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Buitengewone Algemene Vergadering Cricket Vlaanderen 

Datum:     13/09/2022 

Tijdstip:     19-20u30 

Locatie:     Campus Wemmel, Zijp 18, MS Teams 

Rol Aanwezig Afwezig 
Voorzitter Hassan Shah 

 

Penningmeester Addnaan Diwan Ali 
 

Secretaris  Shirin Ananda Dias 
Bestuurder Sultan Diwan Ali  
Bestuurder  Afzal Baber 
Bestuurder Hamza Sulaiman Ahmed  
Bestuurder Athreya Rajaraman  
Bestuurder  Shweta Sinha 
Bestuurder Aadil Diwan Ali  
Bestuurder Peter Beyen  
Bestuurder  Soheel Hussain 
Leden (met stemrecht in 
groen) 

  

Antwerp CC Dennis Newport  
Antwerp Indians CC   Rishi Jain  
Beveren CC  Afwezig 
Masroor CCB Tahir Waseem  
Mechelen Eagles CC  Volmacht KWCC  
Arcadians CC  Rakesh Kapila  
Gent CC  Hamza Sulaiman Ahmed  
Brugge CC   Afwezig 
Oostende CC  Volmacht HSCC  
Oostende Exiles CC Zoheeb Hussain   
Oostende Zalmi CC Mian Fahad  

Kortrijk Warriors CC Addnaan Diwan Ali  

Genk CC  Afwezig 

Hasselt CC Athreya Rajaraman   
Brussels Warriors CC Haroon Munir Ud Din Khan  
Anderlecht CC  Afwezig 
Turnhout CC  Afwezig  
Leuven Knights CC Khurram Shahzad  

Sint-Pieters-Leeuw CC  Afwezig 
 

Aanwezige personeelsleden 

• Geen 
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1 - Afspraken 
• In afwezigheid van de secretaris wordt aan Peter Beyen, bestuurder, gevraagd om het verslag 

op te maken. 

• 12 van de 15 stemmen zijn aanwezig bij de start van de bAV. Het nodige quorum van 
2/3 is bereikt, de bAV kan van start gaan.  

• Er zijn 2 volmachten gegeven:  
o MECC aan KWCC 
o OCC aan HSCC 

2 - Welkomstwoord voorzitter  
Hassan Shah verwelkomt de deelnemers aan de vergadering en bedankt ze voor hun aanwezigheid. 

3 - Toekomst van Cricket Vlaanderen VZW 

Probleemstelling 

• CV is erkend als sportfederatie sinds 2008. 

• In 2021 voor de eerste keer gesubsidieerd door Sport Vlaanderen 

• Een van de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen: > 1500 leden 

• CV rapporteerde 1571 leden voor 2021 

• Een bewijsmiddel voor het aantal leden is het innen van individueel lidgeld 

• CV heeft die aanpassing pas ingevoerd met de BAV van 27 maart 2022. Voorheen werd een 

bijdrage per competitieploeg gevraagd, ongeacht het aantal leden. 

• SV deed kruiscontroles bij clubs en gemeentebesturen naar aantal leden. Dit gaf geen sluitend 
bewijs van een lidmaatschap van > 1500 leden. 

• De minister heeft beslist dat CV de subsidie van 137.000 voor 2021 integraal moet 

terugbetalen. Alle clubs ontvingen hierover een brief begin juli. 

• CV heeft die middelen niet gezien het geld besteed werd. De cijfers werden toegelicht en 

goedgekeurd in de buitengewone algemene vergadering van 27/03/2022.  

• Conclusies: 
o Geen sluitend bewijs van lidmaatschap voor 2021 

o Willen wij de ontvangen subsidies voor 2022 behouden en kans hebben op 

subsidiëring daarna, moeten wij tegen oktober minstens 1500 leden in Twizzit hebben 

en moet het individueel lidgeld door de clubs betaald zijn aan CV. 

  

Opties 
• 1 – verder doen – met SV onderhandelen over mogelijkheden om bepaalde kosten zoals 

personeelskost niet te moeten terugbetalen. Terugbetalingsplan subsidie voorstellen 

• 2 – Cricket Vlaanderen stopt – zeker het geval wanneer wij in 2022 geen 1500 leden kunnen 

bewijzen. 

  

Bespreking 
Rishi benadrukt dat Antwerp Indians het cijfer doorgaf naar SV dat afgestemd was met CV en dat voor 
die leden ook intussen het individueel lidgeld betaald werd. Hassan bedankt hem hiervoor. 
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Er wordt toegelicht dat CV het slachtoffer geworden is van een slecht beheer in veel clubs. Slechts 7 
van de 19 clubs beantwoordden de vraag van SV om ledenaantallen. Weinig van de antwoorden 

strookten met het aantal leden bekend bij CV via CricHQ. 

Het gaat om een bedrag van 137.000 € die voor 2021 terugbetaald moet worden. 

De stand van de bankrekening is momenteel 35.465,55 €. Aan de medewerker die intussen CV verlaten 
heeft moet de eindejaarspremie nog uitbetaald worden. 

Niet alle clubs betaalden hun lidgeld, dus daar zijn er nog tegoeden. 

In 2022 ontvingen wij tot op heden 30.000 € werkingssubsidie plus 12.000 € voor eLeaning. 

Alle details mbt de goedgekeurde boekhouding 2021 worden nog eens overgemaakt. 

Onze problemen hebben geen rechtstreekse impact op BCF, gezien wij aparte rechtspersonen zijn. 

Maar dit kan wel in de toekomst zeer problematisch zijn voor onze relatie met overheden en andere 
partners. Als wij dit niet opgelost krijgen zal cricket gezichtsverlies en verlies van vertrouwen lijden. 

BCF heeft haar steun toegezegd aan CV, maar kan financieel niet helpen. 

SV heeft nog geen uitspraak gedaan over wanneer precies de subsidies terugbetaald moeten worden. 

1500 leden moet haalbaar zijn, vandaag hebben wij er reeds 1100 in Twizzit en van sommige clubs 
weten wij dat er nog leden ontbreken. 

Rishi bevestigt dat zijn club nog heel wat leden kan bijdragen. 

Hij stelt voor dat Hassan, Dennis, Rakesh en hijzelf aanstaande vrijdag om 17u vergaderen in zijn 

kantoor in Antwerpen. 

  

Besllissing over continuïteit 
De vereiste meerderheid om over continuïteit te beslissen is gerespecteerd. 

Er wordt beslist dat de activiteit van de vereniging stoppen en het faillissement aanvragen schadelijk 
zou zijn voor het imago van de sport. 

Bijgevolg wordt unaniem beslist om de vereniging niet in vereffening te stellen. 

Varia – opmerking over stemrecht 
Er wordt opgemerkt dat het stemrecht niet evenredig het aantal leden of het aantal ploegen is. Elke 
club heeft 1 stem, of dit nu een piepkleine of een supergrote club is. Er wordt gepleit om dit in de 
toekomst te herzien en naar een evenredigheid te zoeken.   

 

4. Slotwoord voorzitter  
Hassan Shah bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng. 
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