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Missie en Visie
Missie: de NADB wordt in de breedte (h)erkend als de nationale autoriteit 
op het gebied van dans(sport).  

De bond bevordert, in samenwerking met specialisten en-of 
partnerorganisaties, de kennis op het gebied van dans(sport), het aantal 
beoefenaars van dans(sport), alsmede het organiseren van en participeren 
in danswedstrijden op nationaal en internationaal niveau in binnen-en 
buitenland. 

Visie: de NADB wil als deskundige, goed georganiseerde en financieel 
gezonde sportbond de belangen van al haar leden op passende en 
transparante wijze behartigen. De NADB heeft een ijzersterke nationale en 
internationale positie door aansluiting bij NOC*NSF en de WDSF. De bond 
functioneert door inzet van betrokken vrijwilligers en wordt daar waar 
nodig en (financieel) mogelijk professioneel ondersteund.



Bestaansrecht NADB
Ons bestaansrecht is afgeleid van onze opdracht conform de Sport 
Agenda 2017+ van NOC*NSF*, het IOC Olympic Charter en onze rol als 
nationale danssport organisatie:

• Bevorderen van sportparticipatie en (top)sportprestaties

• Ontwikkelen van top dansers voor Olympische en Paralympische 
(Jeugd)Spelen, World (Urban) Games, en Internationale titelevents.

• Vertegenwoordigen van de aangesloten danssportbonden binnen 
relevante (inter)nationale organisaties

• Genereren en verdelen van inkomsten voor de diverse dansvormen en 
(sport)programma’s

• Promoten van de fundamentele principes en waarden van 
NOC*NSF/IOC en borging van de Code Goed Sport Bestuur. 

*De Sport Agenda 2017+ van NOC*NSF is hier te vinden: https://nocnsf.nl/media/1067/sportagenda-2017plus-nocnsf.pdf

De NOC*NSF 4 
bouwstenen van de 
Sportagenda 2017+ 
zijn:
 Ontwikkeling 

van (de) 
sport(sector)

 Topsport 
(winnen)

 Sportparticipatie 
(meedoen)

 Financiering van 
de sport

Bron: https://nocnsf.nl/beleid-
van-nocnsf/sportagenda



Hoofdthema’s Jaarplan 2021
De NADB volgt NOC*NSF wat betreft de hoofdthema’s voor het jaarplan 
2021*. De NADB deelt de overtuiging van NOC*NSF dat we veel te winnen 
hebben met sport. Het opstellen van een jaarplan en begroting in deze 
Coronacrisis is een grote uitdaging. Het bestuur heeft een uitgebreid 
proces doorgelopen om tot dit jaarplan te komen. Ook heeft het bestuur de 
opmerkingen vanuit de bondsraad meegewogen. Het is te verwachten dat 
de verdere uitwerking en implementatie van dit plan afhankelijk is van de 
omstandigheden van 2021.

Hoofdthema’s:

- Corona 

- Governance

- Topsport, engagement trainers en juryleden, evenementen

- Verbinding met andere dansvormen

*Het jaarplan 2021 van NOC*NSF is hier te vinden: https://nocnsf.nl/media/3737/05a2-jaarplan-2021.pdf



COVID-19 – 2020 en naar 2021 (1)
De wereld is in de greep van het COVID-19 virus. Iedereen wordt hard 
geraakt door deze pandemie. Wat begon als een wereldwijde 
gezondheidscrisis uit zich nu ook in een wereldwijde economische crisis, die 
ook onze (inter)nationale danssport community hard raakt. Vanaf maart 2020 
stelt de regering een aantal noodzakelijke doch ingrijpende richtlijnen in. De 
1,5 meter afstandsregel heeft grote impact op dans(sport). Dansscholen en 
horeca gelegenheden hebben gedurende het jaar deels hun deuren moeten 
sluiten, wedstrijden worden en masse gecanceld. Veel dansondernemers zien 
in 2020 een groot deel van hun inkomsten verdampen. Dit betreft 
dansschoolhouders, organisatoren, maar ook zelfstandige trainers, coaches en 
juryleden. En ook de NADB.

De NADB heeft gedurende deze crisis continu afstemming gehad met 
NOC*NSF, de overheid (nationaal en regionaal), WDSF en onze brede 
achterban. Via onze samenwerking binnen Dansondernemers.nl hebben we 
actief bijgedragen om dans(sport) door deze crisis heen te loodsen. Ook 
hebben we binnen de mogelijkheden gezocht naar wat nog wel verantwoord 
georganiseerd kan worden. Dit altijd met volle ondersteuning van NOC*NSF 
en gedragen door het volledige NADB bestuur. De NADB trekt deze lijn in 
2021 door. 



COVID-19 – 2020 en naar 2021 (2)
De positie van de NADB eind 2020 is stabiel. Onze kern pijlers zijn:

- Vertrouwd nationaal wedstrijdcircuit: in 2020 met slechts 4 wedstrijden maar wel met 
een zeer succesvolle NK. Het NADB NK was het enige binnensport titel evenement 
georganiseerd onder de auspiciën van NOC*NSF na het begin van de covid-crisis in 
2020. Ondanks de abrupte strenge covid-maatregelen (aankondiging 5 dagen voor het 
NK) is het gelukt om een top evenement neer te zetten.

- Goed juryledenbestand en bekwame officials

- Breaking en Acrobatisch Rock’n Roll en Boogie Woogie commissies ingericht. Via IDS 
Nederland wil de NADB ook binnen de erkende sportstructuur van NOC*NSF 
Streetdance en Hip Hop gaan organiseren. De eerste wedstrijd stond gepland maar 
kon door Corona niet doorgaan.

- Externe verkenning: Er worden verkennende en inventariserende gesprekken 
gevoerd met andere dans organisaties om te komen tot een platform organisatie 
zodat dans in de breedte ontwikkeld en georganiseerd kan worden. Hiervoor is begin 
2020 een intentieverklaring door 10+ danssport organisaties ondertekend. Deze 
verkenning wordt uitgevoerd aan de Federatie Tafel 

- We sluiten 2020 financieel verantwoord af en begroten realistisch voor 2021.



COVID-19 – 2020 en naar 2021 (3)
Hoe verder?

- Hoe 2021 eruitziet .

- Onze begroting is gebaseerd op een realistisch scenario. We streven zoveel als 
mogelijk naar het  “oude normaal”. De realiteit zal ergens in het midden zijn. 
Helaas, kunnen we op dit moment niet in de glazen bol kijken hoe de toekomst 
eruitziet. Op termijn kiezen we positie in de nieuwe realiteit.

- Het bestuur wil focussen op:

1) behouden van de engagement van dansers, trainers en officials met de NADB 
ongeacht het wel of niet doorgaan van wedstrijden; 2) Indien mogelijk, financieel 
verantwoord en veilig voor deelnemers en officials organiseren van de NK’s, WK’s
en HM; 3) verbeteren van de organisatie, en 4) vooruitgang boeken aan de 
Federatie Tafel.

Deze onderwerpen hebben we verder uitgewerkt in de Prioriteiten voor 2021 die 
verder zijn uitgesplitst in Geplande activiteiten voor 2021.



Prioriteiten 2021? 

De prioriteiten voor 2021 zijn: 

• Governance en optimaliseren van de organisatie

• Financieel verstandig en zelfstandig

• Communicatie en Marketing 

• Transitie naar een platform organisatie

• Versterken van de ballroom discipline 

• Inrichten Topsportprogramma voor Breaking

• Structuur vormgeving en inrichten Sportagenda voor Acrobatisch 
Rock’n Roll en Boogie Woogie

• Sportparticipatie, meer mensen aan het dansen en verbonden aan de 
NADB



Governance en optimaliseren van de 
organisatie (1)
• In 2020 treedt de bestuurder Marketing en Communicatie af en in 2021 de huidige 

penningmeester. Ook eindigt de huidige benoemingsperiode van de voorzitter. Wel 
wordt (aangenomen dat) het bestuur versterkt door bestuurslid Danssport in de 
breedte. Het bestuur is voornemens in 2021de bemensing van het bestuur en het 
vervullen van de taken te verzekeren. We gaan zo snel mogelijk op zoek naar een 
vervanger voor Henk Peter en voor Niek.

• In juni 2021 treedt een deel van de bondsraadleden af. Het bestuur gaat de 
verkiezingen voor nieuwe bondsraadleden faciliteren. In januari 2021 organiseert het 
bestuur een buitengewone vergadering voor de bondsraad. Tijdens deze vergadering 
stellen wij ook 3 leden voor de kiescommissie voor. Het is aan de bondsraad om deze 
te benoemen.

• In Q1 2021 wordt een informele (digitale of fysieke mits de covid-19 maatregelen dat 
toestaan) bijeenkomst gepland met bondsraad, bestuur en NOC*NSF om te sparren 
over de toekomst van de NADB en de wijze waarop we met elkaar samenwerken. 
Deze bijeenkomst stond gepland op 19 april 2020, maar kon door Corona niet 
doorgaan.  

• Tijdens de buitengewone vergadering in januari 2021 worden de wijzigingen van de 
NADB statuten aan de bondsraad voorgelegd. Een aantal kernwijzigingen zijn al op 
grote lijnen in de juni vergadering van 2020 besproken en door de bondsraad 
aanvaard. Deze en andere wijzigingen worden in het voorstel uitgewerkt. Het doel is 
om de statuten te actualiseren om de bond toekomstbestendig, compliant aan de Code 
Goed Sportbestuur, te kunnen ontwikkelen.



Governance en optimaliseren van de 
organisatie (2)
Geplande activiteiten

Gedurende 2021: Bestuursbezetting op orde (7 personen: 
voorzitter, secretaris, penningmeester, 4 algemene 
bestuursleden, incl. topsport, communicatie en marketing, IT, 
verbreding danssport)

Q3 2021: Beschrijven taken commissies. Verwachtingen 
scherp stellen. Stimuleren en faciliteren betere bemensing 
van de commissies incl. zorgen voor back-up en goede 
takenoverdracht in geval van uitstroom.

Q1 2021 statuten voorbereiden voor notaris 

Q2 2021 goede omschrijving en implementatie van de 
NADB-processen, bijv. de processen voor het aanvragen van 
licenties, lidmaatschappen  en  betalingen. 



Financieel verstandig en 
zelfstandig (1)
• 2021 wordt een onzeker jaar. Niemand weet hoe lang het Covid-19 virus onze 

samenleving blijft beïnvloeden en wat voor impact dat heeft op de sport. Het is ‘varen 
in de mist’. De begroting voor 2021 is gemaakt met alle reguliere activiteiten die wij 
normaal gesproken uitvoeren. Wel met een voorzichtige inschatting van de inkomsten 
vanuit de ledenaantallen. In de organisatie van alle activiteiten hebben we ervoor 
gezorgd dat we zoveel mogelijk vaste kosten flexibiliseren en bijvoorbeeld de events 
organiseren zonder op voorhand een financiële verplichting aan te gaan.

• Als activiteiten niet doorgaan dan betekent dat in sommige gevallen ook minder 
uitgaven. Voorbeeld is het organiseren van NK en HM, uitzendingen van dansers 
naar EK/WK, of trainingskampen en opleidingstrajecten.

• We sluiten grote risico's voor 2021 uit. We organiseren bijvoorbeeld geen 
gecombineerde NK-WK weekenden als we daar niet de extra financiering (subsidie) 
voor krijgen. De subsidies vormen onderdeel van onze 2021 begroting.  De subsidie 
aanvraag is samen met NOC*NSF voorbereid en heeft een positieve 
haalbaarheidsstatus van NOC*NSF. We verwachten de beschikking voor het NK-WK 
event in mei 2021 nog in 2020 te ontvangen. We blijven strak op de bal om te kunnen 
bijsturen als dat nodig is. Eventuele significante door te voeren additionele 
bezuinigingen, mochten deze in 2021 aan de orde (moeten) komen, stemmen we af 
met de bondsraad. Dat is de wijze waarop we graag met elkaar samen werken.



Financieel verstandig en 
zelfstandig (1)
Geplande activiteiten

Q4 2021 – opstellen sluitende begroting voor 2022 met 
voldoende weerstandsvermogen, conform norm 
NOC*NSF. De verbinding met jaarplan 2022 wordt 
daar waar mogelijk gemaakt

Gedurende het jaar 2021 gefaseerde  transitie naar 
shared service omgeving. 

Q4 2021 -Herziening contributie- en licentiestructuur 
en dit voorstellen aan de bondsraad in najaar 
vergadering 



Communicatie en marketing (1)
• Eind 2020 treed het bestuurslid Communicatie en Marketing af. Onze 

eerste zorg en doel is om een vervanger voor deze belangrijke 
portefeuille te vinden en de positieve trends van 2020 door te zetten. In 
2020 is onze nieuwe website geïntroduceerd en een communicatieplan 
opgesteld. In Q1 2021 wordt het plan verder uitgerold in de organisatie. 

• In 2021 willen we streven naar een betere interne communicatie en 
betere awareness en engagement binnen de bond en de leden. Het 
bestuur is voornemens om de structuur van de nieuwsbrief te 
actualiseren en meer informatie te verstrekken over de activiteiten van 
het bestuur en de commissies en de planning van activiteiten. Door 
gestructureerd de bijzondere en mooie successen en de noodzakelijke 
activiteiten te communiceren blijven we werken aan een sterker brand en 
imago van de NADB. We willen het succes van de nieuwe website verder 
uitbouwen. 

• Het engagen van de achterban is een belangrijke prioriteit. Dat is 
gedeelde verantwoordelijkheid van het bestuur, alle commissies en de 
bondsraad. 



Communicatie en marketing (1)
Geplande activiteiten

Q1 Het NADB-communicatieplan wordt in definitieve versie 
opgeleverd

Q1 Heldere communicatie over de activiteiten van de NADB 
organen. Interne en externe nieuwsbrief via nieuwe of 
vernieuwde communicatieplatformen. 

Het promoten en versterken van de NADB als sportbond en 
als merk in de markt, om zodoende meer 
aantrekkingskracht te bewerkstelligen. De ledengroei 
stimuleren.



Transitie naar een platform organisatie (1)
• In het kader van interne verbreding van de danssport is het bestuur 

voornemens om nog 1 of meer andere dansvormen te onboarden. Dat 
houdt ook in dat we het formaliseren van de inschrijving van individuele 
leden bij de NADB op orde moeten hebben.

• In het kader van externe verkenning voor het vormen van een 
samenwerkingsverband met andere dansvormen en bonden het 
opleveren van een met deelnemers aan de federatietafel afgestemde 
roadmap.

• Daarnaast het vinden van nieuwe (gezamenlijke) initiatieven die 
deelnemers aan de federatietafel met elkaar verbinden.



Transitie naar een platform organisatie (2)
Geplande activiteiten

Gedurende 2021 het opleveren van een met 
deelnemers aan de federatietafel afgestemde roadmap

Gedurende 2021 wederom boarden van minimaal 1 
andere dansvorm en het formaliseren van de 
inschrijving van individuele leden bij de NADB

Gedurende 2021 het vinden van 2 (nieuwe) 
gezamenlijke initiatieven die deelnemers aan de 
federatietafel met elkaar verbindt



Versterken van de ballroom discipline (1)

• In de context van Covid geeft het bestuur prioriteit aan de engagement 
van de achterban met de NADB. We willen trainers, dansschoolhouders 
en juryleden betrekken in meedenken over innovatieve manieren om de 
kwaliteit van de Nederlandse paren te verhogen. Het project is reeds in 
Q4 van 2020 gestart. We hopen dat we op die manier de trainers en 
dansers te activeren en dat we met de hulp van de Sportcommissie 
nieuwe projecten kunnen ontwikkelen.

• We gaan investeren in de opleiding van onze juryleden en deze 
stimuleren om ook een WDSF licentie te verkrijgen. De vernieuwde 
opleiding gaat in Q1 van 2021 starten (mits mogelijk). Ook willen we 
bestaande juryleden bijscholen naar de WDSF componenten. Het bestuur 
zal, indien daar voldoende deelname voor is,  een Technical Examination 
in Nederland organiseren. Dat is uiteraard ook afhankelijk van de 
situatie met Covid.



Versterken van de ballroom discipline
Geplande activiteiten (1)

Gedurende het jaar faciliteren van 2 sportcongressen.

Q1. Project opstarten voor actief betrekken Trainers/coaches bij 
danssportontwikkeling van de NADB. 

Start project Solodanscompetitie, afhankelijk van beschikbare 
wedstrijden.

Q 4 1 buitenlandse wedstrijd als Team NADB bezoeken



Versterken van de ballroom discipline
Geplande activiteiten (2)

Q1 Start NADB DansSport Opleiding 2.0.

Gedurende het jaar juryleden bijscholen naar WDSF componenten.

Gedurende het jaar juryleden stimuleren om WDSF jurylid te 
worden. Zo nodig 1 WDSF Technical Examination organiseren

Q1 huidige scrutineer/chairperson opleiding afronden en gedurende 
het jaar nieuwe opleiding starten



Breaking (1)
De commissie Breaking is in 2020 opgezet en bestaat nu uit drie personen 
die nationaal en internationaal actief zijn in de Breaking scene plus het 
bestuurslid Top en wedstrijdsport. Breaking is in 2024 onderdeel van de 
Olympische Spelen. Samen met NOC*NSF is het traject ingezet om 
Topsportsportprogramma met de daarbij behorende subsidies op te zetten. 
Ook willen diverse CTO’s in Nederland Breaking opnemen in hun 
sportprogramma’s. Hierover is veelvuldig contact. Een B Boy volgt al  in 
2020 een Urban programma bij Topsport Amsterdam. 



Breaking (2) 

Gedurende het jaar invulling onderzoekopdracht 
'Route Top B Boys en B Girls' naar OS Parijs. 
Commissie Breaking onderhoudt actief contact met 
CTO’s in Nederland. Is doorlopend proces. 

Aansluiting NK en Nationale Breaking Competitie 
NBL voor jeugd en volwassenen. ( Dutch BBoy
Championships en Breaking League)

Geplande activiteiten



De aanvraag voor het lidmaatschap van de NADB bij de WRRC (World 
Rock ’n Roll Confederation) is goedgekeurd. Volgens de Statuten van de 
WRRC krijgt de NADB een voorlopig lidmaatschap van drie jaar. Na deze 
drie jaar is een permanent lidmaatschap mogelijk. Binnen de NADB zullen 
Arpad Koscis en Larisa Gomaz zich gaan bezighouden met de opstart van 
de Divisie Acrobatisch Rock’n Roll en Boogie Woogie. Het is een World 
Games discipline. Uitzending naar de WG gaat via NOC*NSF en dus via 
de NADB. 

In Nederland is het Rock’n Roll en Boogie Woogie niet georganiseerd. Er 
zijn geen wedstrijden en bijna geen clubs. Dus alles moet vanaf de grond 
opgebouwd worden. 

Divisie Acrobatisch Rock'n Roll en Boogie 
Woogie (1)



Divisie Acrobatisch Rock'n Roll en Boogie 
Woogie (2)

De NADB is in 2020 door de WRRC geaccepteerd als 
Provisional Member. 

Binnen de NADB is de divisie R’nR en BW opgericht. 
In Q1 bestaat de sectie uit minimaal 3 leden.

In 2021 wordt het R’nR en BW landschap in kaart 
gebracht en worden activiteiten gehouden en 
dansscholen gefaciliteerd om de sport te promoten.

Geplande activiteiten



• Aangescherpte koers NOC*NSF 2021. NOC*NSF gaat sportbonden 
ondersteunen en versterken door hen vraag gestuurd te faciliteren, met 
relevante producten en diensten, ten behoeve van realisatie van de 
gezamenlijke sportparticipatiedoelstellingen. De NADB herijkt het 
huidige sportparticipatie beleid in 2021 op basis van de nieuwe koers 
van NOC*NSF. We richten ons op jeugd, ouderen en dansen met een 
beperking. We doen dit zoveel mogelijk samen met onze leden, 
partnerorganisaties, gemeenten en de overheid. We willen graag meer 
mensen met plezier aan het dansen krijgen en houden. 

Sportparticipatie, meer mensen 
aan het dansen (2) 



Sportparticipatie, meer mensen 
aan het dansen (2) 

Realisatie regiocircuits; met laagdrempelige  NADB 
wedstrijden dicht in de buurt

Organisatie van 1 landelijke Dance@School wedstrijd / Cha
Cha Cup ; Stimuleren lokale Cha Cha Cup activiteiten

Gedurende het jaar Studentenorganisaties betrekken bij de 
NADB om de instroom in het (regionale)wedstrijdcircuit zo 
makkelijk mogelijk te laten zijn.

Geplande activiteiten



Back Up slides



2021+ NADB vereniging 1.0  NADB vereniging 2.0  NADB vereniging 3.0

Focus de interne NADB organisatie de NADB leden
de dans(sport)sector, markt, 

samenleving 

Belangrijkste taak belangenbehartiging
belangenbehartiging en 

dienstverlening

ontwikkeling van dans branche, 
danssportberoepen. Innovatie 

en vernieuwing

Verdienmodel contributies contributies en diensten

hybride verdienmodel: 
contributies, diensten, project 

financiering / subsidie

Slogan ondersteuning van danssport

van aanbodgericht naar 
vraaggericht versterken van 

Dans

voortrekkersrol in de 
vernieuwing van dans(sport) 

sector

Instrumentarium
vergaderingen bondsraad, 

bestuur en commissies

vergaderingen, 
ledenonderzoek, sociale 

media Co-creatie met stakeholders

Profiel bestuur

voortrekkers van het 
collectief, sterke binding 
lokaal en met ballroom 

danssport
goede afspiegeling leden, 

professionele bestuurslagen

Innovators, transparante en 
platte organisatie. Opbouw 

inhoudelijke ontmoeting

Rol SSO
administratieve 

ondersteuning/ secretariaat 
beleidsvoorbereiding en 

dienstverlening
verbinden met leden en 

maatschappij

Ambitie NADB, 
richting de 
toekomst dit is de positie waar de NADB naar de mening van bestuur in 2020 staat

* Deze tabel is gebaseerd aan de hand van de framework van NOC*NSF voor de ontwikkeling van de 
sportverenigingen.

Deze matrix wordt besproken in de informele bijeenkomst in Q1 2021



Bijlage – Strategie van NOC*NSF; deze 
is richtinggevend voor de NADB
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