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Aan: de bondsraadvergadering d.d. 18 juni 2020 
Van: NADB-bestuur in samenwerking met reglementscommissie 
Betreft: Voorstel tot wijziging van de statuten: kernpunten  
 
1. Beweegreden 
 
1.1. Wijzigingen naar aanleiding van de zelfscan Goed Sportbestuur en Minimale kwaliteitseisen 
 

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 De Minimale kwaliteitseisen 
worden getoetst middels het uitvoeren van een zelfscan. We doen dit regelmatig in lijn met de 
gestelde richtlijnen. 

 
Uit de door het bestuur uitgevoerde zelfscan vanuit de Minimale kwaliteitseisen is gebleken 

dat de NADB als een kleine sportbond in het algemeen op alle fronten voorbeeldig ingericht is en als 
zodanig functioneert. Dit wordt ook bevestigd door de communicatie met NOC*NSF. Echter merkt het 
bestuur dat het streven om “de beste in de klas te zijn” niet altijd aansluit bij de capaciteiten en 
omvang van de NADB. De NADB is een kleine bond en draait op inzet van vele betrokken en deskundige 
vrijwilligers. Het is echt enorm lastig om goede mensen te vinden die zich op vrijwillige basis willen 
inzetten om de danssport verder te brengen. We zijn geen KNVB of KNGU die overal een betaald 
apparaat voor hebben. Uit de zelfscan is opnieuw gebleken dat we onszelf en daarmee de vereniging 
op de volgende 3 onderwerpen onnodig beperken doordat we te hoge eisen aan ons zelf stellen: 
  

1. Zittingsduur bestuur 
2. Definitie permanente/tijdelijke commissies en zittingsduur leden 
3. Onverenigbaarheid van functies 

 
Ad. 3 wordt besproken naar aanleiding van het document “Protocol onverenigbaarheid van 

functies”. Ad 1 en 2 zijn verbonden aan beoogde statutenwijzigingen en worden hieronder toegelicht.  
 

Ad. 1. In de Minimale kwaliteitseisen, onder “Verplichte procedures en regelingen”, punt 6 
wordt gezegd: “6. De organisatie hanteert een benoemingsperiode van maximaal 12 jaar. Hierbij stelt 
zij een rooster van aftreden vast en maakt dit openbaar.” De Minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF 
staan dus een langere zittingsperiode toe dan wat wij in onze statuten hebben vastgelegd. 
 

Het bestuur vindt dat in de huidige situatie en fase van de bond waar het vinden van geschikte 
vrijwilligers voor de bestuursfuncties en in commissies een enorme moeilijke klus is het niet verstandig 
om onnodig vast te houden aan kortere bestuurstermijnen dan die de Minimale Kwaliteitseisen van 
NOC*NSF voorschrijven. We willen aan de bondsraad een wijziging voorstellen in de zittingsduur van 
3x3 jaar naar 4x3 jaar. Het bestuur zoekt hier ook aansluiting bij hetgeen gesteld in Bijlage 1 Toelichting 
op de aanbevelingen en de best-practices gegeven eis van Continuïteit: “Organisaties vergeten soms 
het organisatiegeheugen van de organisatie voldoende te bewaken en vast te leggen! Bij vertrek van 
mensen (betaalde én vrijwillige krachten) vloeit vaak ook het geheugen van de organisatie weg. Er 
moet dus aandacht zijn voor continuïteit van de bestuurs- en bureaubezetting, nauwgezette 

 
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 
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overdracht bij opvolging, geordende en toegankelijke dossiervorming en deugdelijke archivering.” Dit 
voorstel tot het verlengen van de bestuurstermijn naar 4x3 jaar conform de minimale kwaliteitseisen 
van NOC*NSF wordt gesteund door de reglementscommissie.  
 

Ad. 2. Het vereiste voor beperkte zittingsduur van het bestuur is bij de NADB doorgevoerd 
voor de permanente commissies. Voor permanente commissies geldt nu de eis dat de leden een 
maximale zittingsduur van 3x3 jaar hebben. Dat is onverstandig en sluit niet aan op de eis van 
continuïteit zoals hierboven vermeld. Het bestuur is voornemens om van deze beperking afscheid te 
nemen. Ook het statutaire verschil tussen “permanente” en “tijdelijke” commissies past naar het 
oordeel van het bestuur niet meer bij de huidige staat van de NADB. Dit voorstel wordt ook gesteund 
door de reglementscommissie.  
 
1.2. Wijzigingen ter modernisering van de manieren van vergaderen en besluiten nemen door de 

organen van de NADB 
 

In het kader van de huidige covid-19 situatie het bestuur en de reglementscommissie 
opgevallen dat de statuten geen digitale manier van vergaderen van de bondsraad toestaan. In de 
moderne tijden achten het bestuur en de reglementscommissie deze vorm van vergaderen passend 
en noodzakelijk. Ook vanuit de overheid en NOC*NSF wordt over nagedacht over de situaties wanneer 
een Algemene Vergadering of bondsraad van een sportvereniging door omstandigheden niet plaats 
kan vinden. De overheid heeft een tijdelijke Corona-spoedwet goedgekeurd en NOC*NSF heeft een 
advies over het digitaal vergaderen uitgebracht.2 
 
2. Voorgestelde kernwijzigingen 
 

Het bestuur en de reglementscommissie willen aan de bondsraad voorstellen om de volgende 
kernwijzigingen in de statuten te overwegen: 
 

(1) Wijziging in artikelen 11 (Bestuursvergaderingen) en artikelen 17 en volgende (bondsraad 
bijeenroepen, vergaderen en besluiten) om vergaderen en het nemen van besluiten op 
elektronische wijze toe op te nemen. 
 

(2) Wijziging in art. 9, lid 7: zittingsduur bondsbestuur van 3x3 jaar naar 4x3 jaar. 
 

(3) Wijziging in art. 12 (Commissies) waarbij afscheid wordt genomen van het onderscheid 
naar tijdelijke en permanente commissies. Bovendien wordt de zittingsduur van de 
commissieleden afgeschaft en worden commissieleden benoemd voor onbepaalde tijd.  

 
Er worden ook een aantal andere tekstuele wijzigingen voorgesteld. Deze worden in het finale 

document opgenomen en ter overweging aan de bondsraad voorgelegd. 
 

3. Gevraagd 

Het bestuur verzoekt de bondsraad de voorgestelde kernwijzigingen te overwegen en met deze in te 
stemmen. Het definitieve wijzigingsvoorstel wordt door de reglementscommissie en de notaris 
voorbereid en ter vaststelling aan de bondsraadvergadering in november 2020 voorgelegd.  

26 mei 2020 

 
2 Te vinden op https://nocnsf.nl/sportdeelname/onze-diensten/advies-over-organiseren-algemene-
vergadering-tijdens-de-coronacrisis 


