
 

 
4 maart 2021 

Contributies en Licenties 2021 
 
Beste dansers en juryleden,  
 
Corona heeft ons land in haar macht en roept op allerlei vlakken veel vragen op. We hebben 
vragen gekregen van zowel dansers als officials wat Corona betekent voor de contributies en 
licenties van 2021. Een groot deel van 2020 hebben wij de danssport niet kunnen beoefenen 
zoals we gewend zijn en er is nog veel onzeker voor 2021. Gelukkig hebben wij wel 4 
wedstrijden (inclusief NK) kunnen organiseren en hebben we gratis online instructies aan 
kunnen bieden. Ook was het live sportcongres een succes. Toch hebben wij als bestuur 
gemeend om, met goedkeuring van de Bondsraad, voor die leden die daar een beroep op 
willen doen, een tegemoetkoming te geven voor 2021.   
 
Contributie 
Graag willen we uitleggen dat de contributie in onze dansvereniging los staat van de te 
organiseren wedstrijden. De NADB is een vereniging en lidmaatschap betekent ook de 
statuten naleven. De contributie is het verlengstuk van je lidmaatschap aan de vereniging en 
dient de vaste kosten van de bond te financieren. Het bedrag wordt daarom jaarlijks door de 
bondsraad (de algemene ledenvergadering van de bond) vastgesteld. Het bedrag wordt onder 
andere gebruikt voor het dekken van vaste kosten. Het is daarom statutair verplicht dat onze 
leden (tenzij tijdig opgezegd) de contributie voor 2021 ad € 25 betalen. Wij verzoeken 
iedereen vriendelijk om dit zo snel mogelijk te doen.  
Voor de Juveniles, Startklasse Adults, en Startklasse Senioren ligt het anders. Zij betalen nog 
geen bondscontributie, maar alleen de licentie Basic. Hun bijdrage bedraagt € 5,00.  
 
Natuurlijk willen we niet juist in dit vervelende Corona jaar heel erg leunen op je 
verplichtingen richting onze mooie dansvereniging, maar we hopen natuurlijk wel dat je de 
vereniging een warm hart toedraagt en de contributie op korte termijn wilt voldoen. 
 
Wedstrijdlicenties  
Voor de af te nemen wedstrijdlicenties ligt dat natuurlijk anders. Op dit moment is er nog 
geen zicht op wedstrijden maar zo gauw dit weer kan zullen wij er alles aan doen om het 
wedstrijdcircuit op te starten. Gezien het enthousiasme van onze organisatoren is de 
verwachting dat er meer wedstrijden gehouden zullen worden dan normaal in de 2e helft van 
ons dansseizoen. Ook zijn er plannen om in de zomermaanden (kleinschalige) wedstrijden te 
organiseren.  
 
Het bestuur, met de goedkeuring van de bondsraad, wil dansers die voor 1 augustus 2020 een 
wedstrijdlicentie ad € 30,00 hebben afgenomen, aanbieden dat ze ná afname van de 
wedstrijdlicentie 2021 een verzoek kunnen doen voor een tegemoetkoming van € 15.00. 
Dit geldt alleen voor die wedstrijddansers die voor 1 augustus 2020 de wedstrijdlicentie 
ad € 30,00 hebben afgenomen. Want de groep na 1 augustus heeft al 50% korting gehad.  
 
 
 



 

Juryleden 
Juryleden die voor 1 augustus 2020 hun jurylicentie hebben afgenomen, kunnen een beroep 
doen op een tegemoetkoming van € 45.00. Dit kan na betaling van de contributie en de 
jurylicentie voor 2021.   
 
Hoe de aanvraag doen voor de tegemoetkoming? 
Voor de aanvraag voor de tegemoetkoming is een speciale pagina op onze website gemaakt:  

https://nadb.nl/tegemoetkoming/ 
Na het betalen van het lidmaatschap, de basislicentie en de wedstrijdlicentie of 
jurylicentie 2021 kan je op het formulier op de website kenbaar maken dat je voor de 
tegemoetkoming in aanmerking wil komen.  Belangrijk is dat alle velden ingevuld 
worden. 
Het verzoek voor tegemoetkoming kan uiterlijk t/m 31 juli 2021 worden gedaan.  
 
Tot slot willen wij iedereen heel erg bedanken voor de steun en support die wij als bestuur in 
deze lastige periode van onze leden ontvangen. Ook wij hadden het graag anders gezien en 
ook wij missen de wedstrijden en onze leden. Maar we vertrouwen erop dat de toekomst er 
beter uitziet en dat we samen door gaan bouwen aan een sterke NADB. Dat verdient onze 
mooie danssport.   
 
Het bestuur van de NADB 

https://nadb.nl/tegemoetkoming/


 

 


