
 

 

 
 
 

Jaarverslag 2019 
 

Hoofdstuk 1 De Organisatie 
 
1. Algemene terugblik op 2019 namens de voorzitter (opgesteld in april 2020) 
Verder bouwen aan de toekomst van de danssport in Nederland  
 
Het voelt vreemd om deze update over 2019 nu te schrijven. COVID-19 raakt iedereen. 
Iedereen die actief is in de mooie wereld van Dans(sport). Onze danssport community wordt 
hard getroffen waardoor een hoop zaken in een ander daglicht komen te staan. Ook de rol van 
de NADB verandert hierdoor. We proberen de belangen van de danssport sector zo goed als 
mogelijk te behartigen in de 1,5 samenleving die momenteel gevormd wordt. En juist die 1,5 
meter grens levert enorm veel problemen op voor onze sport. We zien ook dat deze 
wereldwijde crisis zorgt voor verbinding, innovatie en groot aanpassingsvermogen van de hele 
sector. Deze trends proberen wij zoveel mogelijk kracht bij te zetten. Ieders veiligheid en 
gezondheid blijven hierin centraal staan. We hopen dat we vanaf medio 2020 weer voorzichtig 
samen met alle leden van onze vereniging en samenwerkingspartners kunnen gaan bouwen 
aan het herstel van onze mooie danssport community. We weten niet hoe deze COVID-19 
epidemie in 2020 zal uitwerken. Feit is dat 2020 in schril contrast zal staan tov een heel mooi 
2019.  
 
2019 was het jaar van consolideren, versterken en uitbouwen.  
 
 Consolideren: de professionele ontwikkeling van de bond stond centraal, waardoor we 

naast de organisatorische ontwikkeling ook de structuur voor de danssport verder 
hebben kunnen ontwikkelen. Het Standaard en Latin dansen wordt door veel mensen 
wekelijks op sociaal niveau met plezier beoefend. Helaas zien we weinig tot geen groei 
in het aantal nieuwe wedstrijddansers. Dit is een internationale trend die in Nederland 
versterkt wordt door het versnipperde danslandschap. Het totale ledenaantal van de 
bond is licht gegroeid tov 2018. De uitdaging van het organiseren van danssport in 
Nederland zit in de structuur. 1. Het aantal geregistreerde leden van de bond (het 
traditionele financieringsmodel van NOC*NSF) versus 2. het aantal beoefenaars van 
dans(sport) (transitie van sport: het bereik van de NADB op beoefenaars en 
organisatoren van dans(sport)).  
Ad 1. De NADB registreert op dit ogenblik ongeveer 1200 leden. Dit zijn uitsluitend de 
wedstrijddansers, trainers, coaches, juryleden en (danssport)verenigingen/dansscholen.  
Ad 2. We bereiken via de aangesloten verenigingen, dansscholen, dans netwerken 
echter veel meer mensen die recreatief en competitief in diverse stijlen genieten van 
dans. Uit onderzoek van NOC*NSF blijkt dat bijna 600.000 mensen elke week 
dans(sport) beoefenen. Het betreft dan dansen in alle stijlen. Samen met NOC*NSF 
heeft de NADB opnieuw het initiatief genomen om iedereen met passie voor dans te 
verbinden in een federatietafel “samen optrekken in Dans”, met als doel om onze 
impact en bereik te vergoten en beter meetbaar te maken, mede gelet op het 
traditionele financieringsmodel van NOC*NSF. Drivers voor aansluiting bij de 
Federatietafel: meer verbinding in dansend Nederland (samen sterker), aansluiting bij 
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NOC*NSF, sporterkenning, talent statussen, uitzending naar erkende officiële 
internationale titel evenementen (EK, WK, YOG, World (Urban) Games, de (Special) 
Olympics), en het professioneel besturen, financieren, organiseren en ontwikkelen van 
de sport. De NADB en NOC*NSF hebben samen met de volgende organisties in 2019 de 
basis gelegd voor deze Federatietafel: DDS, IDS, UDO, SalsaBelang, NBL, Breaking 
Community Nederland, SRN, SDN, NVD en NVAD. Deze samenwerking krijgt in 2020 een 
concreet vervolg. NOC*NSF ondersteunt en faciliteert de gekozen aanpak “Samen 
optrekken in Dans”. 
 

 Versterken: door verdere optimalisatie van de organisatie, in bestuurlijke en financiele 
zin. Het professioneel besturen van een sportbond die is aangesloten bij NOC*NSF op 
vrijwillige basis vraagt om inzet van betrokken vrijwilligers die hun tijd, ervaring, 
deskundigheid, expertise en netwerk willen inbrengen om de ambities van de bond en 
haar leden te helpen realiseren. Er is afscheid genomen van enkele vrijwilligers en er zijn 
nieuwe bestuurs- en commissieprofielen opgesteld om de NADB richting de toekomst te 
kunnen versterken. In november 2019 zijn nieuwe bestuurs- en commissieleden door 
het bestuur voorgedragen en door de bondsraad benoemd. In 2020 zetten we deze lijn 
voort. 2019 was voor de NADB een gezond financieel jaar. We hebben kosten te weten 
reduceren door zaken slimmer in te richten en anders te organiseren, hierdoor hebben 
we het eigen vermogen van de bond kunnen vergroten. De NADB bereidt ook 
aansluiting bij Stichting Nederland Sport voor. Dit is een Shared Service Organisatie om 
kleinere sportbonden in backoffice taken te ontzorgen. Voor de toekomst van de NADB 
is noodzakelijk om het ledenaantal fors te verhogen. Dit moet oa door meer verbinding 
en samenwerking in dansend Nederland gerealiseerd kunnen worden. De hele dans 
(sport) sector in Nederland zal hier sterker door worden. Vandaag de dag wordt immers 
de sport door NOC*NSF op basis van ledenaantallen gefinancierd (zie ook eerdere 
paragraaf consolideren). 
 

 Uitbouwen: 1. danssporters, 2. officials en 3. het danssportnetwerk.  
Ad 1. dans en sport, gaan samen maar staan ook los van elkaar. Hoe kunnen we als 

NADB relevant zijn, blijven en/of worden voor iedereen die het leuk vindt om eens een dansje 
te wagen. In 2019 zijn er diverse initiatieven ontwikkeld en geïmplementeerd die meer social 
dansers moeten verleiden om eens deel te nemen aan het NADB-wedstrijdcircuit, denk hierbij 
aan de cha-cha cup regionaal, de S5 klasse, de startklasse en de proefwedstrijden. In 2020 
blijven we bestaande structuren hervormen en nieuwe initiatieven introduceren.  

Ad 2. Er zijn veel nieuwe danssport trainers en juryleden opgeleid vanuit onze NADB 
Academy. Er is hiervoor een nieuwe opleiding ontwikkeld die is gestoeld op de traditionele 
IDTA en FDO opleidingen en is verrijkt met nieuwe moderne danssport technieken uit de WDSF 
technical books. Ook de opzet van de opleiding is gemoderniseerd.  

Ad 3. Er is in 2019 hard gewerkt om de Federatie tafel in te richten waardoor het 
danssport netwerk wordt uitgebreid. Ook zijn er nieuwe werkgroepen ingericht nu danssport 
door Breaking Olympisch geagendeerd wordt. Uitbouwen van het ballroom dansen doen we 
ook door relevante titel events naar Nederland te halen. We zijn er trots op dat de NADB in 
2020 zowel het WK Senioren 1 Latin als het WK Senioren 3 Standaard mag organiseren. Deze 
lobby is in 2019 gevoerd. Ook was de Holland Masters in 2019 opnieuw beter bezet. Onze 
investering in deze internationale events heeft er toe geleid dat de provincie en het ministerie 
voor 2020 anders zullen kijken naar het ondersteunen van danssport in Nederland.  
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NADB en de WDSF 
WDSF organiseert en ontwikkelt danssport binnen Sport Accord en in samenwerking met het 
IOC. Nagenoeg ieder weekend wordt er ergens in de wereld wel een internationale WDSF 
world ranking wedstrijd georganiseerd. Daarbij komen nog de officiële titel events zoals 
Europese- en Wereldkampioenschappen, de World (Urban) Games, YOG en nieuw in 2019 het 
WK Breaking. Steeds meer Nederlandse paren of danssporters vertegenwoordigen de NADB in 
het buitenland met steeds vaker mooie resultaten. De NADB heeft zelfs de wereldkampioen 
Breaking van 2019 Menno van Gorp begeleid en uitgezonden naar China. WDSF, de 
Internationale Breaking Community en het IOC bereiden Breaking als nieuwe Olympische 
discipline voor. Het feit dat wij vanuit de NADB deze beweging maximaal ondersteunen maakt 
dat we onze relatie met het WDSF bestuur de afgelopen jaren hebben kunnen versterken. We 
worden gezien als voorbeeld in de wereld. Dit komt mede door de goede relatie die we 
hebben opgebouwd met de belangrijkste vertegenwoordigers van de Nederlandse Breaking 
scene die internationaal ook veel aanzien en invloed hebben. 
 
We zijn dankbaar voor de inzet van de NADB-Ambassadeurs en de Nederlandse WDSF 
juryleden die daar waar mogelijk de Nederlandse paren ondersteunen in hun ontwikkeling. 
Trots zijn we op het feit dat veel Nederlandse WDSF juryleden op grote internationale (titel) 
wedstrijden mogen jureren. Met de steeds strengere kwalificatie regels voor Officials bij de 
WDSF is dit geen vanzelfsprekendheid. De NADB heeft inmiddels een goede reputatie binnen 
het WDSF Managing Committee en de WDSF Sports Commission. 
 
De volgende NADB leden zijn in 2019 actief binnen WDSF:  

 Cor van de Stroet: Chair Adjudicators Commission, gestopt als WDSF official per 
31.12.2019. 

 Ineke Crijns: Member Antidoping Commission, gestopt in deze rol medio 2019. 
 René Ewals: General Secretary Athletes Commission. 
 Jeffrey van Meerkerk: Member Sports Policy Development Commission. 

 
Er is omwille van de noodzaak tot kostenbesparing binnen het bestuur afgesproken dat er 
slechts 1 vertegenwoordiger namens het NADB bestuur deelneemt aan de jaarvergadering van 
WDSF (WDSF AGM). 
 
Governance- Bestuur, Organisatie en Commissies. 
Begin 2019 is afscheid genomen van bestuurslid Communicatie en Marketing Stephan Ophorst. 
In de bondsvergadering van november is Henk Peter Vos door de bondsraad benoemd tot 
Algemeen bestuurslid en hij gaat deze portefeuilles beheren. We zijn heel blij dat we in de 
persoon van Boyan Kirchev een nieuwe secretaris hebben gevonden. Het bestuur bestond eind 
2019 uit 6 personen te weten: Jeffrey van Meerkerk (voorzitter), Boyan Kirchev (secretaris), 
Niek Burg (penningmeester) en algemene bestuursleden Hannie van der Geest (Top- en 
Wedstrijdsport) Jeroen Koene (Sportparticipatie en ICT) en Henk Peter Vos (Communicatie en 
Marketing). Het bestuur blijft zich inzetten voor versterking want het besturen van een 
landelijke sportbond met uitsluitend vrijwilligers is een zware opgave en vergt veel tijd en inzet 
van alle betrokkenen.  
 
Leden 
Op 31-12-2019 telt de NADB: 157 persoonlijke leden, 25 buitengewone leden, 8 ereleden, 1 lid 
van verdienste, 61 ondersteunende leden, 4 vrienden van de NADB (3 brons en 1 zilver) en 
1108 wedstrijddansers.  
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(Voor de volledigheid: op 31-12-2018 waren de cijfers respectievelijk 136, 28, 9, 1, 62, 2 en 
1037) 
 
Bondsraad 
Een bondsraad van 24 leden vormt het hoogste orgaan van de NADB. In mei 2019 zijn nieuwe 
verkiezingen gehouden en zijn 12 nieuwe leden benoemd. Twee leden staan op de reservelijst.  
 
De bondsraad is in 2019 drie keer bij elkaar geweest. De bondsraad stelt het jaarplan met 
bijbehorende begroting en contributiestructuur vast. Ook verleent zij het bestuur decharge 
over het gevoerde beleid van het vorige kalenderjaar. 
 
Commissies 
De NADB kent 11 commissie te weten de Atleten Commissie, Commissie Sportparticipatie, 
Communicatie Commissie, Evaluatiecommissie, Financiële Commissie, Holland Masters 
Commissie, ICT Commissie, Kascommissie, Medische Commissie, Reglement Commissie en de 
Sportcommissie.  
De Medische Commissie is in 2019 opgericht. De Formatie Commissie is in 2019 opgegaan in 
de Sportcommissie.  
 
Medische Commissie 
In de maanden juni, juli en augustus 2019 heeft de Medische Commissie van de NADB een 
grootschalig onderzoek uitgevoerd onder alle dansers van de NADB. Het onderzoek vond 
plaats via een door de dansers in te vullen vragenlijst naar onder andere trainingsmethoden, 
trainingsbelasting en blessures. Een groot aantal dansers heeft hier gehoor aan gegeven. In 
totaal heeft de commissie van 278 dansers een reactie ontvangen, waarvan 218 voldoende 
informatie hebben ingevuld die kan worden verwerkt. De commissie is momenteel bezig met 
de analyse van deze enorme hoeveelheid gegevens. In verband met de uitbraak van het 
COVID-19 virus duurt de analyse periode langer dan oorspronkelijk gepland. De commissie 
verwacht dat de uiteindelijke resultaten in de tweede helft van 2020 beschikbaar komen. De 
uitkomsten zullen worden gepresenteerd aan de gehele dans-community.  
 
Evaluatiecommissie 
De Evaluatiecommissie (EC) houdt zich bezig met het analyseren en evalueren van de door de 
NADB georganiseerde projecten en evenementen. De EC toetst of de NADB op de goede weg 
zit en welke verbeterpunten er zijn om verdere professionalisering van de bond te 
bewerkstelligen. Na de eerste examens van de nieuwe NADB Danssportopleiding heeft de EC 
een evaluatie gedaan en begin 2020 zijn de volledige uitkomsten van de enquête gedeeld met 
het bestuur.  
 
Vertrouwenscontact persoon.  
VCP Phien Abbink heeft het afgelopen jaar geen klachten ontvangen die betrekking hadden op 
het specifieke gebied(en) van de VCP. Wel is er een klacht geweest over verbale intimidatie 
(schelden) op de wedstrijdvloer tijdens de wedstrijd. Met een goed gesprek is dit naar 
tevredenheid opgelost. 
Ook is er gewag gemaakt van een zeer kwalijke roddel afkomstig van de sociale media. Na enig 
naspeurwerk is besloten daar niet verder op in te gaan. De VCP heeft regelmatig contact met 
NOC*NSF over de invulling van de functie. 
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Hoofdstuk 2. Financieel verstandig (en zelfstandig) 
 
Algemeen 
De in 2019 en eerder doorgevoerde bezuinigingen beginnen resultaat op te leveren. De 
bezuinigingen waren onder andere nodig omdat in 2018 de subsidie van NOC*NSF fors is 
verlaagd en het erop leek dat op korte termijn een verdere verlaging doorgevoerd zou worden. 
Recent hebben we gelukkig te horen gekregen dat een verlaging voorlopig niet aan de orde is. 
 
In 2019 hebben we een mooi positief resultaat geboekt. Daarbij wel de kanttekening dat dit 
resultaat voor een groot deel uit incidentele meevallers bestaat.  
 
Het terugbrengen naar één weekend voor de NK’s heeft financieel zijn vruchten afgeworpen, 
en het is zeker wenselijk deze manier van organiseren van de NK’s de komende jaren te 
continueren. 
 
Het streven was om in 2019 het ledenbestand substantieel te vergroten. Dit is niet 
gerealiseerd, en de vraag is of dit nog binnen de reguliere dansvormen van de NADB gaat 
lukken. Een groei van ons ledenbestand zal vooral gezocht moeten worden in een verbreding 
van de danssport, bijvoorbeeld door aansluiting van andere dansante vormen.  
 
Financiële positie en Corona crisis 
Eind 2019 had de bond een eigen vermogen van afgerond € 105.000. Eind 2015 was dit nog € 
58.000. 
De afgelopen jaren is de financiële positie dus fors versterkt en daarmee heeft de NADB een 
degelijke buffer opgebouwd voor mogelijke tegenvallers. De Corona crisis zal waarschijnlijk in 
2020 een dusdanige impact hebben dat in dat jaar ingeteerd gaat worden op het vermogen.  
 
Stichting Nederland Sport (SSO)  
In juni 2019 is de NADB aangesloten bij de Stichting Nederland Sport. Deze stichting is 
opgericht om kleine sportbonden te ondersteunen bij het voeren van bijvoorbeeld de 
ledenadministratie, financiële administratie, secretariaat, en het leveren van deskundigheid op 
diverse vakgebieden. Begin 2020 zijn de eerste oriënterende gesprekken gehouden om te 
komen tot een overdracht van de ledenadministratie naar een nieuw systeem.  
 
De intentie is om op termijn zoveel als mogelijk (mits financieel ook haalbaar) alle 
administratieve werkzaamheden onder te brengen bij deze stichting, zodat op de lange termijn 
de bond kan rekenen op structureel professionele ondersteuning. Het bestuur is van mening 
dat hiermee betere waarborgen gegeven kunnen worden voor de continuïteit van onze 
organisatie. Er zal dan ook minder vaak een langdurig beroep op vrijwilligers gedaan hoeven te 
worden, en het bestuur kan zich ook meer gaan richten op het besturen en minder op 
uitvoerende taken.  

Gift VDN 
De in 2018 ontvangen gift van de VDN is in 2019 nog niet besteed. Het bedrag is gestort in een 
reservepot en kan worden aangewend voor het tot stand brengen van vergaande 
samenwerking tussen dansvormen, waarbij democratisering -een stem geven aan dansers- 
voorop staat.  
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Update juridische procedure tegen voormalige penningmeester  
De heer Verspaandonk is veroordeeld tot terugbetaling van de in het verleden verduisterde 
gelden. Het terug te betalen bedrag is bepaald op € 191.000. Een deurwaarder heeft de nog 
resterende vordering in handen en onderzoekt met regelmaat of er nog geld kan worden 
binnengehaald. Helaas zijn er weinig vorderingen te melden in dit dossier. 

Hoofdstuk 3. Communicatie 
 
In het voorjaar is het bestuurslid Communicatie en Marketing afgetreden en in november 
heeft Henk Peter Vos de functie aanvaard. Door de afwezigheid van een bestuurslid en de 
wisseling is een aantal doelstellingen niet gehaald:  

 Nieuwe website.  De nieuwe (responsive) website van de NADB zal in de maand mei 
van het jaar 2020 worden opgeleverd. Reden voor de vertraging is dat het totale 
traject, onderzoek, opvragen van offertes, budgettering, aanbesteding, besprekingen 
rond ontwerp en vullen met content vanaf 0 moest worden opgepakt.  

 Bereik Nieuwsbrief: Het streven naar 750 abonnees op de NADB-nieuwsbrief is niet 
gehaald. Op dit moment staat het totaal op 654. De huidige tijd geeft ook aan dat 
meer mensen de berichtgeving via de social media volgen.  
Bereik Facebook: Het streven naar 4000 members/volgers is ruimschoots gerealiseerd. 
Het aantal members/volgers staat nu op 4325 en het aantal likes op 4272.  
Bereik Instagram: Het streven naar 700 volgers op Instagram is ook gerealiseerd. Op 
dit moment heeft de NADB 972 volgers. 

 
Er is dus een duidelijke verschuiving van nieuwsgaring te zien. Meer mensen kiezen voor de 
social media en de website en minder voor de nieuwsbrief. Dit is te constateren uit de 
achterblijvende groei van het aantal abonnees op de nieuwsbrief en de versnelde stijgende 
groei van members/volgers op de social media.  

Hoofdstuk 4. Marketing en Sponsoring 
 
De doelstellingen zoals opgenomen in het jaarplan van 2019 waren zeer ambitieus. Mede door 
de bestuurswissel, inwerkperiode en prioritering van werkzaamheden tussen communicatie en 
marketing, is eerst gekozen voor Communicatie en zijn de doelstellingen zoals gesteld niet 
gehaald. In het jaarplan van 2020 staan de nieuwe plannen vermeld voor dit jaar.  

Hoofdstuk 5 Een ijzersterke ballroomdanspoot 
 
Sportcongressen/trainingskampen 
In Nederland heeft de NADB  twee drukbezochte sportcongressen georganiseerd voor dansers, 
trainers/coaches, juryleden en andere belangstellenden. Ambassadeurs Julie Fryer en Ton 
Greten stonden garant voor een uitermate leerzame dag. Daarnaast heeft de NADB-paren 
financieel ondersteund bij deelname aan de twee internationale trainingskampen ITC Dance 
Factory in Oss, welke wordt georganiseerd door Ambassadeur Mirjam Zwijsen. Ook kon met 
korting deelgenomen worden aan The Camp. Een groot internationaal trainingskamp in 
Wuppertal.  
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Ondersteuning  
Individuele financiële ondersteuning is geboden aan twee Youth- en twee Juniorenparen.  Ook 
hebben de Nederlandse kampioenen Formatie Standaard en Latin een bijdrage ontvangen 
welke in overleg met de Sportcommissie is gebruikt voor extra trainingen in aanloop naar het 
EK/WK.  
 
Stimuleren nieuwe beginnende paren 
Om de instap naar het wedstrijdcircuit makkelijker te maken is de voormalige Debutanten 4 
klasse Adults en de Senioren Debutanten klasse omgevormd tot Startklasse. Daarbij is de 
contributie verlaagd tot € 5,00 per jaar en de basisdans is niet meer verplicht voor deze groep. 
Ook wordt soepel met de kledingregels omgegaan.  
 
Actieve (wedstrijddansers) aangesloten bij andere bonden kennis laten maken met ons 
wedstrijdcircuit.  
Hiervoor is de proefwedstrijd in het leven geroepen. Paren kunnen 1 keer met een wedstrijd 
meedansen zonder lid van de NADB te worden. Per wedstrijd wordt hier gemiddeld 5 keer 
gebruik van gemaakt. Dit resulteerde in een aantal gevallen tot een lidmaatschap.  
 
Versterken NADB- en WDSF-wedstrijdcircuit in Nederland. 
In 2019 zijn 12 landelijke en 2 Debutantenwedstrijden georganiseerd. Nieuw was de Brabantse 
Debutanten Cup van Dansschool Reniers. In voorbereiding naar het seizoen 2019/2020 hebben 
zich twee nieuwe organisatoren aangemeld. De WDSF-wedstrijden in mei en oktober waren 
een groot succes. De Holland Masters heeft inmiddels internationaal een goede naam 
opgebouwd.  
 
Atletencommissie.  
In 2019 is de Atletencommissie weer op volle sterkte gebracht. De AC bestaat uit Kim de Haan 
(voorzitter), Eline Cloudt, Glenn Feddema, Rob Neuhaus en Ruben van Osch.  
 
Professional Division 
We mochten in 2019 wederom 2 nieuwe PD-paren in de Standaard discipline verwelkomen, 
maar helaas heeft een aantal ook besloten om de actieve danscarrière (tijdelijk) te beëindigen. 
We hebben op dit moment 1 actief Latinpaar en 3 actieve Standaardparen. De uitkering van 
het trainingsfonds in overleg met de PD-paren in 2019 veranderd in een beloningssysteem in 
de vorm van prijzengeld per wedstrijd.  
 
NADB NK Events 
Dit jaar is gekozen voor 1 NK weekend in mei voor de meeste disciplines. Het event was 
sportief en financieel een groot succes.  Gedurende het hele weekend was de publieke 
belangstelling goed.  
Het NK showdans vond dit jaar plaats tijdens de Holland Tulip Dance Classic bij organisatoren 
Cor en Janny van de Stroet in Steenwijk.  
Het NK 10 Dans, NK Formatie en Bondskampioenschap Debutanten 6 Dans is gehouden tijdens 
de Holland Masters in oktober. Bij het NK Adults Standaard, Latin, 10 Dans en het NK Formatie 
is het Absolute Judging System  (AJS) 3.0 toegepast.  
 
Holland Masters 
Dit jaar was het programma van de HM uitgebreid met de jeugdwedstrijden van DanceSport 
Europe. Nagenoeg alle (WDSF) categorieën waren kwantitatief en kwalitatief goed bezet. De 
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beide World Opens Standard en Latin waren een groot succes en behaalden de hoge ranking 
score van 2.30.  
 
Wedstrijdorganisatie 
Met ingang van juni 2019 heeft Robert van Halder zijn functie van Sportsdirector neergelegd. 
De NADB heeft hem als dank voor zijn werk in de afgelopen 10 jaar benoemd tot erelid. Helaas 
heeft opvolgster Kate Sokolova om persoonlijke redenen moeten besluiten om de 
samenwerking met de NADB te beëindigen. Wij hebben Robert bereid gevonden de functie 
tijdelijk ad interim te vervullen. 
Halverwege het jaar heeft Jenny Niezing het wedstrijdsecretariaat verlaten maar haar functie 
wordt sindsdien op uitstekende wijze ingevuld door Ymke Lemmens.    
 
Officials en Ambassadeurs 
In 2019 beschikte de NADB over 71 juryleden. Daarvan bezaten 24 een Formatielicentie en 18 
de Rolstoellicentie. We hebben 17 WDSF-juryleden, 1 WDSF chairperson, 1 WDSF examiner en 
3 WDSF scrutineers. Velen van hen zijn internationaal zeer actief. 
In 2019 heeft een aantal kandidaten met goed gevolg de NADB scrutineer opleiding afgerond. 
De NADB heeft nu 17 scrutineers en 4 Chairpersons.  
De NADB is trots op de 11 Ambassadeurs die allen erg actief zijn in het internationale 
wedstrijdcircuit. Een aantal is ook veelgevraagd als instructeur op internationale WDSF-
congressen.  
 
NADB Danssport Opleiding 
In januari 2019 is de eerste editie van de NADB Danssport Opleiding van start gegaan met 29 
deelnemers. De opleiding bestond uit 6 sessies van 6 uur klassikaal onderricht en werd 
afgesloten met het NADB Technisch Examen. Dit NADB Technisch Examen bestond uit 3 
onderdelen: 
 

 Performance test waarbij de kandidaat een korte door de WDSF gedefinieerde choreo 
technisch correct moest uitvoeren voor elke dans (10) zowel als dame als heer. 

 Schriftelijk examen bestaande uit 40 multiple-choice en 40 open vragen. 
 Mondeling examen van 45 minuten. 

 
De opleiding werd gedoceerd door Clara Lamar. De examencommissie bestond uit Inge 
Hansart en Clara Lamar. 
 
Enkele cijfers: 

 29 deelnemers 
 14 geslaagden na het examen 
 4 additioneel geslaagden na het herexamen 
 

 
Schaduwjureren 
In het kader van de NADB Danssport Opleiding hebben 21 kandidaten gedurende de tweede 
helft van het seizoen 2019 drie wedstrijden onder begeleiding schaduw gejureerd. Na het 
behalen van de danssport opleiding en het schaduw jureren mogen de kandidaten, mits ze niet 
actief dansen, een jurylicentie afnemen. Dit resulteert in 12 nieuwe juryleden in 2020. 
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Hoofdstuk 6. Verbinding met andere dansvormen en stijlen 
 
Breaking 
In 2019 werd bekend dat Breaking als nieuwe discipline is opgenomen in het programma van 
de Olympische Spelen in Parijs 2024. Een fantastische kans, ook voor de NADB. In augustus is 
in China het eerste WDSF Wereldkampioenschap gehouden en Nederlander Menno van Gorp 
is de eerste breaker die de WDSF-titel in de wacht heeft gesleept. Ook heeft hij geschiedenis 
geschreven door voor de derde keer de Red Bull BC One te winnen. Dit is nog nooit iemand 
gelukt. 
 
Er is veelvuldig overleg met vertegenwoordigers van de Breaking Community en het NOC*NSF 
over het inrichten van een officiële Topsportdiscipline Breaking binnen NOC*NSF. Daarnaast 
zijn er contacten met CTO’s, Gemeenten en Provincie, die allen interesse hebben om Breaking 
in Nederland meer te ontwikkelen. Breaking is ook in het programma opgenomen van de 
Youth Olympic Games in 2022 en de World Games in 2022. 
 
Acrobatic Rock ’n Roll 
Met trots kunnen we melden dat ook Acrobatic Rock ‘n Roll is opgenomen in het programma 
van de World Games. Samen met Arpad Koscics zijn we binnen de NADB zijn we bezig om deze 
discipline verder te ontwikkelen.  De NADB heeft het lidmaatschap bij de WRRC aangevraagd. 
(World Rock and Roll Confederation).  

Hoofdstuk 7. Sportparticipatie 
 
Na het uitbreiden van de commissie in 2018 is in 2019 door de commissie veel progressie 
geboekt. Vwb het speerpunt van de senioren is er een uiterst succesvolle eerste editie geweest 
van de 50plusbeurs, waar met demonstraties dansen in deze doelgroep bij vele duizenden 
bezoekers onder de aandacht is gebracht. 
 
Dance@School is ook weer in 2019 op de Holland Masters gegroeid en met name de inbreng 
van buiten de gemeente Almere was gestegen, door instroom uit andere Dance@School 
projecten. Helaas is er afscheid genomen van Marcel Vos, waardoor de commissie nu slechts 
nog 1 persoon heeft voor dit project. 
 
Voor Dansschoolhouders is een enquête opgesteld na uitvoerige interne analyse om uit te 
vragen wat de commissie en de NADB kunnen betekenen voor deze doelgroep. Resultaten 
hopen we in 2020 te kunnen verwelkomen. 
 
Dit jaar is de regio organisatie door 3 commissieleden uitvoerig besproken en in de steigers 
gezet, eerst door middel van een Plan van Aanpak en vervolgens geheel uitgewerkt in een 
reglement. Dit is eind 2019 aangeboden aan het bestuur. 
 

 


