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Notulen van de Algemene Vergadering van de KNCB d.d. 16 juli 2020 

Locatie: Hotel Mitland te Utrecht 
 
 
 
Presentielijst 
Verenigingen (leden) 
ACC, Ajax SC, CC Bloemendaal, Bijlmer CC, Excelsior’20, Gelre CC, HBS, HCC, Hengelo, Hercules, 
Hermes DVS, Kampong, Olympia, Qui Vive, Quick Hg, Rood en Wit, Salland CC, Voorburg CC, VOC, 
VRA, CTC De Flamingo's, SGS, CV Holland 
 
 
Ereleden 
S.W. Lubbers 
 
 
Leden van Verdienste  
J. Heggelman, J.L. Mulder, B.H.J. Timmer  
 
 
Commissieleden  
M.A. Rakha (Fin. Cie), Th. Sikkema, (Acc. Cie), A. Mohamed (Tucht Cie), R. van Oosterom (Med. Cie), 
F. de Jongh (Acc. Cie)  
 
 
Bestuur KNCB  
B.H.J. Timmer, R. Vermeulen, B. Boissevain, J.L. Mulder, A. Parulekar, J.J. Esmeijer 
 
 
Medewerkers Bondbureau  
J. Wals, R. Lefebvre, E. Buijs, A. de Groot, T. Heggelman, B. Kroesen, I. van der Elst, A. de la Mar 
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1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Erelid Steven 
Lubbers en Lid van Verdienste Jos Heggelman.  Een memorabele dag, nu na lange tijd na de 
Corona lockdown het weer mogelijk is om bijeenkomsten zoals deze te organiseren. Bestuur en 
Bureau hebben hiernaar uitgekeken.  

 
De vergadering herdenkt vervolgens staande de sinds de vorige vergadering in december 2019 
overleden cricketvrienden: Satar Alladin (Lid van verdienste KNCB, VUC, SGS en CTC de 
Flamingo’s), Rob de Haas (VVV, Quick 1888, SGS), Mohammad Munaf (VRA), Joke Meijers (Sparta 
1888), Hans Gouka (Excelsior’20), Ruud Vleeming (Ajax SC, R&W), Jan Willem Tuininga (R&W, 
CTC De Flamingo’s), Rob Bierman (HBS, SGS), Piet Ligtenstein (R&W), Harry Melsen (Union, Quick 
1888, MOP, Kampong, Hercules, SGS), Jan-Hein Koeleman (HCC en CTC De Flamingo’s)  

 
Alvorens over te gaan naar het volgende agendapunt memoreert de voorzitter het feit dat alle 
competities begin juli weer van start zijn gegaan. Om dit feit te onderstrepen is er een filmpje ter 
promotie van de cricketsport onder de naam “We are back” geproduceerd. De vergadering 
neemt geanimeerd kennis van dit filmpje en geeft middels applaus haar waardering voor het 
getoonde te kennen. De voorzitter spreekt de complimenten uit aan het adres van de 
competitieleider voor het op stel en sprong plannen van alle competities. 

 
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de directeur van de KNCB, de heer J. Wals. In 
vogelvlucht worden de aanwezigen door hem meegenomen in de ontwikkelingen van de 
afgelopen ‘coronamaanden’.  

 
Statutair dient de KNCB tussen 31 januari en 16 mei een ALV uit te schrijven, maar alhoewel 
reeds gecommuniceerd was dat deze ALV op 16 april zou plaatsvinden en de stukken reeds 
gepubliceerd waren, kon deze vergadering als gevolg van de richtlijnen van het RIVM en de door 
de regering getroffen maatregelen gedurende de corona lockdownperiode geen doorgang 
vinden.  
Daar een aantal zaken echter een besluit vereisten, heeft over een aantal dringende kwesties 
een schriftelijke stemming plaatsgevonden. Op 17 april zijn de verenigingen schriftelijk 
geïnformeerd, met toezending van de benodigde stukken en stemformulieren, met het verzoek 
binnen 14 dagen te reageren. Dientengevolge waren op 12 mei de uitslagen bekend. Van de 181 
beschikbare stemmen zijn door 23 verenigingen 113 stemmen uitgebracht.  

 
Besluiten als gevolg van deze raadpleging en de uitgebrachte stemmen:  

 
1) Dhr. J.J. Esmeijer is toegetreden tot het KNCB-bestuur. Binnen zijn portefeuille staan 

Marketing en Communicatie centraal.  

2) De heer Muddi Allah Rakha, lid van ACC, is benoemd als lid van de Financiële Commissie. Dit 

ter vervanging van Rob Kemming die als lid is afgetreden.  

3) De verengingen zijn akkoord gegaan met het overboeken van de Agio van US$ 300K naar de 

BV Cricket Nederland. Binnen de BV zijn alle commerciële zaken rond de organisatie van 

grootschalige internationale evenementen ondergebracht.  

4) De leden hebben middels deze schriftelijke stemming tevens ingestemd met de goedkeuring 

van de Jaarrekening 2019. De goedkeuring voor de Jaarrekening 2019 heeft de KNCB nodig 

om te voldoen aan de eisen van andere partijen, zoals NOC*NSF en de ICC.   

Genoemde onderwerpen komen ter vergadering terug teneinde de reeds verkregen 
toestemming te bekrachtigen. 
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1. Mededelingen  

De voorzitter complimenteert de verenigingen met de voortvarendheid waarmee ze de 
coronaperiode hebben doorstaan. Het was niet altijd even makkelijk, maar op diverse plekken in 
het land hebben zowel voor de jeugd onderlinge wedstrijden, soms zelfs hele toernooien, binnen 
de eigen verenigingen plaatsgevonden. 
 
Binnen de organisatie van de KNCB is gedurende de afgelopen maanden stug doorgewerkt. 
Anders dan anders weliswaar en met MS-teams bijna als nieuwe collega is er veel werk verzet. 
Daarover later meer. 
 
De coronaperikelen zijn niet onopgemerkt voorbijgegaan aan het internationale 
wedstrijdprogramma. Zo werd de trip naar Thailand voor het Nederlands vrouwenelftal 
geannuleerd en trok de ICC om begrijpelijke redenen de stekker uit het Dames WK 
kwalificatietoernooi in Sri Lanka. Jammer, want na kwalificatie afgedwongen te hebben keken 
coach en speelsters uiteraard uit naar deelname aan dit evenement. 
 
Ook voor het Nederlands mannenteam verdwenen geplande trips van de wedstrijdkalender. In 
mei werd, nadat de overheid had besloten dat er geen evenementen meer gehouden mochten 
worden, duidelijk dat het spelen van de ODI’s tegen Pakistan op VRA en de T20 op VOC tegen 
Nieuw-Zeeland niet mogelijk was. Daarop werd besloten deze evenementen, in overleg met de 
tegenstanders, de ICC en de Raad van Commissarissen van de BV Cricket Nederland, van de 
wedstrijdkalender te schrappen. 
Dankzij dit tijdige besluit konden veel lopende overeenkomsten met de diverse leveranciers nog 
worden geannuleerd. Voor de reeds gemaakte en aangegane verplichtingen die helaas niet meer 
konden worden teruggedraaid, is een claim ingediend onder de op naam van de Cricket 
Nederland BV afgesloten evenementverzekering. Naar het zich laat aanzien zal het 
begrotingstekort als gevolg van deze afgelaste en/of uitgestelde evenementen en de te 
verwachten verzekeringsuitkering te overzien zijn. 
 
Momenteel lopen er contacten met m.n. Pakistan om wedstrijden in de ICC CWC Super League 
naar een later tijdstip te verplaatsen. Als gevolg van het overvolle Future Tour Programme van de 
ICC voor Full Members zal het inhalen van deze wedstrijden waarschijnlijk richting 2022 worden 
verplaatst. 
 
Over het doorgaan van de Mannen T20 World Cup van oktober in Australië verkeert de KNCB nog 
in het ongewisse. Echter nu er weer een lockdown in Melbourne is aangekondigd, lijkt het zeer 
onwaarschijnlijk dat dit WK doorgang zal vinden. Over de wedstrijden in de Super League van 
september in en tegen Zimbabwe is eveneens nog geen duidelijkheid. De KNCB gaat er 
vooralsnog vanuit dat ook die wedstrijden niet in 2020 zullen plaatsvinden. 
 
De coronaperiode is binnen het bondsbureau voor een groot deel doorgebracht door op zoek te 
gaan naar een nieuw CRM-softwarepakket. Inmiddels is met een tweetal leveranciers een 
overeenkomst afgesloten, zodat we in 2021 afscheid kunnen nemen van E-cricket. Een 
Nederlands bedrijf, All United, waar overigens al een aantal verenigingen bij aangesloten blijkt te 
zijn (o.a. HBS, Quick en HCC) voor de ledenadministratie, en InterActSport voor de verwerking 
van de competitiezaken.  
Uiteindelijk is het de bedoeling dat beide systemen met elkaar kunnen communiceren. In 2021 
behoort E-cricket tot het verleden en werken verenigingen dus met Unify van All United en 
InterActSport uit Australië.  InterActSport wordt dit seizoen als test-case reeds ingezet in Top- en 
Hoofdklasse.  
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Amber de Groot neemt de aanwezigen vervolgens mee in de mogelijkheden die InterActSport te 
bieden heeft. Via de ISA-scoring app zijn de “tussenstanden” van de wedstrijden live te volgen en 
bestaat de mogelijkheid om middels streaming de zichtbaarheid van het cricket in Nederland 
aanzienlijk te verbeteren. Nu reeds zijn live beelden van de thuiswedstrijden van VOC te volgen 
en worden bovendien de highlights van die gestreamde wedstrijden in beeld verwerkt in de ISA-
scorecards. Het Matchcentre van ISA staat momenteel nog niet online, maar dat zal op korte 
termijn, nadat de laatste bugs zijn weggewerkt, zeker gebeuren. 
 
De Heer M. Rakha complimenteert eenieder met deze nieuwe ontwikkeling en vraagt of de KNCB 
de verenigingen kan informeren over de technische benodigdheden die aan het live-streamen 
gepaard gaan. Amber de Groot antwoordt dat de KNCB een aantal volledig opname-kits heeft 
aangeschaft en in eerste instantie de wekelijkse opnames bij verenigingen ter hand zal nemen. 
Op langere termijn is het de bedoeling dat elke vereniging over een eigen kit gaat beschikken. 
Meer informatie daaromtrent volgt t.z.t. vanuit de KNCB. 
 
De Heer Wals informeert de vergadering dat in de komende weken overleg met de individuele 
verenigingen zal plaatsvinden over het ontsluiten van de bestaande data uit E-cricket. 
Vanzelfsprekend wil de KNCB extra werk voor de verenigingen voorkomen en derhalve dienen de 
data vanuit E-cricket in zijn volledigheid naar Unify te worden overgezet. Mede in verband met 
de AVG-regelgeving zal met elke vereniging individueel overleg worden gevoerd. 
In het najaar wordt in samenwerking met All United een aantal Roadshows georganiseerd om de 
verenigingen zo snel mogelijk wegwijs te maken binnen het nieuwe softwarepakket. Tevens zal 
dan aandacht uitgaan naar de modules die aan het pakket zijn gekoppeld. Het financiële systeem 
voor contributie-inning Club Collect, eveneens eigendom van All United, zal binnen Unify 
eveneens worden geïntegreerd.  
De KNCB streeft ernaar om en InterActSport en Unify in Januari 2021 volledig operationeel te 
hebben. Voor die tijd zal in overleg met beide partijen koppeling tussen de softwareprogramma’s 
tot stand dienen te komen om dubbele administratie voor verenigingen en de bond te 
voorkomen. Vanzelfsprekend zijn beiden programma’s volledig AVG-proof.  
 
De voorzitter deelt vervolgens mee dat Marc Nota en Richard Wolfe zeer recent zijn aangesteld 
als Regional Development Officers (RDO’s).  Hiermee hoopt de KNCB een bijdrage te kunnen 
leveren aan het behoud en vooral de groei van de actieve deelname binnen de verenigingen. 
Steven Lubbers zal binnen de opties die SPN (Sport Professionals Network) biedt een 
vergelijkbare rol gaan vervullen buiten de Randstad. Met deze personele uitbreiding hoopt de 
KNCB de doelstelling van 40% groei in 2023 in participatie te kunnen bewerkstellingen. 
 
De voorzitter geeft het woord vervolgens aan Amber de Groot, die de aanwezigen een nieuw 
communicatie tool laat zien. De KNCB beschikt over een nieuw platform waarbinnen 
verenigingen gebruik kunnen maken van verschillende templates om hun communicatie 
efficiënter te laten verlopen.  
Op het platform zijn templates beschikbaar voor de productie van posters, brochures, flyers etc. 
Hiermee is de mogelijkheid gecreëerd om uniform te communiceren, daar de verenigingen de 
beschikbare templates naar hun eigen wensen kunnen aanpassen door eigen foto’s en teksten 
op te nemen. Verenigingen kunnen bovendien gebruikmaken van de door de KNCB ingebrachte 
afbeeldingen in de bibliotheek van het platform. In samenwerking met Drukwerkdeal.nl kunnen 
de door de verenigingen geproduceerde materialen tegen aantrekkelijke tarieven worden 
geprint. De verenigingen kunnen binnen afzienbare tijd de inlogcodes voor dit nieuwe platform 
tegemoet zien.  
De aanwezigen geven middels applaus kennis van hun waardering voor dit nieuwe initiatief.  
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2. Ingekomen stukken 

Bericht van verhindering werd ontvangen van: 
Ereleden: R.W. van Ierschot, M.B. Asselbergs, E.D. Ohm, S. van Hoogstraten en W.E.P. Neleman. 
Leden van Verdienste T.H. Hartman, L.W.G. Hartong en E.W.C. Vriens, alsmede A&B 
Commissielid Mevr. T. Buma.  
Voorts hebben de verenigingen VH&CC MOP en Wanderers CC te kennen gegevens de 
vergadering niet bij te kunnen wonen. 
 
Er is via de mail een verzoek binnengekomen van dhr. J. Nuyten, namens de verenigingen HBS, 
HCC, Quick Hg en CTC De Flamingo’s, om het agendapunt Jeugdontwikkeling aan de agenda toe 
te voegen. Mevr. Timmer geeft aan dat punt later ter vergadering ter sprake te brengen. 
 
 
3. Notulen ALV d.d. 14-12-2019  

De voorzitter stelt de notulen van december 2019 ter sprake. Inhoudelijk worden de notulen 
ongewijzigd vastgesteld.   
N.a.v. de notulen vraagt dhr. A. de Vries (Hercules) of het KNCB-bestuur nog een vervolg heeft 
gegeven aan het verzoek van de Archief en Bibliotheek Commissie om een budget beschikbaar te 
stellen om alle wedstrijdformulieren uit het verleden te digitaliseren. De voorzitter antwoordt 
dat het bestuur gemeend heeft om na bekend worden van de jaarcijfers over 2019 – waarover 
later ter vergadering meer – inderdaad budget beschikbaar te stellen om dit te realiseren. Het 
project digitaliseren heeft reeds plaatsgevonden. 

 

 

4. Jaarverslagen 2019  

De jaarverslagen van de Accommodatie Commissie, Archief en Bibliotheek Commissie, 
Jeugdcommissie, Scheidsrechter Commissie, Meisjes- en Damescricket Commissie, 
Tuchtcommissie en Commissie van Beroep worden ongewijzigd vastgesteld.  

 
De voorzitter gaat vervolgens in op het verslag van de Scheidsrechters Commissie, waarin wordt 
aangegeven dat een aantal zaken voor verbetering vatbaar is. Zo beschikken niet alle 
verenigingen over een adequate DLS-voorziening, laat het scoren nogal eens te wensen over, 
worden er te weinig Captains reports ingezonden en dienen er meer clubumpires te worden 
ingezet. De voorzitter spreekt de wens uit dat de verenigingen hieraan meer aandacht besteden.  
 

 
5. Financiën en vaststelling Jaarrekening 2019 

De penningmeester, de heer A. Parulekar, deelt mede dat de prognose zoals in december 2019 
gepresenteerd, uiteindelijk aanzienlijk beter is uitgevallen. Dankzij de ontvangsten van de 2019 
Slam en de geboekte US$-koerswinsten geeft de Jaarrekening een winst van € 364K te zien. 
Mede op basis hiervan heeft het bestuur gemeend tegemoet te komen aan de eerder ter sprake 
gekomen wens van de Archief en Bibliotheek Commissie om alle wedstrijdformulieren te laten 
digitaliseren. Het bestuur is overigens voornemens om de winst over het afgelopen boekjaar ten 
goede te laten komen aan de cricketsport in de meest brede zin. Het eigen vermogen van de 
KNCB is met dit resultaat gestegen naar € 958K.  

 
De Jaarrekening is door de accountant goedgekeurd en de Financiële Commissie van de KNCB 
heeft het bestuur decharge verleend voor het in 2019 gevoerde beleid. Tijdens de  
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eerdergenoemde online ‘corona stemmingsprocedure’ hebben 22 van de 23 verenigingen die 
hun stem hebben uitgebracht, ingestemd met de Jaarrekening zoals die ter tafel ligt. Als gevolg 
van verkeerde interpretatie heeft ook de vereniging die in eerste instantie tegen had gestemd, 
inmiddels te kennen gegeven in te stemmen met de Jaarrekening. 
 
De penningmeester verzoekt de vergadering, om formele redenen, nogmaals om goedkeuring 
van de Jaarrekening. Dit wordt middels applaus vanuit de vergadering bekrachtigd. 
  

 
6. Agiostorting t.b.v. Cricket Nederland BV 

Tijdens de digitale stemming hebben de verenigingen te kennen gegeven akkoord te gaan met de 
Agiostorting van maximaal US$ 300K (€ 260K) van de KNCB naar Cricket Nederland BV. 
(stemverhouding 21 voor, 0 tegen, 2 onthoudingen). Vanwege het feit dat de wedstrijden tegen 
Pakistan van begin juli vanwege de coronaproblematiek geen doorgaan konden vinden, heeft het 
bestuur besloten US$ 200K naar de Cricket Nederland BV over te boeken. Indien blijkt dat er in 
de loop van dit jaar nog meer geld nodig is in de Cricket Nederland BV, kan alsnog US$ 100K 
worden gestort. 
Het bestuur verzoekt de vergadering om de eerder gehouden digitale stemming om strikt 
formele redenen nogmaals ter vergadering van heden te bekrachtigen. Met applaus wordt deze 
toestemming vanuit de zaal gegeven.  
 

 
7. Bestuursverkiezing  

De heer J.J. Esmeijer is na de digitale stemming unaniem gekozen als nieuw bestuurslid van de 
KNCB. Dhr. Esmeijer zal zich met name focussen op de Marketing en Communicatie van de 
cricketsport in Nederland. De vergadering geeft blijk van het feit de verkiezing van de Heer 
Esmeijer te steunen, waarbij het bestuur definitief als volgt is samengesteld:  

• Betty Timmer, Voorzitter & High Performance Vrouwen 

• Robert Vermeulen, Secretaris 

• Amit Parulekar, Penningmeester 

• Hans Mulder, High Performance Mannen 

• Barbera Boissevain, Jeugd 

• Jacob-Jan Esmeijer, Marketing & Communicatie 
 

 
8. Benoeming Commissies  

Eveneens ter bekrachtiging van de eerdere digitale stemming gaat de vergadering akkoord met 
de benoeming van de heer Mudhi Allah Rakha als nieuw lid van de Financiële Commissie. Dhr. 
Rakha vervangt hiermee de heer Rob Kemming die als lid van de Commissie is afgetreden.  

 
De heer F.A.W. Bannier is afgetreden als voorzitter en lid van de Commissie van Beroep. De heer 
H.L.J. Walhain zal naast zijn rol als secretaris van de Commissie tevens de rol van voorzitter 
vervullen. De vergadering geeft te kennen akkoord te gaan met deze benoeming.  

 
De voorzitter spreekt een woord van dank uit aan de heren Bannier en Kemming voor hun inzet 
gedurende hun zittingsperiode in de respectievelijke commissies. 
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9. Competitiezaken  

 
Secretaris R. Vermeulen deelt mede dat de reglementen voor 2020 op onderdelen zijn aangepast 
en inmiddels zijn gepubliceerd op de KNCB-website. Dhr. W. Molenaar, die de afgelopen jaren 
verantwoordelijk is geweest voor het opstellen van de reglementen, heeft het stokje 
overgedragen. De Heren T. van Huut en A. van den Dries hebben, in samenspraak met de 
competitieleider en de secretaris van de KNCB, dit stokje overgenomen. 

 
Dhr. Th. Sikkema heeft met zijn medecommissieleden van de Accommodatie Commissie het 
Accommodatiereglement van de KNCB herschreven. Ook dit reglement is beschikbaar op de 
KNCB-website. Een normering voor de aanleg en onderhoud van cricketpitches zal op korte 
termijn eveneens via de commissie ter beschikking komen. De voorzitter dankt de aanwezigen 
leden van de Accommodatie Commissie, de heren Sikkema en de Jongh, voor hun fantastische 
bijdrage.  

 
De voorzitter deelt vervolgens mede dat de verenigingen VOC en HBS door de organisatie van de 
European Cricket League zijn uitgenodigd voor de deelname aan de ECL 2021. VOC als winnaar 
van het ECL 2019 toernooi en HBS als winnaar van de 2019 T20 competitie in Nederland. Daar 
het er lang naar uit heeft gezien dat in 2020 geen volwaardige competitie kon worden gespeeld, 
is hier in een vroegtijdig stadium toe besloten.  

 
Dhr. Nuyten wordt verzocht zijn eerder extra ingebrachte agendapunt, Jeugdontwikkeling, nader 
toe te lichten. Hij geeft te kennen namens de Haagse Verenigingen en de vereniging CTC de 
Flamingo’s te spreken daar waar het gaat om de ontwikkeling van jeugdspelers in Nederland.  
Het seizoen 2020 dat net is begonnen, geeft te zien dat er aanzienlijk minder coaches en 
buitenlandse spelers aan de competitie deelnemen en dat dat een positieve werking heeft op het 
feit dat er meer eigen kweek in Top- en Hoofdklasse speelt dan in voorgaande seizoenen. Deze, 
min of meer toevallige, ontwikkeling wordt club-breed gezien als een welkome verandering. 
Genoemde verenigingen zijn voorstander om te onderzoeken of het aantal buitenlandse spelers 
ook in de toekomst kan worden beperkt. 
De secretaris antwoordt dat het juridisch niet eenvoudig zal zijn om de deelname/toestroom van 
buitenlandse spelers aan banden te leggen. De wet gelijke behandeling legt de KNCB hiervoor de 
nodige beperkingen op. De KNCB kan geen beperkingen opleggen aan spelers die “toevallig” in 
Nederland woonachtig zijn. De globalisering wereldwijd is bovendien een ontwikkeling waarop 
de KNCB geen enkele invloed heeft.  
Binnen de juridische mogelijkheden zoekt de KNCB naar oplossingen, wat aangeeft dat ook het 
KNCB-bestuur voorstander is van een zekere mate van inperking, met als voornaamste reden 
eigen kweek van de aangesloten verenigingen verder te ontwikkelen. Een mogelijke oplossing 
zou kunnen zijn om, in navolging van wat er in Australië b.v. gebeurt, te komen tot een 
puntensysteem waarbinnen spelers geclassificeerd worden en clubs niet meer dan x aantal 
punten tijdens wedstrijden binnen de lijnen mag laten verschijnen.  
Vanzelfsprekend zal een dergelijke oplossing tot veel discussie leiden, maar zonder nu op detail 
in te gaan over b.v.de waardering per spelers, is het bestuur gaarne bereid in elk geval hierover 
in debat te gaan.  
Dus in eerste instantie ligt daarbij de focus over het eens worden over het principe om 
vervolgens de uitvoerbaarheid te onderzoeken. Het uiteindelijke doel moet zijn om de basis te 
verbreden en lokaal spelers verder te ontwikkelen. Of een dergelijk systeem gedragen wordt 
door de verenigingen en daadwerkelijk uitvoerbaar is, is zeer de moeite van het debat waard.  
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Dhr. D. Klokgieters (Hermes DVS) merkt op dat er binnen die discussie onderscheid gemaakt 
moet worden tussen coaches en buitenlandse spelers, dubbele-paspoorthouders, expats etc. 
Mocht het bestuur overgaan tot een dergelijke oplossing, dan pleit hij voor een geleidelijke 
invoering.  

 
Dhr. U. Oron (Kampong) vraagt zich af of zo’n regeling past binnen de wet gelijke behandeling, 
waarop dhr. E. Boendermaker van HBS oppert bij andere sportbonden te rade te gaan om na te 
gaan hoe men daar een dergelijke problematiek aanpakt.  

 
Ter afsluiting van dit onderwerp geeft dhr. Nuyten aan beschikbaar te zijn om mee te denken 
over de mogelijke oplossingen. Hij is verheugd te zien dat de discussie blijkbaar ook buiten de 
genoemde verenigingen wordt gevoerd.  

 
Dhr. T. Kramer (Gelre CC) informeert of, wanneer in 2021 de gekleurde kleding verplicht wordt, 
witte ‘gekleurde’ kleding blijft toegestaan. De secretaris antwoordt dat, gelet op het feit dat met 
een witte bal gespeeld gaat worden, witte kleding niet tot de mogelijkheden behoort.  

 
Dhr. Klokgieters pleit voor een standaard aanvangstijd van 12.00 uur voor het Zami en Zomi 
cricket. De competitieleider antwoordt dat de huidige 2020 reglementen 13.30 uur als 
aanvangstijd kennen, maar dat daar in onderling overleg van afgeweken kan worden. Aanpassen 
van de reglementen zou op zijn vroegst voor het seizoen 2021 kunnen plaatsvinden.  

 
De voorzitter sluit dit agendapunt, dit onder dankzegging aan de competitieleider die in allerijl de 
programma’s heeft moeten maken. Er wordt gelukkig weer gecricket.  

 
 

11 Stand van zaken coronamaatregelen 
 

Dhr. Wals doet verslag van de ontwikkelingen en protocollen die zijn opgesteld in de corona-
periode. Bijna wekelijks werden de richtlijnen aangepast en op de website van de KNCB 
gepubliceerd. Aanvankelijk lagen er protocollen die met name gericht waren hoe rond 
trainingen, bijeenkomsten en onderlinge wedstrijden met de nieuwe omstandigheden om te 
gaan, maar nu zijn de protocollen wederom geactualiseerd, dit uiteraard i.v.m. de aanvang van 
de competities. 
Een belangrijke rol voor het opstellen van de cricket-specifieke richtlijnen was weggelegd voor 
Richard de Lange en Robert van Oosterom, waarvoor dank.  
In 2020 zal er geen promotie/degradatie zijn.  
Een coronachecklist voor verenigingen is beschikbaar op de KNCB-website. Er is de bond er veel 
aan gelegen als de verenigingen zich aan deze richtlijnen houden. Het seizoen 2020 kent als 
uitgangspunt: “Zoveel mogelijk cricket voor iedereen”.  
Over allerlei maatregelen en mogelijkheden (o.a. centrale NOW- en TOZO-regeling) voor 
verenigingen zal op korte termijn nadere berichtgeving volgen. Regelingen die o.a. oplossingen 
bieden voor bijvoorbeeld de huur van sportaccommodaties en personele verplichtingen. 
De ingezette lobby in samenwerking met de KNBSB heeft er dankzij NOC*NSF toe geleid dat de 
zomersporten alsnog begin juli aan hun seizoen konden beginnen.  
Tenslotte deelt dhr. Wals mee dat de verenigingen na afloop van de competitie bericht omtrent 
de korting voor de verschuldigde contributie tegemoet kunnen zien.  

 
De voorzitter rond af met de mededeling dat nog niet bij alle verenigingen de protocollen op de 
voet worden gevolgd. Zo constateerde zij bij haar bezoek aan een aantal wedstrijden het 
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afgelopen weekend dat een CoCo (Corona Coördinator) lang niet bij alle verenigingen 
beschikbaar, dan wel zichtbaar, was. Zij doet nogmaals een beroep op de aanwezigen om de 
protocollen strikt te volgen.   

 
Dhr. A. de Vries vraagt of het bestuur al heeft nagedacht hoe te handelen als er straks regionale 
lockdowns volgen. De voorzitter antwoordt dat de bond hard werkt om e.e.a. weer zo spoedig 
mogelijk op de rit te krijgen, en dat men nog niet bezig is met een eventuele volgende uitbraak.  
Zodra de tijd daar is, zal de KNCB daar uiteraard direct op inspelen. Vooralsnog lijkt het lastig om 
daarvoor scenario’s uit te werken omdat binnen competities vaak andere regio’s moeten worden 
bezocht.  

 
Dhr. T. Kramer zegt de bond erkentelijk te zijn voor het feit dat er een regeling, waarschijnlijk 
naar rato, zal volgen voor de contributieafdracht aan de bond. Hij ziet spoedige correspondentie 
daaromtrent graag op korte termijn tegemoet. De voorzitter antwoordt daar nog geen uitspraak 
over te willen doen, maar spreekt de wens uit straks een betere regeling dan “dan naar rato” aan 
de clubs aan te kunnen bieden.  

 
Alvorens naar het laatste agendapunt over te gaan, deelt de voorzitter mede dat de 
overeenkomst met dhr. Wals als KNCB directeur ad interim niet zal worden gecontinueerd. Jaap 
Wals heeft de KNCB gedurende zijn aanstelling geherstructureerd en het bestuur is van mening 
dat dankzij zijn goede werk de volgende stap naar verdere professionalisering kan worden 
ingezet. De betrokkenheid van de heer Wals bij de KNCB was immer van tijdelijke aard en de 
positie van directeur dient nu permanent ingevuld te worden. Voor die functie zal op korte 
termijn geworven worden. De komende maanden zal de heer Wals zich ten volle blijven inzetten 
om de door hem geformuleerde doelstellingen te behalen. 

 
  

12 Rondvraag  
 

Mevr. E. Smit (Rood en Wit) deelt mede dat er een nieuwe noodwet is aangenomen die het 
mogelijk maakt om voortaan digitale ALV’s te houden en de besluiten die gedurende dergelijke 
bijeenkomsten genomen worden rechtsgeldig zijn. Dhr. Vermeulen dank mevrouw Smit voor 
deze aanvulling en zegt toe de statuten, die sowieso op termijn aan vernieuwing toe zijn, hierop 
tegen die tijd aan te passen.  

 
Dhr. P. Esders ( Salland CC)  vraagt of er een evaluatie beschikbaar komt van de activiteiten die 
onder de regie van de heer Wals tot stand zijn gekomen. Voorts merkt hij op ervanuit te gaan dat 
op de vrijkomende vacature door een ieder, dus ook door de heer Wals, kan worden 
gesolliciteerd.  
Dhr. Sikkema onderstreept, onder verwijzing naar hetgeen in de notulen van de vorige ALV staat 
verwoord, dat een evaluatie altijd begint bij een vaststaand uitgangspunt zodat daarop kan 
worden voortgeborduurd. Hij mist nog altijd het startpunt van waaruit bepaalde ontwikkelingen 
zijn opgestart. Hij pleit wederom voor het beschikbaar stellen van nulmetingen. Bovendien mist 
hij op dit moment de doelstellingen die ongetwijfeld achter het project Cricket4Kids schuilgaan. 
Meten is weten en bureaumedewerkers en verenigingen hebben recht op deze nulmetingen.  

 
De heer Boendermaker informeert naar de gevolgen die het afzeggen van de wedstrijden tegen 
Pakistan ongetwijfeld moeten hebben gehad. De voorzitter antwoordt dat a.g.v. van het niet 
doorgaan van die wedstrijden een schadeclaim is ingediend onder de door de Nederland Cricket 
BV afgesloten evenementverzekering. Indien de verzekering tot volledige uitkering overgaat, dan 
zijn de negatieve financiële consequenties te overzien. De voorzitter merkt voorts op dat de  
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geleden schade vele malen groter was geweest indien de wedstrijden a.g.v. van de enorme 
regenval van de afgelopen weken geen doorgang hadden kunnen vinden.  

 
Dhr. Esders vraagt in hoeverre het vertrek van de heer Wals consequenties heeft voor het 
voortzetten van het Beleidsplan 2019-2023. De voorzitter antwoordt dat er geen reden is om van 
het ingeslagen pad af te wijken. De heer Sikkema dringt daarop nogmaals aan op het beschikbaar 
stellen van de nulmetingen. De voorzitter zegt toe dat deze cijfers in het najaar beschikbaar 
komen.  

 
Dhr. Kramer is van mening dat er binnen de cricketsport in Nederland geen ruimte is om 
onderscheid te maken in cricket in het westen en het oosten. Hij pleit ervoor om voortaan in 
positieve zin te spreken over de prachtregio in het oosten. Een voorstel dat direct door de 
voorzitter wordt overgenomen.  

 
Na in afwachting te zijn van het slotwoord van de vertegenwoordiger van Rood en Wit besluit de 
voorzitter, bij uitblijven daarvan, de vergadering te sluiten. Zij bedankt alle aanwezigen voor hun 
komst naar Utrecht en wenst eenieder een veilige terugreis. 
 
 
 
AdlM 
20 oktober 2020  

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


