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Vier jaar geleden stelde ik mijzelf verkiesbaar voor de Bondsraad. De afgelopen vier jaar 
heb ik mijzelf met veel enthousiasme, energie en betrokkenheid ingezet. Toen het 
moment kwam om te beoordelen of ik mijzelf weer verkiesbaar zou stellen heb ik hier 
goed over nagedacht. Ik ben tot de conclusie gekomen dat mijn werk voor de bondsraad 
nog niet af is. Het allerbelangrijkste aan de rol van bondsraadslid vind ik het behartigen 
van de belangen van alle dansers (jong, oud, debutant of hoofdklasser), trainers, 
organisatoren, maar vooral van de NADB zelf.  
Graag neem ik jullie mee in mijn motivatie.  
  
Hoewel ik op dit moment minder actief dans dan afgelopen jaren is en blijft dansen naast 
mijn werk een grote passie. Als danser zowel als jurist hecht ik grote waarde aan 
inspraak. Inspraak is het ultieme instrument om invloed uit te oefenen op het reilen en 
zeilen van de bond. En deze rol neem ik heel serieus. Mijn stem als bondsraadslid heeft 
namelijk invloed. Een stem voor of tegen kan het verschil zijn bij belangrijke beslissingen 
zoals het verlenen van decharge aan het bestuur, het wijzigen van de statuten, maar ook 
met betrekking tot het jaarplan, het meerjarenplan en de financiële positie van de NADB. 
En hier ben ik mij terdege van bewust. Het is naar mijn mening ook mijn rol als 
bondsraadslid om kritische vragen te stellen en natuurlijk ook om de NADB en het bestuur 
te steunen waar dat kan. Alle aanwezige bij bondsraadsvergaderingen zullen kunnen 
beamen dat ik niet bang ben waar nodig (lastige) vragen te stellen. 
  
Mijn veelzijdige ervaring binnen de medezeggenschap, mijn juridische kennis en ervaring 
en mijn passie voor onze prachtige sport zijn een mooie combinatie die ik gebruik in mijn 
rol als bondsraadslid. Daarnaast is continuïteit en behoud van kennis binnen de 
bondsraad erg belangrijk. De laatste jaren zijn we als raad onszelf echt aan het 
organiseren. We hebben buiten de twee jaarlijkse vergadering veelvuldig contact met 
elkaar via bijvoorbeeld e-mail en WhatsApp. Deze in mijn ogen goede ontwikkeling zou ik 
graag voortzetten voor een zo sterk mogelijke positie van de NADB. Op dit moment zitten 
we midden in het aanpassen van de statuten. Als bondsraad hebben we goed gekeken 
naar de huidige statuten en bekeken welke wijzigingen wij als bondsraad graag zouden 
zien. Vanuit de bondsraad ben ik nauw betrokken bij deze wijzigingen. Deze klus wil ik 
graag afmaken. Maar verder wil ik mij graag inzetten voor: 

• De voortzetting van positieve ontwikkelingen; 
• Het bewaken van de kwaliteit van de NADB; 
• Het vormen van een klankbord voor alle leden van de NADB; 
• Het versterken van de band tussen de bondsraad en  

het bestuur; en  
• Vooral ook het sterk uit de huidige crisis komen en de NADB  

verbeteren, versterken en laten groeien.  
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