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De voor- en nadelen van inclusiviteit bestuursfuncties van de NADB 
 
Datum: 9 mei 2021 
 
Hieronder zijn de voor- en nadelen voor de inclusiviteit van alle leden van de NADB in bestuursfuncties 
opgenomen. Startpunt van de voor- en nadelen is de notitie van de Bondsraad gedateerd 7 februari 2021 
(titel: Notitie over inclusiviteit en het tegengaan van belangenverstrengelingen in bestuur NADB).  
 
Op basis van deze notitie, waarin de achtergronden en kaders zijn beschreven voor inclusiviteit, kunnen 
de volgende voor- en nadelen worden beschreven:  
 
Voordelen: 
 

1. Inclusiviteit. Alle individuele leden (natuurlijke personen) kunnen bestuurslid worden. Elk lid is 
gelijk. Niemand wordt op voorhand uitgesloten. Dit sluit aan bij de recente ondertekening van de 
NADB van het Charter Diversiteit in de Sport, dat diversiteit en inclusiviteit in bestuur voorstaat. 
In plaats van categorische en statutaire uitsluiting worden uitzonderingen inhoudelijk 
gemotiveerd vastgesteld in het Algemeen Reglement, gebaseerd op het tegengaan van 
belangenverstrengeling.  

2. Maximaal benutten talentpool tot alle leden.  Door de aanpassing van de statuten komen alle 
leden van de NADB in aanmerking voor een lidmaatschap van het bestuur (mits ten minste 18 
jaar oud). Momenteel kunnen bestuursleden uitsluitend gekozen worden uit de 150 persoonlijke 
leden (bron: pagina 6 van de begroting 2021). Dit zijn waarschijnlijk voor het grootste deel 
trainers en juryleden. Daarnaast zijn er 800 dansers met een basislicentie, zijnde leden met 
uiteenlopende opleidingen en achtergronden, waaronder veel bestuurlijke kennis en ervaring. 
Dat betekent dat op dit moment 84% (=800 van de 950 leden) van de talentpool voor 
bestuurswerk niet kan worden gebruikt. 

3. Voldoen aan de Code Goed Sportbestuur en de minimale kwaliteitseisen sport. De Code Goed 
Sportbestuur beveelt aan dat “kandidaat bestuursleden uit een zo breed mogelijke kring 
gerekruteerd worden. De organisatie kent een evenwichtige samenstelling en is een goede 
afspiegeling van verhoudingen binnen de bond.” Ook wordt in de Code aanbevolen dat het 
bestuur bevordert dat bestuursleden tussentijds aftreden bijvoorbeeld bij onverenigbaarheid van 
belangen. In de minimale kwaliteitseisen sport is vastgelegd dat relevante nevenfuncties van 
bestuursleden openbaar gemaakt moeten worden. Dit is momenteel allemaal niet geregeld. 

4. Gelijkheid tussen sportbonden. Bij andere sportbonden, zoals de KNVB en de KNGU, kunnen 
sporters ook gewoon in het bestuur deelnemen. Dit geldt in de danswereld ook voor bijvoorbeeld 
de paalsportbond. 

5. Solide rechtsbasis. Inclusiviteit levert de NADB een solide rechtsbasis op.  
a. Geen categorische uitsluiting meer die aanvechtbaar zou zijn. Artikel 37 eerste lid van 

het Burgerlijk Wetboek Boek 2 bepaalt dat het bestuur uit de leden wordt benoemd en 
geeft geen ruimte voor beperkende uitzonderingen van de leden. 

b. De tabel met onverenigbare functies krijgt een rechtsbasis in het Algemeen Reglement. 
6. Onduidelijkheden rond categorie danssporters verdwijnen. De huidige statuten benoemen 

‘actieve danssporters’ als categorie. Echter, deze categorie is niet nader gedefinieerd. Is dit de 
wedstrijddansende danssporter? Is dit iemand die wekelijks een stapje op de dansvloer waagt? 
Het niet gedefinieerd zijn van deze categorie wekt onduidelijkheid op. Deze onduidelijkheid 
verdwijnt door de voorgestelde aanpassing.  

7. Betrokkenheid leden. De betrokkenheid van leden wordt verhoogd. Immers, de bestuurders 
kunnen nu ook uit het midden van de actieve danssporters komen. Dat betekent niet alleen meer 
betrokkenheid van danssporters die bestuurslid worden, maar ook van de danssporters in het 
algemeen.  

8. Proportionele regels tegen belangenverstrengeling. Het voorkomen en tegengaan van mogelijke 
belangenverstrengeling moet beter worden gecoördineerd. Daar komen nieuwe heldere kaders 



 

 Pagina 2 van 2 

voor in het Algemeen Reglement. Voor de naleving heeft het bestuur dan ook heldere kaders om 
op terug te vallen (afwegingskader hoe te handelen in specifieke situaties).  

9. Transparantie. Met transparantieregels in het Algemeen Reglement worden eventuele 
belangenverstrengelingen zichtbaarder en transparanter. 

10. Flexibiliteit. De flexibiliteit neemt toe daar aanpassingen aan nieuwe of gewenste situaties 
eenvoudiger is te realiseren met wijzigingen in het Algemeen Reglement. Bij wijzigingen wordt 
een gang langs de notaris vermeden hetgeen naast tijd ook kosten bespaart. 
 

 
Mogelijke nadelen: 

1. Gewone meerderheid wijzigingen. Wijzigingen aan het Algemeen Reglement kunnen met een 
gewone meerderheid worden besloten (is op te lossen door bijvoorbeeld een gekwalificeerde 
(twee derde) meerderheid te vereisen, of tweemaal stemmen).  

2. Topsporters in het bestuur. Zonder nadere regeling in het Algemeen Reglement zouden 
topsporters/hoog dansende wedstrijddansers in het bestuur kunnen komen, die belang zouden 
kunnen hebben bij bepaalde onderwerpen die frequent op de agenda staan. Daardoor zouden 
topdansers in het bestuur een oneigenlijk informatievoordeel ten opzichte van hun 
medecompetitiedansers kunnen verkrijgen of wel heel vaak de vergadering moeten verlaten. Dat 
geldt idem voor organisatoren, trainers, juryleden en familieleden van dansers in het bestuur. Om 
die reden is onderdeel van het voorstel hiervoor bepalingen op te nemen in het Algemeen 
Reglement.  

3. Mogelijk impact op huidige bestuursleden. Leden die momenteel verschillende functies 
bekleden die onder de nieuwe anti-belangenverstrengelingsbepalingen van het Algemeen 
Reglement vallen moeten mogelijk één of meerdere van hun functies opgeven.  


