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0. Goedkeuring van de dagorde 

 

1.  Competitie 2020-2021 

 

1.1. TDM 1&2 

Het  voorstel van competitieformat en kalender worden besproken. Er wordt gevraagd om voor 
TDM1 aan te passen naar arbitrage met 2. Daarnaast wordt besproken wat de gevolgen zijn als 
je op einde van de competitie in de problemen komt met de laatste wedstrijden  en wat de 
gevolgen zijn van deze formule voor volgend seizoen. 
Er wordt voorgesteld om promotie enkel toe te staan als alle wedstrijden van de formule 
gespeeld worden. De reguliere competitie moet gespeeld zijn voor 20 mei.  
 Indien niet gestart kan worden op de uiterste datum van het document, komt er geen 
competitie meer dit seizoen. 

 

Een discussie ontstaat over de verdeling van de clubs in de verschillende geografisch verdeelde 

groepen. Er worden enkele aanpassingen doorgevoerd die aan het departement competitie 

overgemaakt zullen worden.  

 

1.2. TDW1  

Het  voorstel van competitieformat en kalender worden besproken , alsook de reacties van de 

clubs.  

Voorstel is om de 3 Europese clubs voorbereidende matchen te laten spelen in december. De 

overige clubs starten vanaf 6-7 januari met de gewone competitie met toepassing van de regels 



die op dat moment geldig zullen zijn , wat momenteel betekent mits toepassing van het 

protocol. Voorwaarde is ook dat de zaal wordt gekeurd door Mensura. Het departement 

competitie zal in deze zin voorstel uitwerken.  

 

2. Financiën 

 

Het ontwerp van budget BNT en de begeleidende nota worden besproken. 

Het budget BNT 2021 moet nog verder aangepast worden, o.a. op basis van informatie die in 

december verkregen zal worden van de subsidiërende instanties. De RvB vraagt het MT om begin 

januari terug te komen met een nieuw budget. BasketbalVlaanderen stelt voor om ongebruikte 

budgetten in 2020 voor BNT als principe in te zetten worden voor activiteiten 2021 , bv. omdat 

die niet in 2020 hebben plaatsgevonden en verschoven zijn naar 2021.   

Dhr. Delchef vraagt om alle uitgaven per lijn na te kijken en te vergelijken over de teams heen. 

Dhr. Fels vraagt een oplijsting van de lopende contracten en bedragen. Dhr. Van Lantschoot 

vraagt een opdeling van de marketingkosten tussen wat er op een centrale kostenpost wordt 

voorzien en wat als kost op de betreffende ploeg wordt aangerekend. Dhr. Delchef herhaalt dat 

hij er voorstander van is om een centrale boekhouding te voeren op niveau van BB zelf.  
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