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David Kramer 
Ervaren bestuurder die opkomt voor de belangen van dansers.  
Met 33 jaar stijldansen zit onze mooie sport diep in mijn hart. In bestuurlijk dansland ben 
ik een bekende, op de wedstrijddansvloer al een tijdje niet meer. Sinds 2003 zet ik me in 
voor de stem van dansers en democratisering.  
Mijn ervaring met de NADB op bestuurlijk vlak omvat:  

 2003 – 2006 Mede-oprichter en lid eerste NADB AtletenCommissie  

 2006 – 2018 Voorzitter Vereniging van Dansers in Nederland;  
 
Vertegenwoordiger VDN in NADB-ledenvergadering  

 2014 – 2016 Lid Stuurgroep voorbereiding Nederlandse Dansfederatie (NDF)  

 2015 – 2017 Bondsraadlid NADB  

 2016 – heden Initiator/lid Werkgroep Lokale Verbinding (nu: Commissie Sportparticipatie)  

 2020 – heden Bondsraadlid NADB  
 
In deze 18 jaar heb ik, samen met anderen, veel kunnen bereiken:  

 De dansers een stem geven en vertegenwoordigen in de NADB-ledenvergadering in 
een tijd dat dit niet vanzelfsprekend was;  

 Mede vormgeven van de democratisering van de NADB;  

 Blauwdrukken voor een Nederlandse Dansfederatie en een gezamenlijk dienstenaanbod;  

 Herinrichten regionale en lokale aanpak NADB;  

 En recent: vanuit de NADB Bondsraad concept statutenwijzigingen voorstellen, 
waarmee de NADB een inclusievere organisatie wordt.  
 
In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat. Mijn ervaring met bestuurlijke functies op nationaal en internationaal niveau blijf 
ik graag inbrengen in de Bondsraad. Daarbij is voor mij de inhoud belangrijk: wat willen 
we met elkaar bereiken? En de menselijke maat: kunnen we dat doen op een manier die 
zoveel mogelijk mensen verbindt?  
In de Bondsraad zet ik me momenteel in voor:  

 Visievorming. De NADB als dansbond die álle dansers in Nederland verenigt en een 
stem geeft, samen met de mensen met een beroep in de danssector;  

 Samenwerking. In de Bondsraad zelf, met andere dansvormen en met lokale 
organisaties;  

 Professionalisering. Een gedegen vervulling van de controlerende taak van de 
Bondsraad, naleving van alle principes van goed sportbestuur, de huishouding van de 
NADB op orde, heldere kaders om belangenverstrengeling tegen te gaan;  

 Inclusiviteit. Groepen leden niet collectief uitsluiten van  
bestuursdeelname, transparante bestuursvoordrachten, diversiteit  
in bestuur en in de sport, genderneutrale regels, omarmen van de  
breedtesport.  
 
Met jouw stem kan ik me blijven inzetten voor de belangen van  
dansers,voor goed bestuur en voor inclusiviteit. 


