Verslag Bondsraadvergadering NADB
Datum: Donderdag 18 juni 2020
Tijdstip: 19:30 uur – 22.15 uur
Locatie: Vida Dansstudio, Zevenaar

Aanwezige bestuursleden:
Jeffrey van Meerkerk (voorzitter), Boyan Kirchev (secretaris), Niek Burg (penningmeester), Hannie van
der Geest (algemeen bestuurslid Top- en Wedstrijdsport), Jeroen Koene (algemeen bestuurslid
Sportparticipatie en ICT), Henk Peter Vos (algemeen bestuurslid Marketing en Communicatie)
Aanwezige adviserende leden van de bondsraad:
Laurens Neuhaus (reglementscommissie)
Jaco vd Berg (kascontrolecommissie)
Aanwezige bondsraadleden:
Willem Broekstra, Eline Cloudt, Stefan Cloudt., René Ewals, Glenn Feddema, Désirée Fiktorie-Smits,
Frans Hugens, Corrie van Hugten, Yvette Jager, Piet Koeken, David Kramer, Maureen Lubbers, Rob
Neuhaus, Paul Reijn, Cor vd Stroet, Marc Valkier, Geraldine Voost, Cor Zeeman, Hannie Zeeman.
Aanwezige toehoorders
Frank de Vos (technisch adviseur van het bestuur)
Afwezig met afmelding:
Stefan Doodkorte, Erik Fiktorie, Lesley Groeneveld, Rob Kuijper
Onno Butter, Larissa Sneek, Phien Abbink, Niek Koopmeiners – afgemeld via bericht van Stefan tijdens
de vergadering
Notulist:
Ymke Lemmens
Agenda:
1.

Opening en mededelingen bestuur
Jeffrey dankt de bestuursleden voor de goede samenwerking in de coronatijd, waardoor toch alle
voorbereidingen voor deze bondsraad goed konden verlopen.
Diverse bondsraadsleden geven aan dat de stukken er goed uit zien.
Welkom nieuwe bondsraadleden David Kramer en Cor Zeeman
Betreffende leden stellen zich voor.
Jeffrey kondigt aan dat Frank de Vos door het bestuur is benoemd tot technische adviseur. Frank
introduceert zichzelf kort. David Kramer vraagt om na te gaan waarop is de functie gebaseerd.
Het is niet in de statuten geregeld. Jeffrey belooft dat het bestuur daarop terugkomt. Actie
bestuur
1.2. Updates bestuur
• Inrichten divisie Acrobatic Rock & Roll, plus aanvraag bij WRRC;
Toelichting Hannie vd Geest: De Rock & Roll gaat weer een volwaardige discipline binnen de NADB
worden. Het is ook een discipline bij de World Games. En uitzending naar de WG gaat via
NOC*NSF. De aanvraag voor lidmaatschap van de WRCC (World Rock&Roll Confederation) ligt er.
Arpad Kocsis en Larisa Gomaz gaan dit hernieuwde deel van de dansbond vormgeven.
David Kramer vraagt zich af of het lidmaatschap van WRRC niet door bondsraad goedgekeurd
moet worden. Het bestuur acht dit niet noodzakelijk. Het is een discipline van de WDSF en de
NADB is lid van de WDSF.
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David Kramer vraagt zich ook af, welke rechten en plichten dit lidmaatschap inhoudt.
De kosten zijn ca. 400 euro per jaar. Omdat het een World Games discipline is ondersteunt
NOC*NSF ook bij de inrichting hiervan.
Inrichting divisie Breaking
Toelichting Hannie vd Geest: Breaking is een officiële Topsport discipline geworden binnen
NOC*NSF. Met dank aan wereldkampioen Menno van Gorp. Binnen de NADB is een commissie
Breaking ingericht. Hannie is hierbij betrokken als bestuurslid Top- en Wedstrijdsport.
Corona en Danssport
Toelichting Hannie vd Geest: Hannie vd Geest is bij acht overlegvormen betrokken. Belangrijkste
punt op dit moment: de wedstrijden vanaf 1 september. NADB valt onder ‘wedstrijd binnensport’.
Wedstrijden mogen waarschijnlijk weer zonder publiek. Het NOC*NSF is bezig pilots op te starten
waarbij als proef publiek wordt toegelaten. Jeffrey en Hannie boren hun persoonlijke relaties
binnen N*N aan om Dans op de kaart te zetten. Henk Peter Vos is betrokken bij
Dansondernemers.nl
Stefan Cloudt vraagt om te onderzoeken of danstrainers / coaches onder “publiek” vallen.
René Ewals geeft aan dat de WDSF ook nadenkt over maatregelen die veilig opstarten van de
sport stimuleren.
Jeffrey van Meerkerk vult aan dat de medische commissie van de WDSF hierbij betrokken is en
dat het doel is om met richtlijnen te komen voor organisatoren en landelijke bonden.
Ondersteunen Dansondernemers.nl en alliantie 4 partijen
Toelichting Henk Peter Vos: De Nederlandse dansondernemers inclusief onderwijsorganisaties
hebben zich in coronatijd verenigd om DANS bij de politiek onder de aandacht te brengen. Eerste
doel is de dansscholen weer open te krijgen. Niet duidelijk is waar Dans onder valt. Cultuur,
Onderwijs of Sport. De ervaring is dat men in de politiek steeds naar elkaar verwijst. David Kramer
geeft aan dat de discussie binnen de danswereld zelf over dans als sport of cultuurvorm
achterhaald is, dans is beide, en meer.
Elke keer wordt er echter teruggevallen op het ministerie van sport. Henk Peter Vos heeft in de
onderhandelingen namens de kerngroep vaak andere aspecten van het dansen benadrukt, maar
dat was juist om de dansers weer aan het dansen te kunnen krijgen.
David Kramer vraagt zich af welke rechtsvorm dansondernemers.nl is. Henk Peter
Vos geeft hierop aan, dat er nog géén sprake is van een rechtsvorm; dat was ook niet
de oorspronkelijke intentie van de deelnemers tijdens de convenant periode die eindigt op 1
september 2020. Er wordt nu juridisch onderzocht of e.e.a. in een officiële vorm, zoals een
stichting, gegoten kan worden. Dit is binnen de kerngroep afgestemd. Belangrijk is dan
de verhouding tot alle bonden en instanties. Belangrijk is om vast te leggen waar Dans onder
valt. Ook voor de langere termijn is het goed om dit helder te krijgen.
Desiree Fiktorie benadrukt dat het juridisch heel belangrijk kan zijn, voor welke rechtsvorm wordt
gekozen. De doelstellingen moeten heel duidelijk omschreven worden. Henk Peter Vos vraagt
haar eventuele advies aan dansondernemers.nl te sturen.

•

Frans Hugens vraagt of het geen nadeel is dat het dansen zo versnipperd is. Yvette Jager geeft aan
dat de verschillende bonden heel nauw bij betrokken zijn bij Dansondernemers.nl
Ondertekening intentieverklaring Federatietafel door 12 deelnemende dansorganisaties in
Nederland.
Toelichting Jeroen Koene: De ontwikkeling van de Federatietafel is inmiddels al twee jaar gaande.
Op 20 februari hebben 12 organisaties een intentieverklaring ondertekend om te onderzoeken
waarin ze elkaar kunnen versterken. Er moet nu doorgepakt worden. De NADB houdt de licentie
van NOC*NSF en vertegenwoordigt danssport in de breedte. Binnen de Federatietafel hebben wij
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een dubbele rol, we zijn deelnemer aan tafel en vertegenwoordigen daar de stijldans discipline.
En wij zijn mede initiatief nemer van de tafel samen met NOC*NSF.
Geraldine Voost vraagt zich af wat het verschil is met vorige pogingen en waarom men denkt dat
het nu wel een succes gaat worden. Jeroen Koene geeft aan dat bij een aantal de noodzaak er is
om tot Sporterkenning te komen en zij kunnen dat niet zelfstandig aanvragen. NOC*NSF werkt
maar met één partij samen en dat is de NADB.
Hannie Zeeman verbaast zich erover dat Ton Greten zich afficheert als ‘officieel partner’ van
NOC*NSF in het vignet van de IDS. Ze vraagt het bestuur hem erop te wijzen dat dat niet de
bedoeling is, dat de NADB de regie moet houden. Jeffrey van Meerkerk geeft aan, dat de IDS van
Ton Greten onderdeel is van de NADB. NADB is regienemer in het proces en gaat er meer sturing
aan geven.
Ook Cor van de Stroet dringt erop aan dat de NADB dit proces strak in handen moet houden. Hij
wil graag een potentieel conflict vóór zijn en vraagt het bestuur een duidelijk einddoel en
stappenplan te maken.
Jeffrey van Meerkerk geeft als doel aan: verbreding van de danssport onder regie van de NADB.
David Kramer wil lessen trekken uit de eerder gestrandde pogingen om tot een federatie te
komen. David Kramer (oud NDF-stuurgroeplid) heeft aangegeven er veel materiaal vanuit het
eerdere NDF-traject makkelijk hergebruikt kan worden en dat, geleerd van het verleden, het
belangrijk is snel met concrete samenwerkingsinitiatieven te beginnen, initiatieven die wat meer
behelzen dan alleen wedstrijdagenda's afstemmen.
Hans de Vlieger stopt met zijn werkzaamheden bij de financiële commissie
Toelichting Niek Burg: Hans de Vlieger stopt per 1 juni. Hans heeft een belangrijke bijdrage
geleverd aan de financiële organisatie en zeker ook bij de zaak Verspaandonk. Er is nog geen
reactie op de vacature. Met alleen René Renckens komen we in een kwetsbare positie. Hans de
Vlieger heeft aangegeven dan nog enige tijd ondersteuning te willen verlenen. Het bestuur wil
Hans graag bedanken, maar deze kon er vandaag niet bij zijn. Er zal een ander moment worden
gekozen.
Het bestuur stelt voor Hans te benoemen tot Lid van Verdienste. De bondsraad bekrachtigt dat
met applaus en unanieme stemming.

2. Vaststellen agenda
Voorstel:
De agenda aanhouden zoals opgestuurd
Stemming:
voor:
19
onthouding: 0
tegen:
0
Besluit
De agenda is aangenomen
3. Benoemingen
3.1. Herbenoeming Jeroen Koene als algemeen bestuurslid voor een nieuwe 3 jaar termijn
Bestuur draagt Jeroen Koene voor herbenoeming van een tweede termijn voor. De motivatie van
Jeroen zit bij de stukken.
Desiree Fiktorie mist hierin waarom juist HIJ dat wil. Jeroen geeft aan dat hij graag wil afmaken
waaraan hij begonnen is. Bijvoorbeeld de Federatietafel
Stemming:
voor:
16
onthouding: 1
tegen:
2
Besluit:
Jeroen Koene is herbenoemd als algemeen bestuurslid voor een termijn van 3 jaar.
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3.2. Benoeming Laurens Neuhaus als lid van de Reglementscommissie voor een nieuwe termijn
Bestuur draagt Laurens Neuhaus voor herbenoeming van een tweede termijn voor.
Desiree vraagt aan de persoonlijke motivatie van Laurens om zich opnieuw beschikbaar te
stellen. Laurens geeft aan dat hij als actieve danser en gekwalificeerde jurist de NADB de nodige
extra ondersteuning kan geven en deze wil hij graag bieden.
Stemming:
voor:
17
onthouding: 2
tegen:
0
Besluit:
Laurens is herbenoemd als lid van de Reglementscommissie
3.3. Overige benoemingen
Hans de Vlieger is reeds eerder tot Lid van Verdienste benoemd
4. Vaststelling verslag bondsraadvergadering van 19 november 2019
p 1:Geraldine Voost heeft zich afgemeld, maar staat niet als zodanig genoteerd.
p 2: Graag verschil maken tussen Hannie vd Geest en Hannie Zeeman.
p 14, 8.2. Medische commissie: René Ewals geeft aan dat Jeffrey van Meerkerk en Hannie vd
Geest zouden spreken met NOC*NSF over mogelijke financiële ondersteuning vanuit daar voor
een vervolgonderzoek en uitwerking. Jeffrey van Meerkerk geeft aan dat de actie was voor René.
Hij zou dit initiëren zodra dit opportuun wordt, dus actie René Ewals. René Ewals is echter een
andere mening toegedaan.
p 14: Desiree Fiktorie: Erik Fiktorie heeft eerder aangegeven dat financiële stukken tegelijkertijd
naar de bondsraad en naar de kascontrolecommissie gestuurd zouden worden , zodat de
bondsraad vooraf actie kan ondernemen. Dat is niet gebeurd. Niek Burg beaamt dit. Niek was in
de veronderstelling dat de kascontrolecommissie de eerste moest zijn die de stukken zag. Maar
de bondsraad kan de kascontrolecommisie te allen tijde vragen meegeven.
Voorstel
Verslag vaststellen met enkele tekstuele wijzigingen
stemming:
voor
17
onthouding: 2
tegen
0
Besluit
Verslag aangenomen
5. Actiepuntenlijst
Actiepunten 1,2,3,5,6,7 zijn uitgevoerd
Actiepunt 4 staat op agenda vandaag
6. Jaarverslag 2019
Over het jaarverslag hoeft in principe niet over gestemd te worden door de bondsraad, maar het
bestuur wil de leden wel graag meenemen.
Vragen en opmerkingen n.a.v. het jaarverslag
Yvette Jager vraagt Henk Peter Vos of hij in het kader van sponsoring gesprekken heeft gehad met
zakelijke partners, wie dat zijn en wat de opbrengsten zijn.
Henk Peter Vos antwoordt dat hij in het jaarverslag heeft aangegeven dat hij eerst prioriteit heeft
moeten geven aan Communicatie. Daardoor is Marketing nog niet opgepakt. Dat staat in 2020 op
het programma. Wel is een deal gesloten met Ibis Styles voor het NK. Het NK is nu niet meer in
Almere, dus deze deal kan niet doorgaan. Zijn eerste prioriteit ligt nu bij Communicatie. De NADB
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moet een smoelwerk en een verhaal hebben. De nieuwe website is gelanceerd. Het verhaal is het
volgende. Na Corona hopen we partners te vinden, maar dat wordt een uitdaging.
De Seniorenbeurs was afgelopen jaar ook zeer geslaagd. Er wordt geprobeerd de dansport ook in
deze leeftijd meer bekendheid te geven. S5 is nog steeds een pilot, geeft het bestuur aan.
Hannie Zeeman wijst erop, dat Ineke Koeken inmiddels lid is van de medische commissie van de
WDSF.
Hannie Zeeman vraagt naar de opmerking over ‘Versterking WDSF’: geldt dit alleen voor eigen WDSF
(Holland Masters) of ook voor Noordhoek? Het bestuur geeft aan dat Noordhoek niet benoemd
wordt omdat die wedstrijd niet vanuit de NADB wordt georganiseerd.
Willem Broekstra vraagt naar afkorting SSO  Dit staat voor ‘shared service organisatie’.
David Kramer: Spreekt een compliment uit voor de toename aan transparantie die hij ziet. Hij vraagt
het bestuur wel om volgend jaar beter duidelijk te maken, wat ze voor komende jaren willen
bereiken. Jeffrey geeft aan dat de doelstellingen van de NADB in het jaarplan zijn opgenomen.
7. Jaarrekening 2019
7.1. Verklaring kascommissie
Toelichting en discussie vooraf
Niek Burg geeft aan dat de jaarrekening en alles daaromheen ruim op tijd is afgerond, ondanks de
corona-perikelen. De analyse van kascontrolecommissie (KCC) is toegevoegd.
Toelichting op de jaarrekening:
De liquide middelen zijn gestegen. Ook het eigen vermogen is toegenomen. Daarmee is er een
goede startpositie voor 2020 en dat is hard nodig nu corona alles op zijn kop heeft gezet. In 2020 zal
het zeker financieel minder positief zijn. Een analyse van de impact van de coronacrisis is ook
opgenomen.
Niek geeft wel aan dat sommige voordelen incidenteel zijn. Opleiding, bijdrage Verspaandonk,
positief resultaat van NK zullen er in 2020 (wellicht) niet zijn.
Jeffrey van Meerkerk geeft aan het daar niet helemaal mee eens te zijn, omdat er ook hervormingen
en forse bezuinigen zijn doorgevoerd.
Jaco vd Berg geeft aan dat het terugbrengen van het NK naar één weekend ook een besparing
oplevert.
Verklaring kascontrolecommissie
Jaco vd Berg geeft toelichting namens de kascommissie. De vergadering is digitaal gevoerd, waarbij
vooraf vragen waren ingediend. De jaarrekening was meer in detail ingediend dan andere jaren,
waarvoor de KCC de NADB een compliment geeft. KCC ziet dat er structureel geld wordt bespaard
op NK en ICT, wat de uitgaven beter onder controle zal houden. De maatregelen die de NADB heeft
opgeschreven nav corona kan de KCC goed volgen.
Vragen aan kascontrolecommissie
René Ewals maakt zich zorgen dat er geen onafhankelijke controle lijkt te zijn uitgevoerd op de cijfers
van de NADB, omdat zowel de KCC als de accountant in hun verslagen zeggen dat ze de cijfers niet
controleren. Hij vraagt zich daarom af, hoe iemand kan weten of de cijfers kloppen. Vroeger gaf de
KCC wel aan echt controle uit te oefenen.
Niek Burg antwoord dat de werkwijze van de KCC niet anders is geweest dan vorige jaren. Dit geldt
ook voor het opmaken van het verslag. Niek Burg geeft aan dat de KCC stukken mag opvragen en
dat ook heeft gedaan. De KCC onderschrijft dit. Die stukken gaven geen aanleiding tot vragen.
Daarnaast zijn er binnen de administratieve organisatie procedures opgesteld, waarbij
budgethouders uitgaven accorderen.
René Ewals geeft aan, dat er dan ook gerapporteerd moet worden dat er controle is uitgevoerd. Hij
leest nu in 2 stukken terug dat er geen onafhankelijke controle is uitgevoerd. Hij wil dat in de stukken
teruglezen. De werkzaamheden moeten dus anders verwoord worden, zodat zwart op wit staat dat
dit is gebeurd.
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De KCC geeft aan dat de tekst al drie jaar hetzelfde is. Bovendien staan de eisen aan de
samenstelverklaring vast. Fouten uit de administratie haal je eruit door vragen te stellen en de
antwoorden die je daarop krijgt. En dat heeft de KCC gedaan.
René geeft echter aan dat de KCC juist de commissie is die meer zekerheid moet geven over de
cijfers.
David Kramer hoort dat KCC meer heeft gedaan dan in hun verklaring staat en zou het een goed idee
vinden, als ze die dingen voortaan opnemen in hun verslag (bv: Wat heb je opgevraagd, wat heb je
ermee gedaan, welke steekproeven heb je genomen?).
Desiree Fiktorie geeft nogmaals aan dat de bondsraad al eerder heeft gevraagd de cijfers tegelijk
met de KCC te krijgen.
7.2. Vaststellen jaarrekening 2019
Voorstel
Vaststellen van jaarrekening met opmerking dat we toelichting van Jaco vd Berg over verrichte
werkzaamheden in de notulen opnemen én de opmerking van Niek Burg dat er naar een post van
75.000 extra onderzoek is gedaan. Jaco vd Berg bevestigt dit.
Als ontwikkelpunt voor volgend jaar wordt meegenomen: de vorm van het verslag van de
kascontrolecommissie, zoals boven aangegeven. Actie KCC en bestuur
Stemming
voor:
19
onthouding: 0
tegen:
0
Besluit
Jaarrekening is vastgesteld met genoemde aantekeningen
7.3. Kascontrolecommissie benoemingen
Hierop wordt in november teruggekomen. Mensen kunnen zich beschikbaar stellen voor de KCC.
8. Decharge bestuur over 2019
Stemming
voor:
19
onthouding: 0
tegen:
0
Besluit
Er is decharge verleend aan het bestuur.
9. Update Verspaandonk
Toelichting Niek Burg
In mei is het vonnis na hoger beroep door het gerechtshof hersteld, zodat de NBD meedeelt in het
geld. 29 juli as. wordt de verdeling definitief. De NBD heeft aangegeven dat zij zullen betalen zodra
de vordering definitief is (de vordering is 18.078, en de NBD heeft toegezegd dit te betalen op die
datum). Dhr Verspaandonk zelf heeft alles perfect dichtgetimmerd. Er komt nu ca. 100 euro per
maand binnen van zijn kant. Er is nog één mogelijke actie: beslag leggen op dansschool (die op naam
van zijn vrouw staat). Er wordt bekeken of de baten hiervan tegen de kosten (van de advocaat) zullen
opwegen.
Discussie
David Kramer verzoekt om een totaalplaatje met kosten/baten, in feite de optelling van alle
tussentijdse rapportage, en lessons learnt.
Jeffrey van Meerkerk geeft aan dat er al vaak terugkoppeling is gegeven aan de bondsraad en er ook
een Monitoring commissie is geweest die van alles op de hoogte is gehouden.
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10. Code goed sportbestuur zelfscan/
11. Voorstellen Statutenwijziging
Inleiding Boyan Kirchev
Een bond moet aan de Code Goed Sportbestuur voldoen om subsidieaanvragen te kunnen doen. De
zelfscan vormt daar een onderdeel van. Punten van aandacht voor de NADB zijn de volgende:
1. Vorig jaar is er goed gekeken naar de roosters van aan- en aftreden. De conclusie daarvan was,
dat we niet genoeg mensen hebben op deze manier (elke commissie minstens 3 leden; zitting
max 3x3 jaar). De continuïteit komt zo in gevaar.
De NADB kent twee soorten commissies: permanente commissies met een vaste taak, die altijd
nodig zijn en commissies die voor een specifieke taak zijn opgezet (‘tijdelijke commissies’
genoemd. De zittingstermijn van maximum 3x3 jaar geldt nu voor de vaste commissies. De
Code Goed Sportbestuur geldt in principe niet voor de commissies. De NADB had in het
verleden de keuze gemaakt om dat toch ook naar de commissies door te trekken. In het kader
van de herijking van de Code Goed Sportbestuur heeft de NADB aan NOC*NSF gevraagd of
misschien daarin verandering komt. NOC*NSF heeft aangegeven dat hierover inderdaad
nagedacht wordt maar dat wellicht een onderscheid wordt gemaakt tussen kleine en grote
bonden. In ieder geval geldt voor de huidige situatie de zittingsduur beperking vanuit de Code
niet voor commissies. Het bestuur stelt daarom voor de zittingsduur en de eis voor een
minimumaantal personen in de vaste commissies los te laten.
2. In de Code Goed Sportbestuur wordt uitgegaan van een maximale aaneensluitende
zittingsduur van bestuursleden van 8 (2x4) of 9 (3x3) jaar. Deze eis is ook door de NADB
overgenomen in de statuten. Echter in de Minimale Kwaliteitseisen wordt een
maximumtermijn van 12 jaar vastgelegd. Andere bonden hanteren ook de 12 jaar termijn. Om
de continuïteit en kennisoverdracht bij het bestuur te kunnen waarborgen stelt het bestuur
voor om naar een zittingstermijn van 4x3 jaar (aansluitend) te gaan.
3. De Code en de Minimale Kwaliteitseisen verplichten het bestuur een protocol van de
onverenigbare functies vast te stellen en regelmatig te actualiseren. Het is gebleken dat het
protocol van de NADB niet was geactualiseerd naar de huidige functies binnen de NADB. Het
bestuur heeft het protocol geactualiseerd en stelt een aantal inhoudelijke wijzigingen voor.
Een verandering is dat bestuursleden weer officials (bv jurylid) mogen zijn. NOC*NSF geeft ook
aan dat hiertegen in principe geen bezwaar is
Discussie en opmerkingen
Desiree Fiktorie snapt de redenering die leidt tot een bestuurstermijn van 4x3 jaar. Zij vindt het
echter onaanvaardbaar, dat commissies een onbepaalde zittingsduur krijgen, omdat er dan geen
vernieuwing meer zal komen. Er is dan geen stimulans meer om mensen erbij te halen.
Boyan Kirchev geeft aan, dat het bestuur het hier in principe mee eens is, maar dat zij juist zien dat
commissies moeilijk gevuld worden. Zij willen dan niet iemand wegsturen.
Desiree Fiktorie geeft aan er staat, dat officials geen actieve dansers mogen zijn. Maar dit geldt niet
voor scrutineers en chairpersons. Dit is een fout, geeft het bestuur aan. Wordt gecorrigeerd.
Zij vraagt ook, waarom een bondsraadslid geen lid van de reglementscommissie mag zijn. Boyan
Kirchev geeft aan dat dit in de aanbevelingen staat. De RC is een adviesorgaan van de bondsraad en
het bestuur en moet onafhankelijk zijn. Laurens Neuhaus vult aan dat de bondsraad de leden van
de reglementscommissie benoemt.
Stefan Cloudt wijst op een fout in de tabel. Een professional danser kan wel official (jurylid) zijn. Het
bestuur geeft aan dit te corrigeren.
Eline Cloudt vraagt naar de verschuivingen van de termijnen in het kader van de herijking Code Goed
Sportbestuur vanuit NOC*NSF. Is er een kans dat 3x3 een echte eis wordt, voor we dit gaan
aanpassen naar 4x3? David Kramer verzoekt om de Bondsraad te informeren over de voortgang van
de herijking van de Code Goed Sportbestuur, waaruit wellicht ook andere punten voor
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statutenwijzigingen uit kunnen voortkomen (zodat dit ineens kan worden meegenomen). Tevens
acht hij het van belang hoe de bestuurstermijnen in de nieuwe Code Goed Sportbestuur er uit gaan
zien, het is namelijk niet de bedoeling om naar de onderkant van de eisen te bewegen als op dit
punt het huis al op orde is. Boyan Kirchev bevestigt dat het inderdaad een discussie is bij de
NOC*NSF en dat de uitkomst nog niet bekend is. Vanuit NOC*NSF is wel de intentie uitgesproken
dat er een verschil wordt gemaakt tussen kleine en grote bonden. De bondsraad gaat over de
statutenwijzigingen pas in november stemmen. Het bestuur hoopt dat het dan duidelijk is of een
strengere eis door NOC*NSF gesteld wordt. De uitkomst wordt meegenomen in het definitieve
voorstel voor statutenwijzigingen. Het bestuur zegt toe de Bondsraad voorafgaand aan de volgende
Bondsraadvergadering over de voortgang bij NOC*NSF te informeren.
David Kramer vraagt zich af of een statutenwijziging gerechtvaardigd is voor slechts deze punten. Is
het niet handig meer punten mee te nemen, bv de leesbaarheid op bepaalde punten, de aanduiding
van personen met ‘hij’, maar vooral ook meer content. Want anders kan er wellicht veel via de
algemene reglementen worden geregeld.
Boyan Kirchev geeft aan dat dit niet de enige punten zijn maar een aantal van de kern wijzigingen
die het bestuur alvast met de bondsraad wilde bespreken. Elektronisch stemmen van de bondsraad
kan niet via een wijziging van het Algemeen Reglement doorgevoerd worden maar moet in de
statuten geregeld zijn.
Laurens Neuhaus geeft aan dat er wellicht de mogelijkheid is de statuten gratis te wijzigen. Vanuit
de SSO is financiering beschikbaar. Niek merkt op dat vanuit SSO inderdaad uren beschikbaar zijn
gesteld voor een gespecialiseerde review van de statuten maar de notariskosten moet de NADB zelf
betalen.
David Kramer zou graag de uitslagen van de zelfscan gedeeld zien worden met de bondsraad. Het
bestuur geeft aan dat de zelfscan elk jaar met de aanvraag van de subsidie wordt gedaan en niet
apart wordt vastgelegd.
De eventuele herziening van de code goed sportbestuur is door Corona vertraagd bij NOC*NSF.
Wanneer komt hij? Jeffrey van Meerkerk geeft aan dat het op de agenda van de ALV in november
staat.
Wanneer wordt de reserve op lijst van bondsraad benoemd als er iemand uit stapt? De
reglementscommissie geeft aan dat er een soort gewoonterecht is ontstaan dat een reserve pas bij
de volgende vergadering wordt benoemd. Het bestuur gaat dit punt meenemen bij de
statutenwijzigingen.
Er staat een fout in de tabel wat betreft de combinatie official / wedstrijdsecretariaat (in 1 richting).
Het bestuur gaat deze fout corrigeren.
Danssporttrainers mogen bestuurslid zijn. Waarom dan dansers niet? Zo missen we een grote poel
aan talent. David Kramer is voorstander van de onverenigbaarheid alleen voor de hoofdklassers te
laten gelden. Cor van de Stroet merkt op dat David voorstellen kan indienen voor de volgende
bondsraadvergadering. Hij moet dan wel 4 medestanders vinden.
Yvette Jager vroeg zich af of in de statutenwijziging wordt meegenomen dat het aantal leden van de
bondsraad worden verminderd. David vraagt ook of de mogelijkheid voor stemmen per volmacht
ook wordt opgenomen.
Over het aantal leden geeft Boyan Kirchev aan dat dit niet de voorkeur van het bestuur heeft op dit
moment. We gaan naar een bredere NADB, die niet alleen over Ballroomdansen gaat. Er moet ook
plaats zijn voor mensen uit de andere disciplines. Het invoeren van volmachtstemmen gaat het
bestuur ook geen voorkeur. Bij het aannemen van de statuten is het heel bewust gekozen om geen
stemmen per volmacht toe te staan om te voorkomen dat te weinig bondsraadleden aanwezig
zullen zijn.
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Cor vd Stroet maakt bezwaar tegen een onbepaalde zittingstermijn van de kascontrolecommissie.
Bestuur neemt dit mee.
René Ewals vraagt of de zittingstermijn van de bondsraadleden ook aangepast gaat worden naar 3x4
jaar (ipv 2x4 jaar). Het bestuur neemt dat mee.
René Ewals geeft aan dat de positie van de Atletencommissie ook meegenomen kan worden. Hij
vindt dat de AC een zelfstandige commissie binnen de NADB moet worden en het bestuur zou geen
bemoeienis met de benoemingen moeten hebben. De AC hoeft ook niet te rapporteren aan het
bestuur. Dit geldt ook voor andere atletencommissies binnen sportbonden. Eline Cloudt, lid van de
AC, zegt dat de AC dit ook een goed idee vindt. Laurens Neuhaus stelt voor dit te checken met de
WDSF-regels. Het bestuur neemt dit in overweging mee. René Ewals geeft aan dat hij lid is van de
WDSF AC en dat de regels zo zijn opgesteld.
Willem Broekstra vraagt zich af wat de vorige keer de argumenten waren dat er gekozen is voor 3x3
jaar. Boyan Kirchev geeft aan dat dat toen wellicht gebeurd is op grond van alleen de code goed
sportbestuur en niet de minimale kwaliteitseisen.
Desiree Fiktorie geeft aan dat deze stemming niet betekent dat ze ook daadwerkelijk akkoord is met
het voorstel. Het bestuur kan geen rechten ontlenen voor instemming met het voorstel.
Voorstel
Het bestuur vraagt om de support van bondsraad om de wijzigingen van statuten voor te bereiden
zodat die in november kunnen worden voorgelegd aan de bondsraad (m.b.t. zittingsduur bestuur,
zittingsduur commissies, zelfscan) en over het protocol voor onverenigbaarheid van functies. De
stemming hierover gebeurt in 3 delen.
Stemming 1
Voorstel
Het bestuur maakt voorstellen om de zittingsduur van het bestuur via de statuten te verruimen naar
4x3.
Stemming
voor:
17
onthouden:
1
tegen:
1
Stemming 2
Voorstel
Het bestuur maakt voorstellen om de zittingsduur van het commissies via de statuten te verruimen
naar 4x3 jaar tijd (m.u.v. de kascontrolecommissie).
voor:
19
onthouden:
0
tegen:
0
Stemming 3
Het bestuur maakt voorstellen om het protocol verenigbaarheid van functies aan te passen met een
correctie van de fouten (dansers mogen scrutineer en Chairperson zijn, professionals mogen
jureren;
voor:
18
onthouden:
1
tegen:
0
Desiree Fiktorie vraagt of de voorstellen voor de nieuwe statuten in een vroeg stadium beschikbaar
kunnen zijn. Zij wil graag een voorvergadering van de bondsraad zonder het bestuur organiseren
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met de Reglementscommissie. Het bestuur gaat het voorstel voor statutenwijziging tijdig naar de
bondsraadleden sturen maar merkt op dat de bondsraad zelf een vergadering met de
Reglementscommissie kan organiseren.
Boyan Kirchev vraagt de bondsraadleden om ook zelf tijdig te reageren als stukken worden
toegestuurd. De bondsraadleden hebben 3 weken voor de bondsraadvergadering alle stukken
ontvangen. Bijvoorbeeld de tekstuele aanpassingen in het protocol hadden ook in de tussentijd
gedeeld kunnen worden en aangepast. Dat bespaart tijd op de vergadering.
12. Bepaling normcontributie
Discussie
Niek Burg geeft aan dat twee punten voor wijziging in aanmerking komen:
- betaling contributie
- bijdragen van organisatoren
Marc Valkier licht toe dat onderzocht is welke kosten samenhangen met welke leden. De toelichting
hieromtrent is toegestuurd. Het bestuur wil op grond hiervan gefaseerd overgaan op een nieuw
systeem, waarbij objectiever duidelijk is waarom bepaalde bijdragen worden gevraagd.
Corry van Hugten vraagt naar bedragen.
Niek Burg geeft aan dat bij de volgende begroting bedragen worden gekoppeld aan beide systemen.
Aan de bondsraad om te kiezen voor één van beide systemen voor de begroting. Met de optie om
eventueel een overgangsperiode in acht te nemen.
Stemming:
voor:
18
onthouden:
1
tegen:
0
Besluit
De bondsraad ondersteunt het uitwerken van deze nieuwe werkwijze.
13. Rondvraag en mededelingen
• Desiree Fiktorie vraagt naar het beslismoment rondom het al dan niet doorgaan van het NK. Hannie
vd Geest geeft aan dat veel afspraken zijn gemaakt onder voorbehoud van corona. Binnen enkele
weken wordt waarschijnlijk duidelijker wat er na 1 september kan en wanneer de beslissingen
worden genomen. Een exacte datum is niet te noemen. Het idee wordt geopperd, dat de NADB
beter moet communiceren dat de NADB nog steeds voornemens is het NK en de HM/WK te
organiseren.
• Stefan Cloudt complimenteert het bestuur met de goede werkzaamheden ondanks corona. Hij
dient ook het voorstel in om de nieuwe site vanuit oude door te linken en wijst erop dat NADB nu
7% meer leden heeft dan vorig jaar.
• David Kramer merkt op dat vanuit bestuur vaak wordt gezegd dingen te gaan bespreken. Hij wil
graag dat deze punten in de actielijst opgenomen worden en dat er daadwerkelijk vanuit het
bestuur terugkoppeling komt. Het bestuur heeft toegezegd om de punten waarvan het bestuur
heeft aangegeven dat dit meegenomen wordt op de actielijst te noteren.
• Maureen Lubbers vraagt of Breaking en Rock & Roll ook in de contributie worden meegenomen.
Niek Burg geeft aan dat voor nieuwe groep ook de nieuwe kosten zullen worden onderzocht.
• Maureen Lubbers vraagt naar de nieuwe sportsdirector. Hannie vd Geest antwoordt dat Jasper
Vermeer de opvolger wordt van Robert van Halder. Hij zal een aantal maanden meelopen en na de
HM zal Robert het stokje officieel overdragen. Jasper is inmiddels gestopt als ad interim bestuurslid
van NVD.
• Eline Cloudt geeft aan dat de atletencommissie heel tevreden is over de snelle acties vanuit het
bestuur en de Sportcommissie op door hen ingediende punten.

Page 10 of 11

Jeffrey van Meerkerk sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng. Hij wil nogmaals
Ronald Straatman bedanken voor de uitermate gastvrije ontvangst.
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