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En dan zit het er op, vier jaar lid van de Bondsraad van de NADB. Maar zit het er op? Nee, zeker 
niet wat mij betreft. Daarom stel ik mij herkiesbaar voor nog een termijn van vier jaar als 
Bondsraad lid.  
Ik denk dat ik positieve bijdrage kan leveren aan de NADB en de Bondsraad omdat ik al sinds half 
jaren ’90 actief ben in het verenigingsleven. Van secretaris of voorzitter tot coach en 
kascontrolecommissie van onze eigen NADB. Graag wil ik mijn kennis en ervaring inzetten binnen 
de NADB om, op korte termijn, door de huidige crisis te komen en, op de langere termijn, het 
dansen in Nederland te verbinden en te behouden. Mocht je meer willen weten over mijn 
achtergrond dan kun je dan vinden op mijn LinkedIn pagina.  
Wat ik namelijk belangrijker vind dan mijn CV is wat je van mij mag verwachten als je op mij stemt 
en ik jou mag vertegenwoordigen. Daarom neem ik jullie hieronder mee in hoe ik kijk naar het 
dansen in het algemeen en de NADB in het bijzonder.  
Meerjarenbeleidsplan: Hoe komen we sterker uit de crisis? Op dit onderwerp zet ik in op 
verantwoord investeren om als Bond te groeien. Na meerdere jaren van financieel zwaar weer 
staat de NADB er goed voor. Mijn missie is om met ons eigen vermogen verstandig te investeren 
in plaats te sparen. Dus waar zien we kansen voor onze NADB om leden te werven, het dansen te 
promoten en zo te groeien? Hoe gaan we die kansen de komende 3 tot 5 jaar verzilveren en 
zorgen dat de wedstrijden weer drukker worden in plaat van kleiner? Dat zijn vragen waar ik 
graag over mee wil denken. Het kan niet waar zijn dat met iedereen die in Nederland danst onze 
bond zo klein blijft.  
Jaarplan en -begroting: In mijn werkkring ben ik gewend te werken met plannen die ambitieus 
zijn maar reëel, meetbaar en tijdgebonden. Ik heb liever een jaarplan dat we net niet helemaal 
halen dan een plan dat ruimschoots is bereikt. We moeten visie tonen om het dansen levend te 
houden en elk jaar weer zal ik streven naar transparantie en lef in de te bereiken doelen. Zoals we 
sinds ca. 2 jaar gebruikelijk doe ik dit graag door binnen de Bondsraad mede die visie te vormen 
en met concrete voorstellen en ideeën het bestuur te ondersteunen en draagvlak te bieden in 
hun essentiële rol binnen de NADB.  
Jaarrekening en jaarverslag: In de voorjaarsvergadering bespreken we altijd, op voordracht van 
het bestuur, het jaarverslag en de jaarrekening. Als lid van de kascontrolecommissie heb ik deze 
meerdere jaren in detail bestudeerd. Als toonbeeld van goed beleid moeten deze stukken in lijn 
zijn met het jaarplan en de -begroting. Daar zal ik letten als lid van de Bondsraad.  
Breedtesport: In mijn beleving bestaat de NADB voor alle dansers in Nederland. Mijn inzet is dan 
ook om meer aandacht te vragen voor de breedtesport waar nu veel aandacht uitgaat naar de 
topsport en het internationale wedstrijdcircuit. Wat kunnen we doen om de wedstrijdvloer weer 
vol te krijgen? Wat verwachten jullie als danser van de NADB en hoe kunnen we als bond aan die 
verwachting voldoen? Een zoektocht die ik met jou als achterban graag wil  
onderzoeken. Herken jij jezelf in bovenstaande speerpunten stem dan op  
14, 15 of 16 mei op mij en laat mij jou vertegenwoordigen binnen de Bondsraad. 

 


