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Notulen Bondsraadvergadering NADB 

Najaar 2019 

 

Datum: 19 november 2019 

Tijdstip: 19.30 – 21:30 uur 

Locatie: Danscentrum Wijgers, Sosabowskiplein 2, 6665 CC Driel 

Aanwezig: 

Aanwezige bestuursleden: Jeffrey van Meerkerk (voorzitter), Niek Burg (penningmeester), Hannie van 
der Geest (algemeen bestuurslid), Jeroen Koene (algemeen bestuurslid). 

Aanwezige adviserende leden van de bondsraad: Laurens Neuhaus (reglementscommissie) 

Aanwezige bondsraadleden: 

Willem Broekstra, Eline Cloudt, Stefan Cloudt. Stefan Doodkorte, René Ewals, Erik Fiktorie, Désirée 
Fiktorie-Smits, Frans Hugens, Piet Koeken, Rob Kuijper, Maureen Lubbers, Rob Neuhaus, Paul Reijn, 
Marc Valkier, Henk Peter Vos, Hannie Zeeman. 

Niek Koopmeiners vanaf 20:05 uur. 

Overige aanwezige 

Kandidaat-bestuurslid: Boyan Kirchev 

Kandidaat lid Reglementscommissie: Larissa Sneek 

Hiermee zijn er 16 stemgerechtigde leden aanwezig (in het 2e deel van vergadering, na het aannemen 
van Henk Peter Vos als bestuurslid: 15). 

Vanaf 20.05 uur: Niek Koopmeiners komt binnen tijdens bespreking van het conceptverslag van de 
notulen van de vorige keer; vanaf dat moment zijn er weer 16 stemgerechtigde leden. 

Afwezige bondsraadleden met afmelding: 

Anne de Bruijn, Glenn Feddema, Corrie van Hugten, Yvette Jager, Cor vd Stroet. 

Afwezige adviserende leden van de bondsraad: 

Onno Butter (reglementscommissie) 

Afwezig zonder afmelding: 

Lesley Groeneveld. 

Notulist: Ymke Lemmens 
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1. Opening en mededelingen 

Welkom van de voorzitter. 

Droevig nieuws: 

 Overlijden Mien Croese; eerbetoon en herdacht met 1 minuut stilte. 

Mooi nieuws: 

 Menno (b-boy) is voor de derde keer wereldkampioen geworden. Unieke prestatie, nooit 
eerder is dat gebeurd in de geschiedenis van Breaking. Daarmee is dit ook heel belangrijk voor de 
sportagenda van de NADB. Zeker nu Breaking wordt opgenomen in de Olympics in 2024. 
 De dansporttrainer & jury opleiding heeft 14 geslaagde kandidaten opgeleverd. Felicitatie aan 
de geslaagden. Dank aan Ger Cloudt en Clara Lamar voor het opzetten van de opleiding. Jeffrey deelt 
zijn hoop dat geslaagden hun carrière ook internationaal binnen de WDSF gaan vervolgen. De NADB 
wil haar positie blijvend versterken. 
 Boyan is een van de geslaagden en geeft een kort verslag van hoe de opleiding gegaan en 
bevallen is. 
 We hebben 4 nieuwe scrutineers die geslaagd zijn voor het examen. Ook de geslaagde 
scrutineers krijgen een felicitatie. 
 De Holland Masters is op sportief en financieel vlak in relatie tot budget en begroting 2019 
een succes geweest. Opnieuw behoren de World Open wedstrijden bij de top events van WDSF. 
Nagenoeg alle categorieën zijn kwantitatief en kwalitatief goed bezet. Dit is enorm belangrijk voor de 
internationale positionering van de Holland Masters en daarmee van de NADB. 
 Pilot S5 (leeftijd 70-65) start op Christmas Challenge Trophy. Rob Kuijper vraagt hoeveel paren 
er in die categorie vallen. Hannie Zeeman geeft aan dat we er minstens 8 of 9 hebben. De pilot is nog 
geen ranking-wedstrijd. De pilot loopt tot eind 2020, geeft Hannie aan. De Sportcommissie gaat alle 
organisatoren benaderen met de vraag wie een S5 wedstrijd in het programma op wil nemen. Bestuur 
doet oproep aan de bondsraadleden om deze pilot te helpen promoten. Hannie Zeeman geeft aan dat 
ze binnen haar netwerk paren heeft gevraagd en dat er zeker animo is voor deze klasse. René Ewals 
geeft aan, dat er ook binnen de WDSF over gesproken wordt, maar daar is nog niet duidelijk of en zo 
ja wanneer er een S5 klasse komt. 
 
2. Vaststellen agenda 

Voorstel van de voorzitter: 

Punt 9 van de oorspronkelijke agenda helemaal naar voren halen en dat wordt punt 3, waarbij 9.1. en 
9.2. worden omgedraaid; worden respectievelijk 3.1. en 3.2.; punt 5 en 6 ook omdraaien. 

René Ewals wil bij ‘update commissies’ graag iets zeggen namens de medische commissie (wordt punt 
7.2) 

Stemming: 

voor: 16 

tegen: 0 

onthoudingen: 0 

Besluit: 
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De wijzigingen op de agenda zoals voorgesteld door de voorzitter worden aangenomen en de agenda 
is daarmee vastgesteld. 

 

Toelichting: 

Als Henk Peter Vos door de bondsraad wordt benoemd als bestuurslid, dan ontstaat er een 
tussentijdse vacature in de Bondsraad. De vacature wordt vervuld volgens de statuten door 
benoeming van de hoogst geplaatste persoon – Cor Zeeman – op de eerst volgende 
bondsraadvergadering. Om tot bestuurslid gekozen te worden dient Henk Peter eerst ontslag te 
nemen. Na zijn ontslag mag Henk Peter niet verder stemmen op deze bondsraadvergadering. 

3. Benoemingen op voordracht van het bestuur 
 
3.1. Henk Peter Vos (algemeen bestuurslid, portefeuille communicatie en marketing) 

Henk Peter Vos neemt ontslag als lid van de Bondsraad en stelt zich kandidaat als algemeen 
bestuurslid met portefeuille communicatie en marketing. 

Désirée wijst erop dat stemming over personen schriftelijk moet (en over andere punten ook, als 
iemand daarom vraagt). Dit is de procedure bevestigt de voorzitter.  

Henk Peter licht verder zijn kandidatuur om gekozen te worden als bestuurslid in het bestuur van de 
NADB toe: na jarenlang kritisch te zijn geweest, heeft hij besloten er iets aan te willen doen. Na een 
tijd te hebben meegelopen wil hij graag aan het werk met dit team, dat op de goede weg is. Er is een 
rol weggelegd om de communicatie te verbeteren: een verbindende factor te zijn naar bestuur en 
naar leden. Henk Peter wil graag het imago van de NADB verbeteren, onder andere door middel  van 
een nieuwe en betere website, en door het vinden van een betere manier van communiceren naar en 
met de leden. Daar wil Henk Peter zich graag voor inzetten. 

Stemming 

voor: 15 

tegen: 0 

onthouding: 0 

Besluit: 

Henk Peter wordt unaniem aangenomen als lid van het bestuur met de portefeuille communicatie en 
Marketing. Hij wordt aangenomen per 20 november 2019. 

 

3.2. Boyan Kirchev als Secretaris 

Jeffrey geeft aan dat Boyan Kirchev het bestuur al sinds het voorjaar versterkt als technisch adviseur 
en zich heeft ingezet om de governance van de bond te versterken. Hij werkt al samen met 
reglementscommissie en stelt zich nu ook kandidaat als secretaris. 

Boyan licht zijn kandidatuur toe. Als voormalig danser kent hij de bond goed. Na een kinder-stop zag 
hij de vacature voor secretaris binnen de NADB via een Facebook vacature melding van Jeffrey. Op 
basis hiervan heeft Boyan met Jeffrey contact opgenomen. Het werk past goed bij hem; zeker nu hij 
het al een tijd heeft ‘uitgeprobeerd’ weet hij dat zeker. Als secretaris wil hij focussen op de 
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administratie, statuten, de reglementen, en de wijze waarop de documentatie verloopt. De NADB kan 
zo procedureel sterker gemaakt worden. 

 

Rob Kuijper vraagt of Boyan ook communicatie gaat doen. Antwoord: Nee, dat gaat Henk Peter doen. 

Willem Broekstra vraagt, in hoeverre zijn ervaring als jurist hem helpt en of hij ervaring met 
verenigingsrecht heeft. Boyan draait al lang mee in het juridisch circuit, binnen de Big Four en bij 
andere verenigingen. Daardoor kent hij ook het verenigingsrecht goed. 

Stemming 

voor: 15 

tegen: 0 

onthouding: 0 

Besluit: 

Boyan wordt unaniem aangenomen als secretaris van de bond. Hij wordt aangenomen per 20 
november 2019. 

 

3.3. Larissa Sneek (lid reglementscommissie) 

Jeffrey introduceert Larissa Sneek als te benoemen nieuw lid van de reglementscommissie 

Larissa licht haar kandidatuur toe: ze heeft rechten gestudeerd en werkt als jurist fiscalist binnen de 
Big Four. In deze functie kan ze haar studie en haar passie voor dansen combineren. 

Désirée vraagt of Larissa haar rol weggelegd ziet naar het bestuur of naar de Bondsraad. Larissa ziet 
dit naar beide kanten toe. 

Stemming 

voor: 15 

tegen: 0 

onthouding: 0 

Besluit: 

Larissa Sneek wordt unaniem aangenomen als lid van de reglementscommissie. 

 

4. Vaststellen notulen bondsraadvergadering 18 juni 2019 

De bespreking van de notulen begint met het verzoek van het bestuur om tekstuele kleine wijzigingen 
voortaan vooraf schriftelijk aan Louiza Winter door te geven. De aanwezige leden van de bondsraad 
geven aan dit voortaan te zullen doen. 

Als opmerkingen op de notulen wordt aangegeven: 

 p 1: René Ewals geeft aan dat er later in de vergadering meer stemgerechtigde leden waren 
dan aan het begin. Is het nog bekend vanaf welk punt in de vergadering dat was? Hannie van der Geest 
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geeft aan dat de stemming per punt is genoteerd en dat je daaraan de aanwezige stemgerechtigden 
kunt zien. 
 p 2: Robert van Halder: toevoegen: gestart als sportsdirector. Hij heeft in die hoedanigheid de 
functie verder ontwikkeld. 
 p 4: Hannie Zeeman 3.2 actiepunt 2, 4e regel: markering  marketing. 
 p. 4: Stefan Cloudt: reizen van juryleden worden niet door NADB geboekt. Stefan heeft anders 
gehoord (Domenico). Jeffrey geeft aan dat in principe juryleden zelf hun tickets boeken. In het geval 
van Domenico was sprake van bijzondere omstandigheden en besluiteloosheid van Domenico en 
daardoor heeft de NADB dit ticket geboekt; de voorzitter wilde voorkomen dat de ticketprijs onnodig 
op zou lopen. Dit is gedaan om het proces efficiënter te regelen. Dit kan dus soms gebeuren, maar in 
de regel boeken juryleden zelf hun tickets. 
 p. 4: Eline Cloudt. Bij actiepunt 3 staat dat Niek Koopmeiners is toegevoegd aan de appgroep 
van de WDSF. Dat is niet juist: er is een whatsapp groep gemaakt met het NADB bestuur en Niek om 
te overleggen over hoe de bond de ethiekcommissie verder gaat inrichten. Er is enige communicatie 
geweest, ook met Boyan als technisch adviseur, maar er zijn nog geen concrete stappen genomen. 
 p. 5: Eline Cloudt stelt voor p. 5 jaarverslag de volgende wijziging: ‘Nadat de voorzitter vroeg 
om applaus, applaudisseerde de bondsraad/werd er met zijn allen over geapplaudisseerd’. 
 p 5 Rob Kuijper geeft aan dat bij 4.1 4x zijn naam verkeerd gespeld staat. 
 p. 7: René Ewals is nog steeds secretaris van atletencommissie WDSF. 
- Niek Koopmeiners weet niets van een opdracht aan de kascommissie over evenementen. Dit 
punt is hem niet duidelijk. Jeffrey legt uit dat bondsraadleden aan de kascommissie hadden kunnen 
vragen om expliciet ergens naar te kijken, zodat er extra aandacht naar uit kan gaan bij de controle. 
 p. 9: ergens in het midden staat ‘veilig’ van stuk grond’ i.p.v. ‘veiling’ 
 p. 13: Eline Cloudt geeft aan: vindt met -dt schrijven graag (2x) 
 p. 14: Eline Cloudt heeft een voorstel ter verbetering van de notulen over het punt 
Nederlandse juryleden op het NK en recognition biassed. Ze levert zelf haar zin ter verbetering aan: 
"Eline Cloudt geeft ... bij de dansers." kan worden vervangen door "Eline Cloudt twijfelt niet aan de 
integriteit, professionaliteit of capabiliteit van Nederlandse juryleden, maar geeft aan dat uit 
wetenschappelijk onderzoek gebleken is dat mensen nooit 100% objectief kunnen zijn." Stefan 
Doodkorte merkt op, dat het zo veel vriendelijker klinkt en dat het dan geen/minder discussie had 
opgeleverd. 
 p 16: toevoegen: Het NK 10-dans is op vrijdag gezet omdat het timetable technisch het beste 
uitkwam. Ook wilden we de Nederlandse paren de gelegenheid geven om de dagen erna aan de WDSF 
wedstrijden mee te kunnen doen. Rob Kuijper: naam weer verkeerd geschreven. 

Voorstel: 

De notulen met de bovengenoemde aanpassingen vaststellen 

Stemming 

voor: 16 

tegen: 0 

onthouding: 0 

 

Besluit 

Unaniem is besloten dat hierbij de notulen van de bondsraadvergadering van 18 juni 2019 zijn 
vastgesteld. 
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5. Jaarplan 2020 

Matrix 

Het bestuur heeft de matrix geactualiseerd en deze is ook rondgestuurd. Er zijn inmiddels veel meer 
blokjes groen (groen = afgerond). 

Toelichting op onafgeronde punten: 

A. Website 

 De website is uitbesteed aan een bedrijf. Dat loopt nog. Ook Phien Abbink VCP krijgt een meer 
zichtbare plek op de site. 

B. Ethiekcommissie 

Niek Koopmeiners licht de voortgang van de ethiekcommissie toe: 

 Het bestuur heeft de ethiekcommissie nog niet alle input gegeven. 
 Er zijn personen benaderd voor de commissie. Niek heeft gekeken naar mensen die konden 
helpen de contouren te schetsen én er daarna plaats in konden nemen. Bij voorkeur zijn dat mensen 
die iets hebben met dans en met ethiek. Twee reacties van geïnteresseerden gehad. 
 Vanuit de Bondsraad wil Niek kijken of het werk van deze commissie zo makkelijk mogelijk 
gemaakt kan worden bijvoorbeeld door via de Bondsraad een eerste schifting te doen. Hij weet dat er 
bij de WDSF vrij veel meldingen zijn gedaan bij deze commissie. Jeffrey vraagt hem onderzoek te doen 
naar de workload van de commissie bij de WDSF. Phien Abbink heeft aan Niek aangegeven dat er bij 
haar diverse meldingen zijn geweest de afgelopen jaren. René Ewals geeft aan dat in mei 2019 de 
Ethics Commission één case in beheer had. De voorzitter concludeert dat de workload van de 
ethiekcommissie van de WDSF dus enorm meevalt. 
 Boyan Kirchev vraagt toelichting op de scope van deze nieuwe commissie: zou de scope niet 
in conflict komen met het tuchtrecht al geregeld in de statuten. Niek geeft aan dat dit al eerder is 
besproken en toegelicht. Tuchtrecht moet een laatste weg zijn. De ethiekcommissie komt daarvoor. 
Daarnaast lijkt er vanuit de WDSF de verplichting te zijn zo’n commissie op te richten. 
 Jeffrey van Meerkerk geeft ook aan dat de scope van de commissie duidelijker moet worden. 
Dansers moeten weten met welke punten ze terecht kunnen bij de ethiek commissie. Als het 
duidelijker is, wordt het voor de mensen ook relevanter om de juiste organen binnen de NADB te 
benaderen. Ze hebben allemaal een functie, de AC, VCP, de sportsdirector, de chairperson, de 
organisator en de nieuw in te richten ethiekcommissie. 
 Niek Koopmeiners geeft aan, dat sancties een heikel punt gaan worden. Wie gaat die 
opleggen? 
 De scope is duidelijk: overtredingen van de code of ethics worden onderzocht door de 
ethiekcommissie. René Ewals geeft aan dat dat bij de WDSF ook zo is. 
 Erik Fiktorie geeft aan, dat we nu verder gaan dan een ‘update’ 
 Jeffrey van Meerkerk concludeert dat met name de scoping een duidelijk speerpunt moet 
worden. Als de contouren duidelijk op papier staan, kunnen er mensen benaderd worden. 
 Boyan Kirchev wil graag meekijken of alles in overeenstemming is met de statuten en met wat 
NOC*NSF vraagt. 
 Rob Kuijper vraagt of de Code of Ethics (in het Nederlands vertaald) bij juryleden genoeg 
bekend is. Jeffrey van Meerkerk geeft aan dat juryleden de code moeten onderschrijven. Hij staat ook 
op de site. 
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C. Benoemen nieuwe bestuursleden is nog niet groen: dat gebeurt op deze vergadering. 

D. Inschrijven Vrienden NADB gaat via de nieuwe website meegenomen worden. 

E. Henk Peter Vos vraagt om ideeën voor de website aan hem door te geven (henk-
peter.vos@nadb.eu) 

Jeffrey van Meerkerk stelt voor het overzicht van actiepunten vast te stellen. 

Niemand vraagt om stemming. 

Daarmee is het overzicht vastgesteld. 

Jaarplan 

Het jaarplan wordt niet per pagina besproken. 

Désirée Fiktorie stelt een vraag over de commissieleden, die opgeleid en accountable moeten zijn. 
Boyan Kirchev geeft aan dat dat een van de punten is waarover in het bestuur is gesproken. In 
sommige commissies gebeurt bijvoorbeeld niets en er is niet altijd een evaluatie. Bij een nieuwe 
commissie moeten scope, taken, doelstelling en profiel vooraf duidelijk zijn. Ook moet duidelijk zijn 
hoe er achteraf, eventueel in afstemming met de Bondsraad, gekeken wordt naar wat de commissie 
heeft opgeleverd. Désirée vindt dat een goed plan maar merkt op dat misschien de term accountable 
hierbij niet passend is en vraagt aan het bestuur om een beter, passende term te vinden. 

Désirée vraagt verder naar in het plan benoemde gewenste toename van het aantal leden. Zij merkt 
op dat al jaren wordt gezegd dat dit een speerpunt is. Hoe gaat het nu wel gebeuren? Henk Peter Vos 
antwoordt het volgende: we moeten aan onze uitstraling werken. De bond en de website moeten een 
moderne uitstraling hebben. Daarnaast moeten we zorgen dat alle dansers nationaal geregistreerd 
worden. Dan zijn we meteen de grootste sportbond van Nederland. Samenwerken is daarbij 
belangrijk. Een van de doelen is om de andere kleine bonden erbij te betrekken. In ieder geval in 
gesprek te blijven. Henk Peter vraagt hierin de steun van de Bondsraadleden: ook zij zullen positief 
naar buiten moeten treden m.b.t. de NADB en de dingen die de NADB organiseert. Kritiek zelf is geen 
probleem, maar de manier waarop de kritiek wordt geformuleerd is belangrijk. Ook Boyan Kirchev 
geeft aan dat er binnen de vergadering een veilige ruimte is voor kritiek. Buiten deze ruimte is het niet 
handig. Naar buiten zijn we allemaal ambassadeur van de NADB. Diverse bondsraadleden geven aan 
hier volledig achter te staan, en dat er naar eenheid binnen Nederland wordt gestreefd. 

Frans Hugens heeft een opmerking over het punt ‘samenwerking tussen bestuur en bondsraad is 
helder’. Volgens hem is dat niet zo. Antwoord van Jeffrey van Meerkerk: daarom staat het ook als een 
van de acties in het plan. 

Hannie Zeeman heeft een vraag over de ‘top of the bill’ wedstrijdondersteuning. Maar in Almere 
werkte MyHeats niet. Dat zouden wel veel dansers willen. Jeffrey van Meerkerk geeft aan, dat 
MyHeats ook geen actieve applicatie is die de NADB gebruikt, maar dat het wel te overwegen is om 
MyHeats in te gaan voeren. Stefan Doodkorte geeft aan, dat de kosten dan wel meegenomen moeten 
worden. 

Niek Koopmeiners heeft een vraag naar aanleiding van het punt ‘Aansluiting NK en Nationale Breaking 
competitie’: betreft dit het NK van de NADB of van de Breaking? Antwoord van het bestuur: In eerste 
instantie betreft dit het NK Breaking, maar er wordt over gedacht om ook de verbinding met het NK 
NADB te zoeken. Er zijn immers twee zalen in Almere. Niek geeft aan dat de Bondsraad hier graag in 
meegenomen wil worden. Jeroen Koene geeft aan dat het bestuur wel eerst plannen moet maken 
voor deze gedeeld kunnen worden. In die fase zitten we nu. 
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Willem Broekstra geeft aan dat er twee punten 4 zijn. De nummering zal worden aangepast. 

Eline Cloudt: bij marketing: er worden twee nieuwe zakelijke partners gezocht. Is dit een minimum of 
een maximum? Henk Peter Vos geeft aan: een minimum, voor minimaal 2 tot 5 jaar, partners die 
willen financieren met geld óf met kennis. Maar daarvoor moet er wel eerst een goed verhaal zijn. 
Helaas is dat verhaal er nu nog onvoldoende; zelfs bedrijven die dans-georiënteerd zijn, hebben nu 
beperkte belangstelling om de NADB te sponsoren. 

Désirée Fiktorie-Smits geeft aan blij te zijn dat het bestuur (in de persoon van Henk Peter) er nu op 
een bedrijfsmatige manier mee aan de slag gaat. 

Stefan Cloudt: de Danssport Opleiding wordt genoemd. Gaat de opleiding ook geaccrediteerd worden 
door de WDSF? Jeffrey van Meerkerk antwoordt dat er onder anderen door Ger Cloudt aan wordt 
gewerkt en dat dit ook de wens is van het bestuur, maar dat dit nog niet zo makkelijk gerealiseerd is. 

Rob Kuijpers vraagt naar de onder punt 2 genoemde norm van NOC*NSF. Wat is die? Niek Burg: Dit is 
concreet terug te vinden in de begroting (nl. een algemene reserve van 40%). 

Niek Koopmeiners geeft aan de bijlage in het jaarplan 2020 niet te snappen. Jeffrey van Meerkerk 
geeft aan dat ze willen duidelijk maken dat de NADB een sportbond is en de structuur van NOC*NSF 
volgt in structuur en organisatie. Dit is een slide vanuit het NOC*NSF. Punten in ons jaarplan zijn 
consistent met het jaarplan van het NOC*NSF en dus met de richting die zij opgaan. Jeffrey geeft aan 
de header aan te passen, zodat duidelijk is dat dit geen kader is van de NADB, maar van het NOC*NSF. 

Maureen Lubbers vraagt wat ‘transitie naar een platformorganisatie’ betekent. Jeroen Koene geeft 
hierover een update: er zijn plannen om op termijn de Nederlandse Dansfederatie weer nieuw leven 
in te blazen. Er zijn veel partijen die aan de tafel zitten om betere samenwerking in dansend Nederland 
vorm te geven. Dat gebeurt in verschillende sessies. 12 december aanstaande is er een nieuwe 
vergadering; het plan om tot een intentieverklaring te komen, wordt dan voorgelegd, waarin door de 
partijen de intentie wordt uitgesproken om samen te gaan werken. Het oprichten van een formele 
federatie is een mogelijke latere stap. De National Breakdance League (NBL) heeft zich kortgeleden 
aangemeld als lid van de NADB. Ook IDS-NL is al lid van de NADB. 

Eline Cloudt wil graag een toelichting op ‘een NADB-wedstrijd als team NADB bezoeken’. Hannie v.d. 
Geest legt uit dat het bezoek aan buitenlandse wedstrijden nu erg versnipperd is. Tim Puts en Marcel 
Keijzer willen kijken of er een wedstrijd kan worden uitgezocht, waar we met een hele groep 
Nederlandse danssporters heen kunnen gaan (een wedstrijd die goed bereikbaar is vanuit Nederland).  

Geheel vrijblijvend natuurlijk. Henk Peter Vos geeft aan dat dat ook voor de zichtbaarheid van de 
Nederlanders goed is en daarnaast voor de groepsbinding. 

Jeffrey van Meerkerk stelt voor het jaarplan goed te keuren, met bovengenoemde tekstuele input 

Stemming: 

Unaniem (16) voor 

Besluit 

Het jaarplan 2020 is daarmee aangenomen. 

 

6. Update procedure Verspaandonk 

Niek Burg geeft een update: 
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1) De zaak Verspaandonk zelf 

Op de NADB-website staat een korte samenvatting. De rechtszaken zijn afgerond. De vordering is op 
ca. 191.000 vastgesteld (96% nee: 56 % van de door NADB geleden schade), vermeerderd met de 
wettelijke rente. 

In 2016 is 11.000 geïncasseerd 

In 2018: 18.600 

In 2019: 5.500 (van NBD) 

Totaal is er dus ca. 35.000 geïncasseerd (18%). Het bestuur vindt dit te weinig. In december zijn er 
opnieuw gesprekken met de deurwaarder om nieuwe manieren te onderzoeken om de uitstaande 
vordering geïnd te krijgen. Tips hiervoor zijn welkom. 

Hannie Zeeman vraagt of G.V. een AOW-uitkering ontvangt; ook daarop kan beslag worden gelegd. 
De deurwaarder geeft aan dat hij daar niet aan kan komen (op 1x 16 euro na). 

G.V. schijnt gratis les te geven. Dat zou de belastingdienst niet goed moeten vinden. 

Frans Hugens vraagt waarom het bestuur ervoor gekozen heeft G.V. met naam en toenaam op de 
website te vermelden. De meningen hierover zijn verdeeld: dit past niet bij de correcte uitstraling van 
de NADB. De norm in Nederland is dat we dit niet doen. Henk Peter Vos geeft aan dat we ook willen 
voorkomen dat G.V. weer inkomsten krijgt uit het dansen. Bovendien komen er zo wellicht tips binnen 
om het geld waar we als NADB recht op hebben binnen te krijgen. 

De post op Facebook over de stand van zaken Procedure Verspaandonk was niet van de NADB, al heeft 
Jeffrey er wel inhoudelijk op gereageerd. Andere mensen vinden het wel goed en zouden hem 
misschien nog meer aan de schandpaal willen nagelen. 

Désirée Fiktorie-Smits benadrukt dat G.V. niet strafrechtelijk is veroordeeld, alleen dat civielrechtelijk 
is bepaald dat hij de NADB geld verschuldigd is. Het NADB-bestuur heeft ervoor gekozen de naam te 
publiceren. Daarmee lopen ze ook een mogelijk risico (smaad). 

Stefan Cloudt vraagt of G.V. naar wedstrijden mag komen? Niek Burg legt uit dat dat mag. G.V. is 
geroyeerd als lid, maar de NADB kan mensen die geen lid zijn niet weigeren. 

Désirée Fiktorie-Smits geeft aan dat in de notulen van alle verslagen de naam van G.V. ook voluit 
genoemd is. Die notulen zijn ook openbaar. Tevens geeft Désirée aan dat het haar verbaast dat 
sommige bondsraadleden hier nu pas mee komen.  

Hannie v.d. Geest wil nuanceren: niet de hele Bondsraad was tegen het publiceren. Dit zou door 
Hannie Zeeman zijn gezegd in het openbaar en/of op social media. Dat wordt van verschillende kanten 
beaamd. De bondsraad is eerder wel geïnformeerd, maar over de uiteindelijke tekst niet, geeft Hannie 
Zeeman aan. Hannie v.d. Geest geeft aan dat de feedback van de Bondsraad wel is gebruikt voor die 
tekst. 

Erik Fiktorie geeft aan dat een eerdere update wel handig was geweest. Nu vraagt het veel tijd, die 
afgaat van de begroting. 

 

2) NBD 

Niek Burg: de opbrengst van de grond van G.V. moest worden verdeeld tussen Rabobank, NBD en 
NADB. Inmiddels is de verhouding van de vorderingen veranderd. De NBD heeft zijn de rechtszaak 
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verloren en hun vordering is nihil geworden. De NBD heeft € 5.500 betaald als bijdrage in de 
proceskosten. Op 10 december wordt de datum bepaald voor een arrest in een verzet procedure die 
NBD bestuur wil voeren tegen G.V. Het is niet bekend of en zo ja wanneer deze procedure op de rol 
komt. Dit kan nog heel lang duren. We hebben geen inzicht in de exacte financiële positie van de NBD. 
Het bestuur heeft in navolging op eerdere afstemming met en updates aan de bondsraad, tijdens de 
vergaderingen, besloten om actie te ondernemen en de vereiste procedure te volgen tot invordering 
van het bedrag. We beroepen ons op de door de NADB, NBD en Rabobank ondertekende 
vaststellingsovereenkomst. De NADB heeft op basis van de nieuwe verdeelsleutel een factuur van 
27.000 euro gestuurd. inmiddels is er ook een eerste aanmaning verzonden, waarop door de NBD tot 
op heden niet schriftelijk is gereageerd. De NADB hanteert het reguliere incasso proces; bij uitblijven 
van betaling gaat de vordering medio december naar ons incassobureau. Hopelijk komt dan nog (een 
deel van het) geld binnen. 

Jeffrey van Meerkerk heeft overleg gehad met Menno Hoogeveen, voorzitter NBD, en de vordering 
uitgelegd. De NBD beroept zich op het feit dat de verdeling nog niet definitief is, omdat zij een 
verzetprocedure zijn gestart. In reactie op onze factuur konden zij een tegenvoorstel doen, maar dat 
is niet gekomen. Eerder is de vordering op de NBD al uitgesteld, maar inmiddels zijn we een jaar 
verder. Hier willen we niet nog langer op wachten. Mocht de verzet procedure van de NBD op termijn 
toch succesvol zijn en zij voor een gedeelte in hun gelijk worden gesteld dan wijzigt opnieuw de 
verdeelsleutel en zullen de NADB en Rabobank een gedeelte van het bedrag moeten terug betalen 
aan de NBD. Conform de getekende vaststellingsovereenkomst houdt de NADB tenminste 25% van 
het ontvangen bedrag liquide en beschikbaar. Dit zijn alle drie de partijen verplicht. Het lijkt erop dat 
de NBD dit niet heeft gedaan, want betaling aan de NADB (en mogelijk ook aan de Rabobank) blijft tot 
op heden uit.  

Niek Koopmeiners vindt dat er zo netjes mee is en wordt omgegaan. 

René Ewals vraagt of we inzicht in hun financiële situatie hebben bijvoorbeeld door deponering in KvK. 
Antwoord: Nee. 

 

7. Financieel 

Jaarbegroting 2020, Contributies, licenties en overige bijdragen 

Contributiestructuur 

Niek Burg: in het jaarplan is opgenomen de contributiestructuur te herzien. Er zijn veel licenties en 
contributies bijgekomen. Er moet gekeken worden of de contributies in lijn zijn met de uitgaven die 
de bond heeft voor de betreffende groepen. Marc Valkier wil dat de komende maanden met Niek Burg 
doen, net als in 2016. In de voorjaarsvergadering komen zij met een voorstel. 

7.1. Begroting 

De begroting is gemaakt op basis van de huidige tarieven. Hij is sluitend door voornamelijk 
besparingen (op Bondsbureau en ICT). Opbrengsten van de wedstrijden zijn kritischer bekeken. Er zijn 
de afgelopen jaren ook geen verhogingen geweest. Ruimte om nieuwe dingen te ontwikkelen is er 
slechts beperkt met deze begroting. Om nieuw beleid te kunnen blijven ontwikkelen stelt het bestuur 
voor het komende jaar (vooruitlopend op de nieuwe contributiestructuur) een kleine verhoging voor 
van €5,00 op de basiscontributie. René Ewals geeft aan dat ooit in Bondsraad is vastgesteld dat 
contributie mag worden verhoogd met de inflatie (2,3%), maar dat tot heden nog niet gedaan is. 
Jeffrey van Meerkerk geeft aan dat voor innoveren, ontwikkelen, profilering als de bond die danssport 
in de breedte organiseert echt meer ‘vlees op de botten’ nodig is. 
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Désirée Fiktorie-Smits vraagt of dit extra geld gaat naar de plannen van Henk Peter Vos. Jeffrey van 
Meerkerk geeft aan dat dit zo is, maar dat er ook geld hiervan gaat naar andere plannen van de NADB, 
denk aan dienstverlening richting de wedstrijden (concreet: bijvoorbeeld alles met een app kunnen 
regelen v.w.b. wedstrijden). 

Désirée Fiktorie-Smits stelt voor de verhoging ook echt te oormerken voor deze vernieuwingen. De 
dansers gaan meer betalen, maar wat gaan zij ervan terugzien? Jeffrey van Meerkerk is het hier mee 
eens. De communicatie hierover is ook belangrijk. 

Erik Fiktorie geeft daarna aan van mening te zijn dat de uitsplitsing van de ‘baten’ mager is vergeleken 
met de ’lasten’ (die keurig uitgesplitst zijn). Daardoor is de realiteit minder goed in te schatten. 
Maureen Lubbers en René Ewals geven aan vergelijkbare vragen te hebben. Niek Burg licht toe: er zijn 
relatief weinig baten (entrees op wedstrijden bijvoorbeeld). Jeffrey van Meerkerk geeft vervolgens 
aan dat alleen schriftelijk toegezegde sponsorbedragen zijn opgenomen in de begroting. 

Frans Hugens vraagt of er budget is voor het nieuwe werk van Henk Peter Vos? Jeffrey van Meerkerk 
geeft aan dat dat er niet is; wel voor het basiswerk, maar niet voor de vernieuwingen. 

Maureen Lubbers vraagt wat er gebeurt met het geld van de VDN? Niek Burg legt uit, dat dit is 
opgenomen in het voorwoord. Jeffrey van Meerkerk benadrukt dat de NOC*NSF de kosten om te 
komen tot de platform organisatie tot nu toe heeft betaald. 

Stefan Doodkorte doet de suggestie om voor het WK Senioren 3 ST en Senioren 1 LAT deelnemers 
entreeprijs te laten betalen. Dit gebeurt elders ook. Jeffrey van Meerkerk geeft aan dat dit ook het 
plan is (en wellicht een korting op een andere tweede reguliere WDSF-wedstrijd in die twee klasses te 
geven). 

Niek Koopmeiners vraagt of het klopt dat voor 2020 een tekort op de Holland Masters van € 7.000 is 
begroot. Het bestuur geeft aan dat dit voorlopig zo is opgenomen. Maar er zijn maatregelen gepland, 
zoals genoemd bij het WK senioren 3. 

In 2019 waren de kosten van alle evenementen in één post opgenomen. Niek Burg past het aan zodat 
NK en Holland Masters voor dit jaar nog samen worden opgenomen voor 2019. 

Niek Koopmeiners merkt op dat de bondscontributie Basis voor 2019 nog niet formeel was en daarom 
niet terug te vinden is. Het bestuur geeft aan dat deze nu formeel gemaakt wordt. 

Niek Koopmeiners vraagt wat er valt onder ‘Wedstrijdkosten top- en breedtesport’ op p. 11. Hannie 
v.d. Geest legt uit dat dit de reiskosten betreft naar EK’s, WK’s en kosten trainingskampen, workshops. 
De € 64.000 die is opgenomen onder de kop Holland Masters betreft de organisatie van het 
evenement (jury-fees, reiskosten enz). 

Hannie Zeeman vraagt wat het bedrag van € 10.080 in de prognose voor 2019 inhoudt. Niek Burg legt 
uit dat dit o.a. de subsidies van de Breaking betreft en subsidies van evenementen, zoals van de 
gemeente Almere. 

Stefan Cloudt vraagt of het klopt dat er in 2020 2 WK’s worden georganiseerd. Het tweede WK (naast 
de S3) betreft de Senioren 1 Latin. Ook dit is een open WK. 

Eline Cloudt: op p. 12 moet ‘voordeel’ nadeel zijn. 

 

7.2. Verhoging basis lidmaatschap met 5 euro 
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Niek Koopmeiners heeft gehoord dat mensen vinden dat ze vrij veel betalen en niet weten waarvoor 
het gebruikt wordt. Zorgt verhogen niet voor minder leden of afzwakking van de groei? Zijn er ook 
alternatieven bekeken om 2000/4000 euro binnen te krijgen (want dat levert de verhoging op)? 
Sentimenten hierin moeten zeer serieus worden genomen. 

Jeroen Koene geeft aan dat Henk Peter Vos het plan heeft om zakelijke partners te zoeken. Jeroen 
wijst er ook op dat de verhoging niet echt nodig is, maar dat we willen innoveren en verbeteren. Henk 
Peter geeft ook aan dat we winst kunnen behalen door goed naar de dansers te communiceren, 
waarvoor de NADB dat geld gebruikt, wat de leden ervoor terug krijgen. 

Marc Valkier merkt op dat deze discussie elke keer wordt gevoerd als we de contributie willen 
verhogen. Het eerdere voorstel om komende maanden uit te zoeken, wat we aan wie uitgeven, zal de 
discussie volgende keer niet nodig maken. Daarom stelt hij voor nu niet te verhogen. Niek Burg geeft 
aan dat we dan niet meer voor 2020 de contributie kunnen verhogen. Meer leden zijn niet te 
verwachten. En bezuiniging op kosten is op dit moment niet meer mogelijk. 

Désirée Fiktorie-Smits vraagt of de voorstellen van Henk Peter Vos mogelijk zijn met de contributie die 
er nu ligt? Jeffrey van Meerkerk legt uit dat dan alleen een basis mogelijk is, niet de grote innovaties. 
Henk Peter Vos: als je wat wil, moet je investeren. 

Mark Valkier geeft aan dat het wel over de begroting van 2020 gaat. Voor het jaarplan van 2020 en de 
plannen die daarin staan, is de verhoging niet nodig. 

Niek Koopmeiners benadrukt dat hij niet tegen de grote vernieuwingen is, als hij tegen de verhoging 
van 5 euro stemt. 

Stefan Doodkorte geeft ook aan dat als je de NADB als bedrijf ziet, je ook de extra reserves moet 
aanleggen. En soms is het niet exact te uit te leggen. Iedereen snapt dat innoveren vraagt om 
investeren. Jeffrey: dansers geven kapitalen uit aan nieuwe jurken, prive lessen, reizen, 
trainingskampen, haar en make-up styling etc. De 5,00 euro is nodig voor continuïteit, groei en 
innovatie van de NADB. Dit moeten we samen binnen de vereniging borgen, dan is 5,00 euro slechts 
een heel beperkte verhoging. Een groot aantal bondsraadleden is het hier mee eens. 

Voorstel besluit 

Verhoging basislidmaatschap met 5 euro invoeren 

Stemming 

tegen: 3 

voor: 13 

onthoudingen: 0 

Besluit: De verhoging van 5 euro is m.i.v. 2020 aangenomen 

Voorstelbesluit 

De begroting in gewijzigde vorm vaststellen (met dus de extra opbrengsten van de hogere contributie) 
met bijbehorend jaarplan 

Stemming 

tegen: 0 

onthouden: 2 
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voor: 14 

Besluit: Begroting 2020 is aangenomen. 

 

8. Update Commissies 
 

8.1. Onderzoek commissies 

Boyan Kirchev meldt het volgende: 

Alle commissies zijn bekeken. Er is een aantal slordigheden gevonden. Er zijn permanente en tijdelijke 
commissies maar bij het opzetten is het niet altijd duidelijk geweest waarvan er sprake was. Dat levert 
ook een probleem op bij de termijnen. Permanente commissies zijn gebonden aan een 3-jaar termijn 
en bij tijdelijke commissies is dat niet het geval. Bestuur heeft waar mogelijk de roosters van aan- en 
aftreden aangepast. Verder zijn namen van sommige commissies gewijzigd, maar nog niet in de 
betreffende reglementen. Commissies moeten in principe minimaal 3 leden hebben, maar dat is niet 
altijd het geval. Onno Butter en Laurens Neuhaus hebben wijzigingen voorgesteld; bijvoorbeeld het 
verschil tussen tijdelijk en permanent opheffen en duidelijkheid krijgen over de termijnen. 

De code sportbestuur vraagt om vijfjarige update van de statuten. Dat kost elke keer geld. 

Het is verstandig daarom om alle statutenwijzigingen in één keer te doen. Enkele commissies zullen 
op dat moment ook worden opgeheven, bijvoorbeeld de studentencommissie en de 
Formatiecommissie. 

Op de vraag of ook naar de termijn van de voorzitter is gekeken, geeft Jeffrey van Meerkerk aan dat 
binnen NOC*NSF en veel andere buitenlandse bonden de termijnen op 3x4 jaar (12 jaar) zijn 
vastgesteld. 

 

8.2. Medische commissie 

René geeft een update over de medische commissie. Er is een grootschalig onderzoek uitgezet onder 
alle dansers die lid zijn van de NADB. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de maanden juni tot en 
met augustus 2019 en bestond uit het invullen van een vragenlijst. De vragenlijst is uitgezet onder alle 
leden van de NADB die als danser zijn geregistreerd. De commissie heeft 278 vragenlijsten terug 
ontvangen en dat is een respons van 43%. René geeft aan dat dit veel hoger is dan gemiddeld en 
bedankt daarvoor alle dansers hartelijk. Daarmee is dit het grootste onderzoek geworden onder 
dansers. De uitkomsten van het onderzoek worden de komende maanden geanalyseerd. René geeft 
enkele inkijkjes in de resultaten: zo hebben iets meer vrouwen (54%) dan mannen de vragenlijst 
ingevuld. Daarnaast hebben de dansers in de hoogste klassen zich van hun beste kant laten zien met 
response rates van hoog in de 60% tot 80%. Ook blijkt uit het onderzoek dat de meest voorkomende 
blessures te vinden zijn aan de knieën, enkels en voeten. Speciaal bij de dames is vastgesteld dat veel 
rugblessures voorkomen. Wellicht zijn de resultaten niet verrassend voor degenen die goed zijn 
ingevoerd in het dansen, maar nu is ook wetenschappelijk aangetoond waar de blessures zich 
voordoen en in welke mate. De details van de analyses zullen later publiek worden gemaakt en ook 
zal de Medische Commissie de resultaten in wetenschappelijke medische tijdschriften willen 
publiceren. Tot slot geeft René aan dat in 2020 de Medische Commissie het voornemen heeft om 
enkele workshops te geven aan dansers, trainers en medici rondom de preventie van blessures. Ook 
beraadt de commissie zich op nader vervolgonderzoek. 
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Jeffrey van Meerkerk zou graag schriftelijke terugkoppeling hebben. René geeft aan dat er artikelen 
geschreven gaan worden. Komend jaar wordt ook gekeken hoe we bepaalde blessures kunnen gaan 
voorkomen, bijvoorbeeld door voorlichting aan dansers én trainers. 

René probeert internationale dansers ook de enquête te laten inleveren. 

Jeffrey bedankt de commissie voor haar werk. Hij wil ook gaan kijken of we via NOC*NSF extra 
financiële ondersteuning kunnen krijgen voor eventueel vervolgonderzoek en uitwerking (en het toch 
in eigen hand houden). 

Actie: René en Jeffrey hebben hierover vervolgcontact. René zal dit initiëren zodra dit opportuun 
wordt. 

 

8.3. Voorstel opheffen Monitoringcommissie 

René Ewals legt uit dat de monitoringcommissie instemt met de eigen opheffing. De commissie is 
ingesteld toen zaak Verspaandonk zich aandiende. Het doel was: de voortgang van beslissingen in de 
procedure te volgen en aan de algemene ledenvergadering verslag uitbrengen. Dat is diverse keren 
gebeurd, zowel mondeling en schriftelijk. De reden van de oprichting is nu vervallen en ook de 
opdracht van de commissie, nu de gerechtelijke procedure is afgerond. 

Voorgesteld besluit 

De monitoringcommissie opheffen 

Stemming 

tegen: 0 

onthouding: 0 

voor: 16 

Besluit 

Het besluit om de Monitoringcommisie op te heffen is unaniem aangenomen. De 
Monitoringcommissie is met ingang van 20 november opgeheven. 

 

9. Rondvraag 
 

• Eline Cloudt deelt mee dat ze vanaf 1 december uit de communicatiecommissie stapt. Als 
iemand een nieuw kandidaat-lid zou weten, graag doorgeven aan Henk Peter Vos. Jeffrey van 
Meerkerk bedankt haar voor haar inspanningen. 
• Stefan Cloudt verzoekt de Bondsraad onderlinge conflicten niet op Facebook uit te vechten. 
Kritiek is welkom, maar via een andere weg. Veel instemmend geluid. 
• Désirée Fiktorie-Smits geeft aan blij te zijn met de toevoegingen aan het bestuur. Zij hoopt op 
veel positieve veranderingen. 
• Erik Fiktorie geeft aan dat de jaarrekening nu vrij laat is verstuurd. Hij geeft ter overweging 
mee volgend jaar deze eerder beschikbaar te stellen, zodat de Bondsraad eventueel een opdracht aan 
de kascontrole commissie kan meegeven. Niek Burg geeft aan dat de begroting tegelijk naar 
bondsraad en kascommissie kan. Het is dan wel een concept en moet vertrouwelijk behandeld 
worden. 
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• Erik Fiktorie wijst erop dat er met nieuwe contributie ruimte is voor investering. De 
kascommissie heeft al eerder gevraagd om een goed investeringsplan. 
• Maureen Lubbers vraagt of er een nieuwe vacature Sportsdirector komt. Hannie v.d. Geest 
geeft aan dat Robert van Halder het op dit moment ad interim doet en dat bepaalde delen van de 
functie anders zijn geborgd. We kijken naar andere invulling van de functie. Benaderde personen 
schrikken terug van het idee dat het zoveel werk is. Een nieuwe invulling is in de conceptfase. 
• Maureen Lubbers geeft aan dat de stukken van deze vergadering moeilijk te vinden waren op 
de site. Alleen onder Bondsraad. Ze geeft de tip mee om op de voorpagina een link naar de stukken te 
plaatsen. 
• Piet Koeken meldt dat Ineke Koeken sinds kort ook in de Medische Commissie van WDSF zit. 
• Rob Kuijper dankt de aanwezigen voor de constructieve vergadering. 
• Marc Valkier meldt dat Marcel Vos stopt met de commissie sportparticipatie. Hij krijgt namens 
de NADB bloemen en dank. 
• Hannie Zeeman vraagt of er een digitaal pasje van de NADB komt, net als van de WDSF? 
Bestuur geeft aan dat dit valt onder de innovatie. Jeroen Koene geeft aan dat de hele software naar 
de cloud gaat en dat straks veel via je mobiel kan.  

* Jeffrey: Een evt. app moet nog wel ontwikkeld worden. Jeffrey vraagt aan alle leden van de 
bondsraad of zij ook hun ogen en oren open willen houden. Er is veel talent actief binnen de NADB, 
wellicht zou het ontwikkelen van een NADB app wel een gave (afstudeer) opdracht zijn voor een 
student of iemand die dit werk al doet. Geïnteresseerden mogen zich altijd melden bij ons. 

• Hannie Zeeman vraagt of er al op de website is gezorgd dat via MyNAdb kan worden 
ingeschreven voor Pilot S5. Maar inschrijven gaat voorlopig via een aparte mail aan het 
wedstrijdsecretariaat, 
• Niek Koopmeiners vraagt of de NADB kan meedoen aan WDSF E-card? Jeroen Koene leg uit, 
dat dit op dit moment niet kan, omdat de NADB een andere ledenadministratie heeft. Er zou een 
NADB E-card ontwikkeld kunnen worden. 
• Henk Peter Vos dankt Eline voor haar deelname aan de communicatiecommissie en doet de 
oproep: geef geschikte opvolgers door. 
• Henk Peter Vos vraagt om ideeën voor de website graag door te geven voor het weekend van 
23-24 november. Reacties graag via henk-peter.vos@nadb.eu.  
 
10. Sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de constructieve en prettige gesprekken voorafgaand en 
tijdens de vergadering. Ook voor het uitspreken van het vertrouwen van de bondsraad in de nieuwe 
bestuurssamenstelling en de koers die de NADB aanscherpt om 1. Het stijldansen in Nederland, 
inclusief ons wedstrijdcircuit te blijven versterken, en 2. De verbreding van Dans (sport) samen met 
andere dansante vormen invulling te geven. Dit kan niet los van elkaar. De support en het 
“ambassadeurschap” van alle leden van de bondsraad en het bestuur zijn hiervoor nodig. Dank aan 
iedereen voor de komst en dank aan Petra en Antoine Wijgers voor opnieuw de gastvrije ontvangst.  

Jeffrey nodigt alle aanwezigen uit voor een kleine borrel en hapje om nog even informeel met elkaar 
na te kunnen praten. 

Sluiting 22.15 uur.  

 


