
 

 
 

Bondsraadvergadering 24 november 2020 
 

Aanvangstijd 19:00 uur – eindtijd 23:11 
Aanwezige bestuursleden: 
Jeffrey van Meerkerk (voorzitter),  
Boyan Kirchev (secretaris) 
Niek Burg (penningmeester),  
Hannie van der Geest (algemeen bestuurslid),  
Jeroen Koene (algemeen bestuurslid). Henk Peter Vos (algemeen bestuurslid) 
Frank de Vos (technisch adviseur van het bestuur) 
 
Aanwezige bondsraadleden: 
Willem Broekstra, , Eline Cloudt, Stefan Cloudt, Stefan Doodkorte,  René Ewals, Glenn 
Feddema, Erik Fiktorie, Désirée Fiktorie-Smits, Lesley Groeneveld, Frans Hugens, Corrie 
van Hugten, Yvette Jager (tot 21.22), Piet Koeken, Niek Koopmeiners, David Kramer, 
Rob Kuijper, Maureen Lubbers, Rob Neuhaus, Paul Reijn, Cor vd Stroet, Geraldine 
Voost (tot 22.00), Cor Zeeman (tot 21:22), Hannie Zeeman (tot 21:22). 
 
Afwezig met afmelding: 
Marc Valkier 
 
Aanwezige adviserende leden van de bondsraad 
Onno Butter (voorzitter Reglementscommissie)  
Laurens Neuhaus (lid Reglementscommissie) 
Larissa Sneek (lid Reglementscommissie – tot 19:55) 
 
Afwezig zonder afmelding: 
 
Overig aanwezigen 
Phien Abbink, Vertrouwens Contactpersoon. ,Ger Cloudt, Tim Puts en Kim de Haan bij 
het punt over de Atletencommissie. 
 
Notulist: 
Ymke Lemmens 
 
Agenda: 
 
1. Opening door de Voorzitter 
Toelichting op de digitale manier van vergaderen. Dankwoord voor het voorwerk van 
diverse bondsraadleden. De input is gebruikt door het bestuur voor aanscherpen van 
het Jaarplan 2021 en het wegnemen van onduidelijkheden. Jaarplan en begroting zijn 
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afgestemd met NOC-NSF. Zij geven aan dat in de huidige Coronatijd een beknopt 
jaarplan (A4 is zelfs voldoende) volstaat. 
 
Overige mededelingen: 
 Bestuurslid Henk Peter Vos sluit zich later aan door verplichtingen in zijn bedrijf. 
 Directie Sport van Ministerie van Sport heeft via email aangegeven dat de 
beschikking van de bij VWS aangevraagde subsidies voor de WK’s in mei 2021 onze 
kant op komt. Dit betekent dat het NADB WK weekend op 1 en 2 mei 2021 financieel 
verantwoord kan worden georganiseerd, uiteraard mits Corona dit toelaat. 

 

2. Vaststellen agenda 
Punt 4 wordt naar achteren geschoven tot Henk Peter Vos aanwezig kan zijn. 
stemming 
 voor  23 
 tegen  0 
 onthouding 0 
besluit aangenomen 
 
3. Benoemingen: Frank de Vos – Algemeen bestuurslid 
 
Frank de Vos stelt zich voor. Lid sinds 1980, eerst als danser bij amateurs en 
professionals. Sinds 1995 dansschoolhouder in verschillende dansvormen. Ook buiten 
de Standaard en Latin is hij ingewijd in de (wedstrijd)danswereld. Frank ziet de 
overeenkomsten tussen de verschillende dansvormen en denkt dat door verbinding de 
danssport sterker kan worden. Hij wil daar graag een rol in spelen. 
Vragen van de bondsraad: 
 
 David Kramer is blij met de versterking voor de pittige taak. Hij vraagt zich af 
hoe Frank de afgelopen tijd als technisch adviseur beleefd heeft. Daarnaast vraagt hij 
zich af, hoe Frank zijn taak in het coördineren van dansvormen voor zich ziet en wat 
zijn ervaring daarin is. David maakt ook nog de opmerking dat bestuur voorzichtig moet 
zijn met het aanstellen van technisch adviseurs in het algemeen en dat daar richtlijnen 
voor moeten worden opgesteld, aangezien het bestuur gekozen is en een adviseur 
niet. Hij heeft daarover ook een mail gestuurd. 

 
Boyan Kirchev reageert op het laatste punt: Frank was net te laat met zijn kandidatuur 
voor de vorige bondsraadvergadering. Maar de input van David over Technische 
adviseurs is ter harte genomen. 
 
Frank de Vos reageert op de eerste twee punten. Hij was verbaasd over de 
professionaliteit van de organisatie en voelt zich welkom en goed begeleid. Deze 
periode is daardoor heel waardevol geweest als inwerkperiode. Wat betreft het 
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coördineren van dansvormen: Frank kent alle betrokken mensen en hun meningen 
persoonlijk en kan daardoor een verbindende rol spelen. 

 
 Niek Koopmeiners vraagt of Frank ook leiding gaat geven aan de 
sportparticipatiecommissie. Antwoord nee; de portefeuille wordt verbreding van de 
danssport. Niek vraagt daarnaast hoe hij zijn rol aan de federatietafel ziet, welke 
insteek hij namens de NADB gaat nemen. 

 
Frank antwoordt dat we tot een geheel moeten komen, waarin iedereen onder 
dezelfde koepel gaat vallen, in eerste instantie onder de NADB en uiteindelijk 
misschien onder een andere federatie. Het precieze einddoel is nog moeilijk aan te 
geven. 
 
Jeffrey van Meerkerk vult aan, in de voorbereiding op deze vergadering heeft het 
bestuur een beleidsnotitie opgesteld. Deze is ook gedeeld met alle leden van de 
bondsraad. We voeren een tweesporenbeleid. 1. Daar waar het de erkende 
wedstrijdsport betreft wordt eea al binnen de NADB georganiseerd. Voor 
dansorganisaties of dansers die streven naar sport erkenning is dit de weg die al door 
diverse organisaties bewandeld wordt (IDS, Breaking, Rock ‘n Roll, dansen met een 
beperking SRN / SDN) 2. Het voornaamste doel van de federatietafel is te komen tot 
samenwerking, los van de structuur. De structuur is geen doel op zich. Of er op termijn 
een nieuwe federatie wordt opgericht hangt af van hoe de samenwerking tussen alle 
organisaties vorm krijgt. Hierover hebben alle organisaties afstemming met hun 
achterban. Dat geldt ook voor de NADB. Er worden eerst binnen de federatietafel 
verbindende activiteiten georganiseerd. Deze moeten verder gaan dan alleen het 
opstellen van een wedstrijdkalender. 

 
 Desiree Fiktorie vraagt zich af of de zwaarte van de bestuurstaak voor Frank te 
combineren is met de eigen dansschool.  

 
Frank geeft aan dat hij een hele andere dansschool heeft dan HP, waarbinnen hij alleen 
de ballroom lessen hoeft te doen. Bovendien zijn vrouw en kinderen ook actief in de 
dansschool. 

voorstel 
Frank benoemen als bestuurslid. 
stemming 
 voor  23 
 tegen  0 
 onthouding 0 
besluit 
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Frank de Vos is unaniem benoemd. 
 
David Kramer vraagt nog na of er echt een procedure komt voor het aanstellen van 
technisch adviseurs en anderen die aansluiten bij bestuursvergaderingen. Boyan 
Kirchev zet dit op de actiepuntenlijst. Actie bestuur 
 
4. Mededeling: aftreden Henk Peter Vos (behandeld na punt 6) 
Henk Peter Vos geeft aan dat hij echt van plan was zijn termijn af te maken. Maar hij 
draait zijn bedrijf alleen, met één assistente. Intussen heeft hij ook vele verbouwingen 
in zijn bedrijf uitgevoerd. Dat doet hij voornamelijk zelf. Daardoor heeft hij te weinig 
tijd om met dit actieve bestuur samen te kunnen werken. Hij kijkt met een goed gevoel 
terug op de prettige, respectvolle samenwerking en wil, indien mogelijk, het bestuur 
blijven ondersteunen met communicatietaken. Hij voelt zich niet helemaal goed bij 
deze beslissing, maar het is een noodzakelijke beslissing voor zijn bedrijf. 
 
Jeffrey van Meerkerk bedankt Henk Peter voor zijn werk en speciaal het upgraden van 
de website, iets wat al lang een wens was van het bestuur, het maken van een 
communicatieplan en het aanstellen van Ciccio Pecoraro als voorzitter van Marketing 
en Communicatie. 
 
5. Vaststellen notulen bondsraadvergadering juni 2020 
discussie 
De gebundelde opmerkingen zijn inmiddels verwerkt in de notulen. 
 
p 1: Stefan Cloudt geeft aan dat Niek Koopmeiners aan hem tijdens de vergadering 
geappt heeft dat hij ziek was. Maar als het niet aan het bestuur is gemeld, word je als 
‘zonder afmelding’ genoteerd. 
p 5: Yvette Jager vraagt wat shared services zijn. Boyan legt uit dat dat bv juristen zijn, 
waar iedereen van gebruik kan maken, of administratieve diensten. Ook het 
bondsbureau is hierin opgenomen. Hieraan zijn natuurlijk kosten verbonden, maar die 
betaalden we vroeger ook voor het bondsbureau. 
p 6-7 (punt 10-11): Willem Broekstra constateert dat de termen Code Goed 
Sportbestuur en Minimale Kwaliteitseisen (uit het richtlijnenboek) door elkaar worden 
gehaald. Hij heeft bij NOC*NSF navraag gedaan. Zij geven aan dat er niet sprake is van 
4x3 jaar bij de termijnen van bestuurders. Willem leest de notitie van Huibert Brandts 
voor, waarin aangegeven wordt dat maximaal 9 jaar de aanbeveling wordt (hoewel nu 
12 jaar nog wel wordt gedoogd). 
Boyan Kirchev begrijpt de verwarring en corrigeert de beeldvorming van Willem 
Broekstra. De termen zijn niet door elkaar gehaald maar er is sprake van twee 
verschillende documenten. Er is ook geen sprake van gedogen. Hij verwijst naar de 
notitie die voor de vergadering van juni is meegestuurd. De “13 aanbevelingen van 
Goed Sportbestuur” zijn ook aangeduid als “De Code Goed Sportbestuur”. De Code 
geeft de “best practices” aan. In de Code is inderdaad een recommandatie voor 9 jaar 
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zittingsduur van het bestuur opgenomen. De Minimale Kwaliteitseisen (MKE’s) 
beschrijven de basis standaarden waaraan voldaan moet worden, oa om in aanmerking 
te komen voor de basis financiering vanuit NOC*NSF voor het algemeen functioneren 
van de bond. In de MKE staat de termijn van 12 jaar benoemd. Deze termijn wordt 
vaak binnen de kleine bonden gehanteerd. NOC*NSF bereidt op dit moment een 
update voor van de Code Goed Sportbestuur, in het concept is opnieuw de 9 jaar 
opgenomen. Er zijn geen aanpassingen voorgesteld voor de MKE’s. Dit betekent dat de 
12 jaar de basis standaard blijft waaraan voldaan moet worden.  
p 9: Desiree Fiktorie zegt dat haar instemming afhangt van de manier waarop het op 
papier komt. Boyan Kirchev voegt dit toe aan de notulen. 
 
David Kramer geeft aan dat in zijn beleving de stemmingen over de statutenwijzigingen 
tijdens de vorige vergadering alleen voorbereidend werk betroffen en niet instemming 
met beleidswijzigingen inhielden. Deze beleving is gedeeld door meerderheid van de 
toen aanwezige bondsraadleden, namelijk, Yvette Jager, Eline en Stefan Cloudt, Hannie 
Zeeman, Cor Zeeman, Maureen Lubbers, Desiree Fiktorie, René Ewals en Willem 
Broekstra.  
 
Boyan Kirchev is met de bovengenoemde stelling niet mee eens. Hij geeft aan dat ook 
de inhoud van de voorstellen in de vergadering besproken is. In de begeleidende 
notitie voor dit agendapunt staat duidelijk wat aan de bondsraad “gevraagd wordt”. 
Bovendien hoeft het bestuur geen toestemming nodig om voorstellen uit te werken. 
De bespreking in de bondsraad was bedoeld om de principiële positie van de 
bondsraad over deze wijzigingen te peilen zodat het bestuur en de 
Reglementscommissie geïnformeerd aan de slag kunnen gaan met de voorbereiding. 
Het voorbereiden van statutenwijziging is heel veel werk. Boyan Kirchev laat ook 
nogmaals de tekst van de notulen zien, waarin het bestuur de bondsraad vraagt om de 
principiële besluiten. Op de volgende vergadering worden de statutenwijzigingen 
besproken (bijzondere vergadering in januari 2021)  
 
voorstel: 
Vaststellen notulen met gemaakte wijzigingen. 
stemming 
 voor  23 
 tegen  0 
 onthouding 0 
besluit 
Notulen vastgesteld. 
 
Vaststellen actiepuntenoverzicht, zoals opgesteld door Boyan 
stemming 
 voor  22 (Desiree geeft aan dat haar handje stuk is en voegt haar stem 
via de chat toe) 



Page 6 of 18 
 

 tegen  0 
 onthouding 0 
besluit 
Actiepuntenoverzicht vastgesteld. 
 
6. Vaststellen jaarplan 2021 
discussie 
Maureen Lubbers vraagt hoe het bestuur er ook voor gaat zorgen, dat deze dingen ook 
gaan gebeuren. Jeffrey geeft aan dat het plan op advies van bondsraad meer SMART is 
gemaakt, met tijdsindicatie en aangepast aan tijd van Corona. De toevoeging van Frank 
de Vos aan het bestuur geeft ook meer mankracht. Het bestuur gaat in overleg met de 
commissies en heeft er vertrouwen aan, dat de samenwerking goed zal zijn. 
David Kramer vindt het fijn dat er aanscherpingen gedaan zijn. Het plan is veel meer 
SMART geworden. Hij heeft nog als feedback de volgende punten: 
 
1. Voor NOC*NSF is een A4-tje voldoende, maar David benadrukt dat een jaarplan 
primair voor de bond zelf is en door de bondsraad wordt vastgesteld. 
2. Volgens de statuten moet er ook een meerjarenplan worden gemaakt. 
Wanneer is dat voor het laatst gebeurd?  
3. Hij ziet ook graag opgenomen dat operationele taken minder bij het bestuur en 
meer bij commissies komen te liggen (actief vacaturebeleid dus).  
4. Ook moet er rekening mee gehouden worden dat de 4x3 eventueel niet wordt 
goedgekeurd. De bond moet dan op zoek naar een nieuwe voorzitter en dat moet in 
het plan worden opgenomen.  
5. Graag ziet hij ook prestatie-indicatoren opgenomen. Jaarplan koppelen aan een 
jaarafsluiting. 
 
Jeffrey van Meerkerk geeft aan dat het bestuur daar waar dit mogelijk is de koppeling 
zal maken tussen activiteiten in het jaarplan en de begroting. Het bestuur gaat graag 
in op het aanbod van de bondsraad om samen te werken in het opstellen van die 
prestatie-indicatoren en hoe daarmee om te gaan. Wel geeft hij aan dat we binnen een 
vereniging werken en dat we wat hem betreft zaken evalueren en elkaar niet 
beoordelen en afrekenen. Commissies moeten inderdaad de meer operationele taken 
uitvoeren.  
 
Daarnaast geeft Jeffrey aan, dat hij ook gaat nadenken of hij zich voor een extra jaar 
als voorzitter beschikbaar gaat stellen als de Statuten dat toestaan. Dat is nog geen 
vastgesteld feit. 
 
Erik Fiktorie vraagt bij p. 8 hoe het bestuur tot deze volgorde van prioriteiten is 
gekomen. Sportparticipatie staat nl. helemaal onderaan. Bestuur heeft in de reactie op 
de vragen aangegeven, dat dit niet de volgorde is. Maar in het nieuwe jaarplan staat 
wel weer het woord prioriteiten genoemd. 



Page 7 of 18 
 

 
Boyan Kirchev geeft aan dat het opbouw van het plan is als volgt: belangrijke thema’s, 
waaruit volgen de prioriteiten en de geplande activiteiten. Er is geen bepaalde 
volgorde beoogd al hoeveel op dit moment governance toch op de hoogste plek staat 
vanwege de statutenwijzigingen en het aftreden van bestuursleden. Sportparticipatie 
staat zeker niet op de laatste plek. NOC*NSF heeft duidelijk aangegeven dat 
sportparticipatie een belangrijk speerpunt van de sportbonden moet worden. 
Persoonlijk vindt hij Communicatie en Marketing in 2021 ook heel belangrijk. 
 
Desiree Fiktorie stelt voor geen nummers te gebruiken, maar bullets, zodat anderen 
die niet bij de vergadering waren er ook geen volgorde van belangrijkheid in zullen 
lezen. Boyan past dit aan.  
voorstel 
Instemming met vaststelling van jaarplan voor 2021 
stemming 
 voor  19 
 tegen  3 
 onthouding 1 
besluit 
Het jaarplan is vastgesteld. 
 
7. Financiën (met toelichting Niek Burg): 
a. Vaststellen contributies en licenties 2021 
Geen wijzigingen voorgesteld in bestaande contributies. Het is nog wel te adviseren de 
bestaande structuur te herzien, maar daar is het nu niet de tijd voor. Dit wordt in 2021 
weer opgepakt. David Kramer vraagt zich af het vaststellen van de contributies en 
licenties niet tegelijk met de begroting moet worden meegenomen. Niek Burg vindt 
dat dit een apart punt is en brengt het graag nu ter stemming. 
voorstel: handhaven huidige contributies 
stemming 
 voor  23 
 tegen  0 
 onthouding 0 
besluit: contributiestructuur unaniem vastgesteld 
 
b. Vaststellen jaarbegroting 2021 
Het concept is voorgelegd aan bondsraad. Alle vragen van de bondsraad zijn zo goed 
mogelijk beantwoord. Het uitgangspunt is hetzelfde geweest als vorige jaren: een 
bestendige en voorzichtige gedragslijn. Maar de situatie is wel veranderd. Risico’s van 
de coronacrisis zijn meegenomen zonder er een zwart scenario van te maken. Voor 
volgend jaar zijn er meer onzekerheden. Het bestuur zal zeker de vinger aan de pols 
houden. Het resultaat zal nog iets positiever worden doordat NOC*NSF met 18.000 
euro subsidie komt voor 2021 Die aanvulling wordt niet meegenomen in de stemming. 
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Eline Cloudt vraagt ook of de subsidie voor Holland Masters al is meegenomen in de 
begroting. Jeffrey van Meerkerk geeft aan, dat dat wel is meegenomen voor het 
weekend in mei, maar nog niet volledig voor het andere weekend in oktober 2021. De 
procedure voor de subsidie VWS voor oktober 2021 is nog niet gestart. Als er geen 
subsidie komt, kan de bond het weekend niet organiseren. 
 
Niek Koopmeiners ziet dat de extra subsidies een aanzienlijk positiever resultaat 
opleveren. Hij geeft aan daardoor niet te kunnen instemmen met de begroting. Hij 
verwacht dat de (geschatte) extra subsidie wordt opgenomen in de begroting. De 
NADB is misschien ook financieel gezonder dan nodig is. Niek Koopmeiners ziet dan 
graag meer investeringen, omdat we op een kritisch punt staan wat betreft participatie 
aan de danssport. Dat ziet hij dan ook graag terug in het jaarplan. 
 
Niek Burg geeft aan dat hogere subsidie van Holland Masters alleen komt, als het ook 
doorgaat. En dat is nog niet zeker door corona. Hij wil de NADB niet rijk rekenen. 
 
Jeffrey van Meerkerk geeft aan dat er ook uitkeringen van subsidies zijn 
doorgeschoven door corona. Daar profiteren wij waarschijnlijk van voor het weekend 
in mei 2021. Hij pleit voor voorzichtigheid in de begroting. Mochten de subsidies er 
komen dan wil hij graag in samenwerking met de commissies de sportparticipatie gaan 
aanpakken.  
 
David Kramer dankt Niek Burg voor het vele werk in het beantwoorden van de vragen. 
Hij ziet graag dat de transparantie aangehouden wordt, zeker wat betreft de 
evenementen. Het bespreken van de begroting onder tijdsdruk van NOC*NSF vindt hij 
onwenselijk. Daarom stelt hij voor het volgend jaar naar voren te halen in het jaar. Hij 
heeft niet een specifieke gedachte over op welk moment in het jaar dat zou moeten 
gebeuren. Daarnaast geeft David aan dat er een kruisbestuiving is tussen de 
verschillende evenementen. Hij zou graag zien dat elk evenement budgetneutraal 
georganiseerd kan worden. Ook roept hij het bestuur op de organisatie van 
evenementen aan commissies te delegeren, zodat er tijd voor besturen overblijft. 
 
David Kramer vraagt ook nog naar de aantallen van de verschillende basislicenties. Hij 
ziet verschillende getallen op p 6 en 8. Niek geeft aan dat het een verschil betreft 
tussen begrote aantallen (in de begroting vooraf) en werkelijke aantallen (in de 
afrekening achteraf). Vervolgens vraagt David zich af of een gelijkblijvend ledenaantal 
realistisch is. Hij is van mening dat er voorzichtiger begroot moet worden. Niek Burg 
geeft aan dat het ledenaantal per eind september altijd als leidend voor de nieuwe 
begroting wordt genomen. 
 
Daarnaast vraagt David om een stevige toezegging dat de bondsraad wordt 
geraadpleegd als er bezuinigingen nodig zijn. Hij wil de verantwoordelijkheid daarvoor 
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graag delen. Niek Burg en Jeffrey van Meerkerk geven aan dat niet meer dan normaal 
te vinden, aangezien het impact heeft op alle keuzes. Boyan Kirchev geeft ook aan dat 
dit een verplichting is vanuit het verenigingsrecht. 
 
Niek Koopmeiners vindt dat er te snel voorbij wordt gegaan aan de extra subsidies, 
zeker omdat op dit moment het uitgangspunt is dat de evenementen doorgaan. Hij 
vraagt zich af wat de het verwachte positieve resultaat nu is. Niet pas over een jaar 
bekijken of meer investeren mogelijk is. Niek Burg maakt onderscheid tussen subsidie 
van het NOC, die hoe dan ook door gaat, en de subsidie van het WK evenement in mei 
2021, die afhankelijk is van het doorgaan van het evenement. 
 
René Ewals stelt voor de ruimte om te investeren in de voorjaarsvergadering te 
bespreken. Jeffrey van Meerkerk neemt dit voorstel over. 
 
Niek Koopmeiners geeft aan dat bv het verlagen van entreegelden nog een keuze zou 
kunnen zijn. Jeffrey geeft aan dat dat nog mogelijk is en door het bestuur bepaald kan 
worden nadat bekend is hoe Q1 verlopen is. Niek Koopmeiners gaat daarmee akkoord. 
 
Maureen Lubbers vraagt zich af waarom er drie evenementen worden georganiseerd 
en of de PDF met toelichting en toezeggingen per onderdeel nu deel uit gaan maken 
van de begroting. Ze ziet het als een goede aanvulling. Jeffrey geeft aan dat er normaal 
2 events zijn waarover de NK-disciplines worden uitgespreid. Door het cancelen van de 
Holland Masters in oktober krijgen ze van WDSF extra ruimte iets te organiseren. Niek 
Burg kan er vrede mee hebben dat de toelichting aan de begroting wordt toegevoegd. 
 
Eline Cloudt ziet dat er World Opens georganiseerd worden i.p.v. International Open. 
Zij vraagt of er onderzocht kan worden bij de dansers waar zij behoefte aan hebben. 
Jeffrey van Meerkerk juicht het toe als de Atletencommissie dat voor 2022 onderzoekt. 
 
Erik Fiktorie wil straks in de voorjaarsvergadering ook graag een prognose zodat de 
bondsraad weet hoe 2021 is gestart en naar verwacht gaat verlopen. Dit staat los van 
jaarrekening 2020. Niek Burg stemt hiermee in1. 
 
Niek Koopmeiners bedankt Niek Burg voor het vele werk. 
voorstel: Voorstellen begroting 2021 inclusief correctie subsidie NOC 
stemming 
 voor  19 
 tegen  3 
 onthouding 1 
besluit: De begroting voor 2021 is vastgesteld. 
 

 
1 Niek Burg zorgt voor een prognose op de bondsraadvergadering in het voorjaar 2021 
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c. Wijziging werkwijze kascommissie naar aanleiding van feedback van de 
bondsraad 
Niek Burg heeft zijn bezwaren op papier gezet, maar volgt de wens van de bondsraad. 
De jaarrekening wordt voortaan naar bondsraad én kascontrolecommissie gestuurd. 
Vertrouwelijkheid wordt een aandachtspunt. 
Voorstel: gelijktijdig uitsturen van stukken naar bondsraad en kascommissie. 
stemming 
 voor  14 (inmiddels hebben 3 leden de vergadering verlaten) 
 tegen   
 onthouding 6 
besluit: Het voorstel is aangenomen. 
 
d. Mededeling aftreden penningmeester (uiterlijk per juni 2021) (mondelinge 
toelichting) 
Niek Burg licht toe dat hij tot juni 2022 zou aanblijven. Van toegevoegde waarde zijn 
voor de bond, zelfvoldoening ervan krijgen en jezelf ontwikkelen zijn belangrijke 
punten voor hem. Met name de voldoening krijgt hij er niet meer van. Hij hoopt dat er 
een goede opvolger kan worden gevonden. Een paar lopende dossiers wil hij wel 
afwikkelen. Zo kan de nieuwe penningmeester zich op de toekomst richten. 
 
Niek Koopmeiners vindt het vertrek jammer. Als kritisch bondsraadslid heeft hij prettig 
samengewerkt met Niek Burg. Hij prijst de helderheid van Nieks werk. Hij hoopt dat 
het gebrek aan voldoening niet door zijn handelen komt. 
 
David Kramer spreekt ook zijn waardering uit. 
 
8. Ter bespreking: 
a. Hoe zorgt het bestuur voor werving van nieuwe bestuursleden met het (nu en 
volgend jaar) aftreden? 
 
Dit is al eerder behandeld in de vergadering. 
 
b. Federatietafel 
Het bestuur heeft een beeld geschetst. Het komt nog terug in de informele vergadering 
in Q1. 
 
David Kramer vraagt naar de ambitie van de NADB om de danssport te verenigen. 
David geeft aan dat de bondsraad hierover ook mee besluit. Hij ziet graag dat het 
bestuur mijlpalen formuleert, waarover de bondsraad mee kan praten. 
 
Jeroen Koene merkt op dat nu de verschillende partijen hun eigen koers volgen. De 
koers ‘verbreding’ van de NADB is al ingezet door Frank de Vos te benoemen. Aan de 
tafel proberen de verschillende partijen elkaar te vinden. Een stip op de horizon is niet 
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te zetten, concrete stappen worden nog niet genomen. Het gaat een intensief proces 
worden. Alle partijen hebben belangen te verdedigen. Als er concrete stappen zijn 
worden die met de Bondsraad gedeeld. 
 
Boyan Kirchev geeft aan dat het onderwerp over de federatie tafel elke keer op de 
agenda van de bondsraadvergadering is gezet en besproken. In de juni vergadering 
werd het ook aan het bestuur en de NADB om meer regie in dit proces te nemen. Dat 
is in de benoeming van Frank de Vos gebeurd. De Bondsraad wordt natuurlijk bij elke 
belangrijke stap betrokken. 
 
David Kramer geeft aan, dat hij niet alleen geïnformeerd wil worden, maar er ook 
betrokken bij wil zijn. Bijvoorbeeld over het door Jeffrey genoemde besluit alle 
sportvormen bij elkaar te brengen. Jeroen Koene geeft aan dat dit nu de taak van Frank 
de Vos gaat worden. Jeffrey geeft aan dat de verbreding op danssport de koers is die 
al meerdere jaren onderdeel is van de jaarplannen van de NADB. Deze zijn altijd 
vastgesteld door de bondsraad en zijn volledig in lijn met de missie van de NADB om 
danssport in Nederland binnen sportkoepel NOC*NSF te organiseren en ontwikkelen. 
Alle nominaties uitzendingen in danssportdisciplines die door IOC / WDSF en NOC*NSF 
zijn erkend verlopen via de NADB. We doen dit in volledige transparantie en 
samenwerking met de dansorganisaties die de dansvorm/ stijl bedienen 
 
David geeft aan dat hij iets genist kan hebben wat betreft het vereniging van de 
danssporten, maar wijst er ook op dat de instemming met een persoon niet 
instemming met de koers betekent. 
 
c. Aantijging op integriteit van de AC en AC reglement wijzigingen 
Boyan Kirchev geeft aan dat het bestuur geen spanningsveld voelt tussen hen en de 
Atletencommissie. En dat het bestuur verbaasd was dat deze punten in plenaire sessie 
van de bondsraad besproken moeten worden. Het betrof het advies over het 
aanwijzen van de Rankingkampioenen. Het bestuur heeft gevraagd om een 
onderbouwing van het advies van de AC. Dit was niet bedoeld als aantijging. Het wel 
of niet kunnen winnen van rankingbeker is een gevoelig onderwerp omdat er mogelijk 
paren zijn die zich gepasseerd kunnen voelen. Daarom heeft het bestuur het 
onderwerp ook met de Sportcommissie en intern besproken om tot een beslissing te 
komen. 
 
Over het verzoek van de AC voor wijzigingen in het AC reglement vraagt Boyan zich af 
wat de rol van de bondsraad hier is. Volgens het Algemeen Reglement staat het AC vrij 
om op elke moment wijzigingen voor te stellen. Dat is tot op heden niet gedaan. 
 
Eline Cloudt geeft aan dat er een gesprek is geweest met Hannie van de Geest en Tim 
Puts en leden van de AC _- EC en KdH. Het gaat niet om de het specifieke advies van 
de ranking, maar om het feit dat al een paar keer gevraagd is of dit het advies is van de 
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leden van de atletencommissie. Maar de atletencommissie is gekozen door de dansers 
en heeft een mandaat. Daarom vinden ze het vervelend die vraag te krijgen. Op de 
inhoud van de mail richting bestuur is geen inhoudelijke reactie gekomen. 
 
De AC wil een reglementswijziging voorstellen om te kijken of de bondsraad het steunt 
(inhoud van voorstel: de atletencommissie wil graag zelf weer verkiezingen in de hand 
nemen; dit ook omdat er aangegeven is dat het bestuur meer moet delegeren; 
daarnaast heeft het de vorige keer lang geduurd voor de vorige verkiezingen werden 
georganiseerd). 
 
Reactie Boyan Kirchev: het staat de AC vrij om wijzigingen in het AC reglement voor te 
stellen. Echter ziet hij niet hoe de AC van het bestuur afhankelijk is. Het enige wat het 
bestuur doet is de verkiezingen uitschrijven. De uitslag wordt letterlijk overgenomen 
en het bestuur heeft geen beschikkingsbevoegdheid. Jeroen Koene heeft inmiddels 
een tool ontwikkeld voor de stemming. Dat heeft tijd gekost. Daarnaast was de vraag 
of het advies over de ranking in overleg met de dansers was genomen juist bedoeld 
om de atleten van de atletencommissie te beschermen (zij zijn immers betrokken 
personen). 
 
Rob Neuhaus was als AC-lid niet van de inbrenging van dit punt op de hoogte en vindt 
niet dat dit hier thuis hoort. Hij geeft aan het anders ervaren te hebben, maar is het er 
mee eens dat de atletencommissie onafhankelijk moet functioneren en ook niet in 
bescherming hoeft te worden genomen door het bestuur. 
 
Niek Koopmeiners vindt dat het niet kan dat je denkt van een commissielid dat hij/zij 
een dubbele agenda heeft. Een mandaat mag nooit in twijfel worden getroffen. 
Kennelijk is het niet gelukt om dit met het bestuur op te lossen. 
 
Glenn Feddema vindt het jammer dat Eline en anderen dit zo ervaren hebben. Hij was 
zelf niet bij het gesprek en kan er niet over oordelen. Persoonlijk heeft hij dit gevoel 
nooit zo gehad. Hij vindt ook dat dit niet bij de bondsraad thuishoort, maar dat het met 
het bestuur moet worden opgelost. Alle leden van de atletencommissie zitten er voor 
de dansers. Het gevoel moet wel de wereld uit geholpen worden. 
 
Niek Koopmeiners geeft aan dat raadpleging van de achterban mogelijk is, maar niet 
nodig en ook niet verplicht is of gevraagd kan worden door het bestuur. 
Jeroen Koene denkt dat de vraag naar raadpleging is ontstaan doordat in de 
atletencommissie niet alle klassen zijn vertegenwoordigd (bv profs, formatie en jeugd) 
terwijl deze klassen wel ranking kampioen kunnen hebben. 
 
René Ewals geeft in de chat aan, dat wel alle klassen zijn vertegenwoordigd. 
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Kim de Haan geeft als voorzitter van de Atletencommissie aan dat het gaat om het 
proces bij ieder advies dat door de Atletencommissie wordt gegeven. Er wordt 
gevraagd ‘Is dit de mening van Kim de Haan of van de AC?’. De atletencommissie is niet 
van het escaleren, maar in de mail van het bestuur werd niet ingegaan op het feit dat 
de atletencommissie een mandaat heeft. De AC is geen enquêtecommissie. Ook geeft 
Kim aan dat ze geen bescherming nodig hebben. In de atletencommissie zijn alle 
geledingen vertegenwoordigd.  Ze geven zelf ook aan of er sprake is van unaniem 
advies of dat er verdeeldheid was. 
 
Jeffrey van Meerkerk geeft aan dat er een vervolg komt: overleg met bestuur over 
mandaat en reglementen. Maar dit komt op een moment buiten de 
bondsraadvergadering. 
 
Erik Fiktorie geeft aan Rob Neuhaus en Glenn Feddema aan, dat dit in de 
voorbespreking is meegenomen en op de agenda gezet. 16 bondsraadleden zijn 
hiermee akkoord gegaan. Zij hebben niet gereageerd op het verslag, maar zeggen nu 
dat dit niet in de bondsraad besproken zou moeten worden. Dit hadden zij intern 
moeten aangeven. 
 
De bondsraad kan iets op de agenda zetten en dan moet het ook besproken worden. 
Erik vindt, dat dit nu gebeurd is. Hij ziet dat er een actiepunt is en verwacht van het 
bestuur terugkoppeling over wat er gebeurd is. Jeffrey van Meerkerk zegt dit toe. 
 
David Kramer ziet ook graag deze terugkoppeling en geeft ook aan dat de bondsraad 
alles op de agenda mag zetten. 
 
Rob Neuhaus voegt toe dat zijn commentaar meer gericht was op de AC dan op de 
bondsraad. Hij had vanuit de AC geïnformeerd moeten worden. Eline Cloudt geeft aan 
dat ze dacht dat dit gebeurd was, maar zal er voortaan opletten dat communicatie 
beter gaat. 
 
d. Samenstellen van de Kiescommissie voor de BR verkiezing (voorstel van het 
bestuur is om dit punt te verschuiven naar de bijzondere vergadering in januari 2021) 
In de januari vergadering wordt er door het bestuur een voorstel gedaan voor leden 
van de kiescommissie. 
 
e. Protocol benoeming juryleden voor de Nederlandse Kampioenschappen 
Desiree Fiktorie geeft aan dat het op de agenda is gezet omdat er signalen uit het veld 
waren, dat onduidelijk is, wie de jury samenstelt. Het moet heel duidelijk zijn wie NK-
juryleden kiest en dat dit gebeurt op een manier die vaststaat en klopt. Artikel 9.4 van 
het algemeen reglement zegt dat bestuurslid met portefeuille topsport de jury regelt. 
In de tijd van Ger Cloudt is dit overgeheveld. 
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Hannie vd Geest geeft aan dat er een duidelijk proces is. Jeffrey en zij bepalen samen 
de keuze van de jury (wedstrijdsport en voorzitter). De NADB-ambassadeurs maken op 
hun verzoek vooraf een lijstje van hun top-10 van gewenste juryleden. Er wordt eerst 
gekeken of het bv geen trainers zijn, of ze regelmatig jureren, of ze uit de verschillende 
stromingen komen. Hannie geeft aan dat het mogelijk is deze procedure vast te leggen. 
Bestuursleden die over de samenstelling van NK Jurypanels gaan mogen nooit 
betrokken zijn bij dansers (in de vorm van coach, trainer, leraar etc.) Zowel Jeffrey als 
Hannie hebben geen belangen. Zij trainen geen paren, hebben geen eigen dansschool/ 
danssport vereniging. Ook behoren zij niet tot en hebben geen voorkeur voor een 
bepaalde stroming.  
 
Cor vd Stroet geeft aan dat het beeld van deze procedure klopt en dat het de laatste 
jaren op een vakkundige manier is gebeurd. Wel begrijpt hij het gevoel dat er een 
protocol voor moet komen. 
 
Desiree Fiktorie geeft aan, dat ze zo’n protocol graag ziet verschijnen. Dit voorkomt 
het idee dat er iets van belangenverstrengeling is. 
 
Stefan Cloudt vindt het jammer dat er in de mail stond dat er geen protocol is. Jeffrey 
van Meerkerk geeft aan dat er geen protocol is, alleen een ‘best practice’.  
 
Stefan Cloudt zag ook in oude notulen dat de overige bestuursleden zijn uitgesloten 
van de keuze van de jury. Waarom is dit gewijzigd? Nu zijn er 2 bij betrokken. Jeffrey 
antwoordt dat dit betrekking heeft op het zelf jureren. Niet op wie de keuze maakt. 
Hannie geeft aan, dat het netwerk erg belangrijk is voor het krijgen van goede 
juryleden. En Jeffrey beschikt over zo’n netwerk en maakt ook nog eens gebruik van 
het netwerk van de ambassadeurs. Als je het via de bonden probeert te regelen, heb 
je zelf weinig inspraak en krijg je niet altijd de gewenste juryleden. Andere 
bestuursleden of wie dan ook zijn niet op de hoogte van de keuze (wat Boyan Kirchev 
bevestigt).  
 
Stefan Doodkorte vraagt of het protocol dat Hannie net genoemd heeft hier ter 
stemming gebracht kan worden.  
 
Eline Cloudt geeft aan dat AC een ander voorstel heeft voor samenstelling jury. Dat is 
naar de SC gestuurd, maar daar is nog geen reactie op. Ze geeft ook aan dat het niet 
goed is dat we leunen op het netwerk van 1 persoon. Als we een commissie 
samenstellen kunnen we op het netwerk van meer leunen. Er zijn meer opties, dus nu 
stemmen lijkt haar niet verstandig. In de notulen van april 2015 staat dat trainers, 
coaches en juryleden niet op de hoogte mogen zijn van de keuze. Maar Jeffrey is wel 
jurylid.  
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Op dat laatste reageert Jeffrey dat er alleen een beperking is geweest op het jureren 
van het bestuur in Nederland. 
 
Eline Cloudt geeft aan dat er geen verschil wordt gemaakt tussen nationale en 
internationale juryleden in de notulen van 2015. 
 
Hannie vd Geest geeft nogmaals aan dat ook het netwerk van de ambassadeurs wordt 
aangesproken. Het samenstellen van een commissie vindt ze geen goed idee. Het idee 
van de AC was om de SC te betrekken. Hier zijn ook 3 leden betrokken, die allemaal 
ook danssport trainer, coach en jurylid zijn. Het opstellen van het protocol vindt ze een 
bestuur kwestie. 
 
Niek Burg vindt een goed overdacht protocol belangrijk. Daarom niet snel nu in de 
vergadering regelen. 
 
Niek Koopmeiners benadrukt dat de AC betrokken moet worden bij het proces. 
 
Hannie vd Geest geeft ook aan, dat er inderdaad nog niet gereageerd is op het voorstel 
van de AC, maar zij hoort dat graag rechtstreeks en niet via de bondsraad. 
 
David Kramer kan er mee leven, als het bestuur een protocol opstelt. Hij ziet het niet 
als een kwestie van vertrouwen, maar als een kwestie van transparantie. 
 
Stefan Cloudt sluit zich hierbij aan. 
 
De actie hiertoe ligt nu bij het bestuur. Er wordt door het bestuur een protocol 
opgesteld voor de procedure en de eisen die aan de juryleden worden gesteld. Dit 
protocol wordt met de bondsraad gedeeld. Actie bestuur.  
 
9. Rondvraag 
 Jeffrey van Meerkerk: David vroeg naar het meerjaaren beleidsplan. In 2021 
wordt er weer een opgesteld voor 2022 en verder. Daarin kan ook een terugkoppeling 
worden opgenomen op het voorafgaande beleidsplan. 
 
 Desiree Fiktorie vraagt wanneer de voorstellen voor de statuten komen. 16 
december is voorvergadering. Laurens Neuhaus geeft aan dat hij streeft naar 
aanlevering voor de 16e december. Boyan Kirchev zegt dat de toezegging is gedaan om 
voor Kerst te sturen en dat is de enige realistische optie. Hij wil geen andere toezegging 
maken. De notaris moet ook nog feedback leveren (voor de tweede ronde). Desiree 
vraagt of het concept wel als opzet gedeeld kan worden. Boyan geeft aan dat dat niet 
handig is. Het document moet als geheel bekeken worden en het bestuur gaat deze 
sturen wanneer het document helemaal klaar is. Laurens Neuhaus geeft dat ook aan, 
omdat artikelen samenhangen. Desiree geeft aan, dat het geen hamerstuk in januari 
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kan zijn en ook voorstellen vanuit de bondsraad verwacht kunnen worden.. Boyan zegt 
dat het niet anders wordt verwacht. 

 
 Cor vd Stroet heeft zich geërgerd aan de manier hoe sommige bondsraadleden 
zich opstellen tegen het bestuur. Hij ziet disrespect voor het bestuur en de prestaties 
die het bestuur levert. Degene die het bestuur benoemt moet ook vertrouwen hebben 
in het bestuur en het ruimte geven. Ook de toonzetting is een punt van aandacht. Hij 
is bang dat door de opstelling van de bondsraad nog meer bestuursleden zullen 
opstappen. Op deze wijze wil hij geen onderdeel uitmaken van een bondsraad die op 
deze wijze functioneert. Hij wil het bestuur bedanken voor wat het heeft betekend 
voor de danssport. Hij wil op deze manier geen deel uitmaken van de bondsraad en 
daarom stopt hij met zijn lidmaatschap van de bondsraad. Als advies geeft hij aan om 
terug te gaan naar ALV’s om de betrokkenheid van de dansers te vergroten. 

 
 Laurens Neuhaus bedankt Cor voor zijn woorden en deelt zijn mening. Ook hij 
heeft om dezelfde redenen getwijfeld of hij door wil gaan. Voorlopig blijft hij nog, maar 
hij kijkt nog een paar maanden aan of het verbetert. 

 
 Erik Fiktorie had graag gezien dat Cor zijn mening intern binnen de bondsraad 
had uitgesproken. Daar was genoeg gelegenheid voor. Om dit nu voor het bestuur te 
uiten vindt hij onfatsoenlijk. Cor reageert hierop dat hij per mail heeft gereageerd en 
dat hij de vrijheid heeft naar eigen eer en geweten zijn taak als bondsraadlid uit te 
voeren. 

 
 René Ewals geeft aan dat er een lange harmonieuze vergadering is geweest, dat 
mensen kritisch zijn in beide richtingen, dat er emoties spelen en dat hij die goed 
begrijpt. Er zijn vele vragen geweest en die zijn goed beantwoord. Dit trieste einde past 
niet bij de professionaliteit die wordt nagestreefd. Hij hoopt dat de conclusie kan zijn, 
dat er een goede vergadering is geweest en dat de aanwezigen met hart en ziel werken 
voor de NADB. Diverse leden reageren instemmend via de chat. 

 
 Stefan Doodkorte vindt de manier waarop het bestuur wordt aangesproken ook 
niet altijd respectvol en snapt de onvrede van Cor. Hoewel hij niet bij de 
voorbespreking van de bondsraad aanwezig was, voelt hij het wantrouwen en vindt 
dat jammer. 

 
 Niek Koopmeiners geeft aan dat er vanuit de bondsraad ondanks kritiek ook 
altijd veel waardering voor het bestuur is geweest en ook regelmatig is uitgesproken. 
Hij voegt daar nog enkele complimenten aan toe. Er is waardering voor het bestuur en 
het bestuur krijgt de ruimte. Maar de organisatie van en de transparantie rondom 
evenementen was voor verbetering vatbaar. Na deze vergadering lijkt er hierin een 
stap in gemaakt. Hij voelt zich persoonlijk geraakt, omdat hij al zijn (weinige) energie 
erin steekt en probeert positief kritisch te zijn, netjes en kritisch te spreken. Hij vindt 
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het niet netjes dat de mensen die niet bij de voorbespreking waren juist met 
commentaar komen en zelfs met een persoonlijke aanval. Hij spreekt wel zijn 
waardering uit voor de inbreng van Cor van de Stroet binnen de bondsraad. 

 
 Desiree Fiktorie voelt zich persoonlijk aangevallen. Zij is kritisch en stemt 
inderdaad wel eens tegen, maar vindt het belangrijk aan te geven dat kritisch zijn juist 
de functie van de bondsraad is. Deze persoonlijke kritiek doet haar twijfelen of ze zich 
verder voor de NADB zich beschikbaar zal stellen. 

 
 David Kramer sluit aan bij de opmerkingen van René Ewals. Er is ook door Cor 
een opmerking gemaakt over de manier waarop hij in de bondsraad is gekomen 
(zonder verkiezing, door het vrijkomen van een plek) en verwacht van Jeffrey als 
voorzitter daar reactie op. Cor vd Stroet biedt hiervoor zijn excuses aan. 

 
 Jeffrey van Meerkerk geeft aan dat kritisch zijn prima is, mits er respect is voor 
elkaars mening en er een samenwerking is. Hij wordt overvallen door het afscheid van 
Cor, maar wil hem bedanken voor wat hij van hem geleerd heeft. Hij wil graag 
vooruitkijken, hecht waarde aan het democratisch model en is overtuigd dat alle 
ingrediënten aanwezig zijn om een nog stabielere bond te worden. Hij dankt iedereen 
voor zijn bijdrage hierin. 

 

Sluiting om 23:11 
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Actiepunten lijst  
Agendapunt Actie Afgewerkt Y/N 
3 Bestuur stelt een procedure op voor het 

benoemen van technisch adviseurs en anderen 
die aansluiten bij bestuursvergaderingen 

 

6 Op p 8 van het jaarplan worden nummers door 
bullets vervangen. 

Y 

7b Bij grote afwijking/bezuinigingen van de 
begroting betrekt het bestuur de bondsraad 

 

7b Niek Burg voegt de opgestelde toelichting toe aan 
de begroting 

Y 

7b Atletencommissie onderzoekt of dansers 
behoefte hebben aan een World Open of een 
International Open op de Holland Masters in 
oktober 2022. 

 

7b Niek Burg zorgt voor een prognose op de 
bondsraadvergadering in het voorjaar 2021 

Y 

7c De jaarrekening wordt voortaan door de 
penningmeester gelijktijdig naar bondsraad én 
kascontrolecommissie gestuurd 

Continu 

8c Bestuur organiseert overleg met AC  over 
mandaat en reglementen 

Y 

8c Bestuur koppelt naar Bondsraad de uitkomst van 
het overleg met de AC terug 

 

8d Bestuur doet een voorstel voor de leden van de 
kiescommissie voor de bondsraad 

 

8e Het bestuur stelt een protocol op voor de 
procedure van het kiezen van de NK-juryleden en 
van de eisen die aan de juryleden worden 
gesteld. Dit protocol wordt met de bondsraad 
gedeeld. 

 

9 Bestuur deelt z.s.m. de voorstellen voor de 
statutenwijzigingen 

 

 
 
 
 


