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3 jaren zijn alweer voorbij… 3 jaren waarin veel gedaan is achter de schermen maar waar de 
buitenwereld niet altijd oog voor heeft kunnen hebben. 
 

De laatste jaren is met name door drastisch te snijden in de ICT kosten de financiële 
huishouding van de NADB op orde gebleven. Natuurlijk heeft dat ook zijn tekenen achter gelaten in 
de organisatie als het aankomt op vernieuwing waar niet altijd budget voor was. En waardoor een pas 
op de plaats is gemaakt wellicht. 

 
Gelukkig zijn er toch wel voorbereidingen gemaakt om op een verantwoordde manier de 

komende tijd verandering en verbeteringen door te kunnen voeren, door onder andere goede 
afspraken te maken met een nieuw opgerichte shared service organisatie vanuit het NOC/NSF, en 
door een zorgvuldig uitgestippeld pad te bewandelen met betrekking tot afbouw van bestaande 
diensten en die over te brengen naar goedkopere alternatieven. 
 

Ook op het vlak van de breedtesport is er veel gebeurd. Er is van een werkgroep uiteindelijk 
een commissie bewerkstelligd met een hele solide basis en doelstelling. 
Op dit moment is deze commissie op een aantal speerpunten zeer gericht bezig om dansen weer 
verder te verspreiden in Nederland. 
 

Persoonlijk hoogtepunt daarbij was in Februari 2020 de ondertekening van een 
intentieverklaring om verschillende bonden in Nederland op langere termijn 1 gezicht te gaan geven: 
DANSnl! Dat waar de jaren ervoor de NDF niet van de grond gekomen is, is nu wel een stap gezet om 
uiteindelijk dansante vormen te verenigen en wellicht samen in de toekomst sterker te kunnen staan. 
 

Hoewel persoonlijk een groter offer is gevraagd, dan ik op voorhand 3 jaar geleden gedacht 
had, en waar twijfels echt wel erg aanwezig zijn geweest of ik me wel opnieuw nog eens een tijd aan 
de NADB wilde verbinden, blijft het gevoel aanwezig dat ik Dans in Nederland verder kan helpen dan 
waar dat nu staat. Daarom zou ik graag de klussen waar ik aan begonnen ben op zowel verbreding van 
dans in het algemeen als ICT graag voortzetten binnen de NADB. 
 
 


