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Notitie  
Aan: de bondsraadvergadering d.d. 18 juni 2020 
Van: NADB-bestuur in samenwerking met reglementscommissie 
Betreft: Protocol Onverenigbaarheid van Functies NADB actualisatie mei 2020 
 
1. Voorwoord 

 
De NADB is aangesloten bij NOC*NSF en onderschrijft de afspraken gemaakt op het gebied van “Good 

Governance” oftewel Goed Sportbestuur. Bij Goed Sportbestuur wordt gerefereerd aan “13 aanbevelingen 
voor Goed Sportbestuur” (hieronder “Code Goed Sportbestuur”) en de geldende Minimale kwaliteitseisen 
(hieronder de “Minimale kwaliteitseisen”).1 

In aanbeveling 9 van de Code Goed Sportbestuur is aangenomen dat bestuursleden aftreden o.a. bij 
onverenigbaarheid van belangen. In de toelichting en de best practices onder “Checks and Balances” wordt 
uitgelegd dat binnen sportorganisaties een aantal functies en bevoegdheden bij voorkeur aan verschillende 
personen en organen worden toebedeeld. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat bestuurders, anders dan de 
rechten die zij als gewoon lid hebben, geen bijzondere of disproportionele stemrechten kunnen hebben in de 
bondsraad. De bestuursfunctie is ook onverenigbaar met het lidmaatschap van de tuchtcommissie2 of welk 
ander (tucht)rechtsprekend bondsorgaan dan ook. 

In de Minimale kwaliteitseisen (Verplichting 5) wordt van het bestuur verwacht om duidelijk vast te 
leggen welke onverenigbaarheden er zijn bij het vervullen van een bestuursfunctie. Dit kunnen 
onverenigbaarheden zijn binnen en buiten de bondsstructuur. Binnen de bondsstructuur zijn in ieder geval 
bestuursfuncties onverenigbaar met het lidmaatschap van enig toezichthoudend of tuchtrechtsprekend 
orgaan, evenals het lidmaatschap van kas- en/of financiële commissie. De nevenfuncties (binnen en buiten de 
bond) en onverenigbaarheden moeten openbaar worden gemaakt.  

Voor de NADB als bond die bijna volledig op de ondersteuning van vrijwilligers leunt is ook Verplichting 
3 van de Minimale kwaliteitseisen van belang. Daarbij wordt gevraagd om een duidelijk onderscheid te maken 
tussen bestuurlijke, beleidsmatige, toezichthoudende en ondersteunende (uitvoerende) taken. De organisatie 
dient een protocol op te stellen waarin wordt aangegeven op welke wijze met mogelijke vrijwillige 
dubbelfuncties binnen de organisatie wordt omgegaan 

Ter uitvoering van de bovengenoemde verplichtingen stelt het bestuur van de NADB dit protocol op. 
 
2. Functies 
 
Bij het opstellen van dit protocol houdt het bestuur rekening met de volgende functies die relevant zijn 
binnen de danssport en binnen de bondsstructuur: 
 

1) Lidmaatschap bondsraad 
2) Lidmaatschap commissies (zoals geregeld in de statuten en in de reglementen) 
3) Officials3  
4) Danssport trainer 
5) Wedstrijdsecretariaat 
6) Vertrouwenscontactpersoon 
7) Bondsarts 
8) Wedstrijddanser 

De onverenigbaarheid van functies is vastgesteld in het volgende schema: 

 
1 Sinds 2011 hebben NOC*NSF en sportbonden bindende afspraken voor minimale kwaliteit gemaakt. Daarmee zijn de oorspronkelijke aanbevelingen 
deels verheven tot voorwaarden voor subsidieverstrekking. De minimale kwaliteitseisen zijn een vast onderdeel van het bestedingsplan, dat de 
verdeling van Lotto middelen regelt. Jaarlijks worden de eisen via het bestedingsplan vastgesteld en bij de aanvraag voor financiering wordt de 
toepassing van de eisen gescand. Nederland is hiermee internationaal voorbeeld geweest voor de implementatie van Goed Sportbestuur wereldwijd. 
De Minimale Kwaliteitseisen zijn te vinden als onderdeel van het Richtlijnenboek. Voor meer informatie: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-in-
nederland/goed-sportbestuur 
2 De NADB heeft geen eigen tuchtcommissie. Met ‘tuchtcommissie’ en de ‘commissie van beroep’ worden in de statuten en reglementen van de NADB 
de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak bedoeld. 
3 Zoals opgenomen in het NADB Officials Reglement 
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Algemene toelichting: In zijn algemeenheid willen we zo veel mogelijk mensen inzetbaar kunnen hebben voor de bond en willen we zo min mogelijk 
drempels opwerpen.  

Niet verenigbaar 
Beperkt verenigbaar (zie toelichting) 
Verenigbaar 

 

Functie/Functie Bondsraa
d 

Statutaire 
(permanent
e) 
commissies 

Bondsbestu
ur 

Offici
al 

Dansspo
rt trainer 

Wedstrijdsecretari
aat 

Vertrouwens 
contactperso
on 

Bondsar
ts 

Wedstrijddans
er 

Bondsraad  (1)        
Commissies (1)  (2)      (3) 
Bondsbestuur  (2)  (4)      
Official   (4)       
Danssport trainer          
Wedstrijdsecretariaat          
Vertrouwenscontactpers
oon 

         

Bondsarts          
Wedstrijddanser  (3)        

 

Toelichtingen: 

(1) Lidmaatschap van de reglementscommissie is onverenigbaar met lidmaatschap aan de bondsraad. Lidmaatschap van de overige commissies is wel 
verenigbaar met lidmaatschap aan de bondsraad. 

(2) Bestuursleden zijn geen leden van de commissies. Bestuursleden-portefeuillehouders kunnen vanuit deze rol meedoen aan beraadslagingen van 
commissies (uitgesloten zijn de tuchtcommissie, kascommissie, reglementscommissie, kiescommissie en financiële commissie). 

(3) Wedstrijddansers mogen geen lid zijn van de Sportcommissie.  
(4) Bestuursleden mogen als jurylid of scrutineer/chairperson optreden behalve op door de NADB zelf georganiseerde NADB-wedstrijden. 

Bestuursleden mogen wedstrijden presenteren. De functie van Sportsdirector is onverenigbaar met de functie van bestuur.  
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