gezocht naar iemand die commissie dames kan leiden en runnen 

Andere comissies 

• Gezond en ethisch sporten: Athreya zal een workshop EHBO voorzien voor de clubs en 
een EHBO kit zal samengesteld en verdeeld worden aan de clubs met toevoeging van 
een Reflex spray 

• Umpires: volle gas werken 
• Coaches: volle gas werken 

Varia 

• Werklast van sommige bestuursleden is op dit moment heel hoog. Hassan en Addnaan 
zijn op dit moment volzet met backoffice werk waaronder het managen van het 
Twizzitplatform. We moeten hier een oplossing voor zoeken. 

• Meer bestuursleden worden verzocht om de gesprekken met Sport Vlaanderen bij te 
wonen  
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• Subsidies voor 2022 werden goedgekeurd: nood aan inspectie en ondersteuning van het 
werk van Addnaan 

• Het contract voor het kantoor werd met 2 jaar verlengd: er is wel een stijging van de 
huur van 225 naar 235 euro 

• Addnaan zal uitgaventemplate naar de bestuursleden sturen 
• Goedkeuring van SASS als club binnen CV: er zijn 32 leden, ze zijn actief sinds januari 

2021 en de facturen zijn reeds betaald 
• De leden details van 4 clubs wordt onderzocht door Sport Vlaanderen: AICC, KWCC, BWCC 

en MCCB. Er wordt gevraagd naar hoe ze de ledenbijdragen verzamelen en bijhouden. 
• Er zullen waarschijnlijk volgende vrijdag een aantal bestuursleden samenkomen naar de 

office om te werken aan een aantal zaken voor CV 

Personeel 

• Nog niemand aannemen voor het moment, wachten op goedkeuring van Sport 
Vlaanderen 

• Het personeelslid moet, na aanwerving, nog bij de competentie comité van SV 
verschijnen.  

Budget en uitrusting 

• Email i.v.m. clubondersteuning mechanismen werd verstuurd naar de clubs. Deze werd 
goedgekeurd tijdens de jaarlijkse AV in maart. 15 van de 19 clubs hebben een aanvraag 
gedaan via een ingevuld formulier. Athreya en Sultan zullen het 
ondersteuningsmateriaal controleren en goedkeuren. 

• Er is op dit moment ca 70000 euro in de bank waarvan 25000 euro zal gebruikt worden 
om SV terug te betalen. Dit betreft onze eigen middelen. Er is ook een mogelijkheid om 
nog een extra 15000 euro terug te betalen. Dit werd goedgekeurd door het bestuur. 

• Er moet 130000 euro terugbetaald worden aan SV over 3 jaar 
• Er werd afgesproken met BCF om CV te helpen met het terugbetalen aan SV 
• Volgende aankopen stonden reeds gepland en worden bij deze goedgekeurd: 

• Club support 
• Uitgaven en onkosten bestuursleden 
• Simpele tablets voor club administratie: Twizzit, CricHQ, pictures, … 
• Grotere, gepersonaliseerde tenten voor CV T10 
• 500 vlaggen en 200 binnencirkel disks 
• Belijning apparatuur om veld af te bakenen (verf): Deze zal verhuurd worden aan de 

clubs 
• Rubber batting kegels (100) 
• Scoreborden: 5 stuks  
• Scherm/tv voor presentaties, coaching sessies en workshops 
• CV stickers voor branding/marketing 
• Kosten toernooien: damestoernooi, Cricket at Beach (Exiles) en Anderlecht Panthers 

toernooi 
• Bowling machines: wachten hiermee, kijken naar Munir die dit voor zijn eigen club 

heeft gekocht 
• 2 schermen, muis, toetsenbord en kantoorstoelen werden gekocht 
• Rek opslag 
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• Kuisen kantoor door poetsbedrijf 
• Gsm en sim kaart voor CV kantoor: volgend jaar  
• Boiler kantoor vervangen 
• Keuken opschonen incl vaatwasmachine 
• Toilet herstellen 

Toernooien 

• Damestoernooi: succesvol georganiseerd door Addnaan en Aadil  
• Soheel (Ostend Exiles) zal een toernooi organiseren op 18/12: Cricket at Beach 
• Sohail (Anderlecht Panthers) zal een toernooi organiseren op 24/12: Wemmel 
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