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Ik stel mij kandidaat voor de bondsraad. Al meer dan twintig jaar ben ik lid van de NADB 

en actief als danser, trainer, coach, jurylid en organisator. Samen met mijn vrouw ben ik 

eigenaar van Dans- & Partycentrum Verbiest in Hoorn, bestuurder van DSV Dance 

Impression, organisator van Dance To Impress en, het belangrijkste, vader van onze twee 

prachtige kinderen Anna en Jesse.  

 

Daarnaast ben ik Manager Operations binnen een bedrijf in de financiële dienstverlening. 

Hierbij richt ik mij op de coaching van mensen en teams, interne en externe 

communicatie, het stroomlijnen en ontwikkelen van structuren en processen en de visie 

op (middel)lange termijn.  

 

Zeker in deze tijd van crisis is continuïteit voor de NADB cruciaal. Iedereen weet dat het 

enorm lastig is om goede bestuursleden te vinden die zich op vrijwillige basis willen 

inzetten voor de NADB. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat er door de bondsraad 

besluiten zijn genomen die erin resulteren dat een voorzitter als Jeffrey van Meerkerk niet 

door kan met nog een termijn. Het inruilen van onze voorzitter met zijn prachtige staat van 

dienst is in deze crisistijd niet in het belang van de dansers en de NADB. Ook vind ik het 

zorgwekkend dat een deel van de bondsraad in de laatste weken van de huidige 

vierjaarstermijn probeert om een statutenwijziging aan te grijpen voor het doorvoeren van 

ideeën die wat mij betreft niet in het belang van de dansers en de NADB zijn. In 

verkiezingstijd past het om terughoudend te zijn met drastische wijzigingen. Het eerste 

wat ik als bondsraadlid zal doen, is mij ervoor in te spannen om de bestuurstermijnen 

alsnog te versoepelen en de statuten dusdanig vorm te geven dat deze het belang van de 

dansers blijven dienen. 

 

Op langere termijn is mijn visie dat we de in de afgelopen jaren bereikte verbeteringen 

binnen de NADB met elkaar moeten stimuleren en verder op laten bloeien. Met de juiste 

mensen op de juiste plek en met hart voor de dansers en de NADB. Ook moet de 

verbinding met de dansscholen worden aangehaald en de samenwerking worden gezocht 

om de toekomst van de danssport zeker te stellen. 

 

Graag vraag ik het vertrouwen van de leden om in de bondsraad mijn ervaring en 

expertise in te zetten voor de strategie en de richting van de bond. 

 

 


