
 

 

Jaarverslag 2020 
 
1. Algemene terugblik op 2020 
 
2020 is het jaar wat de grootste gezondheids, maatschappelijke en economische crisis zou 
worden na de tweede wereldoorlog. Medio maart werd de wereld geconfronteerd met 
een pandemie, veroorzaakt door het nieuwe COVID-19 virus. In twee weken tijd ging heel 
de wereld op slot: landsgrenzen werden gesloten, social distancing en strenge regels om 
een nieuw virus onder controle te krijgen werden de norm. Economisch kwam de wereld 
even stil te staan. De grote onbekendheid en onzekerheid over de staat van de wereld 
versterkte ook de spanningen in de maatschappij. De discussies over de Black Lives Matter 
beweging werden ook in Nederland in alle hevigheid gevoerd. 
 
Dit alles maakte dat ook onze mooie danssport abrupt stil kwam te liggen. Na 16 maart 
werden alle wedstrijden van de nationale NADB en internationale WDSF kalender 
geschrapt. Dansscholen moesten hun deuren sluiten, er mocht niet meer getraind worden. 
Ondernemers zagen hun inkomsten wegvallen en financiële reserves verdampen. 
Zelfstandige juryleden en trainers die normaliter over heel de wereld hun vak uitoefenen 
zaten thuis met een heel onzeker perspectief. We konden niet anders dan heel snel 
innoveren, online werd het nieuwe normaal, met Zoom en Teams als tools die bijna 
iedereen dagelijks gebruikt.  
 
De NADB heeft samen met brancheverenigingen DansBelang, Dansondernemers 
Nederland en NVD alles in het werk gezet om “Dans” en “ondernemerschap in Dans” 
onderdeel te laten zijn van alle herstel en openingsplannen. Onze bijna wekelijkse 
noodzakelijke lobby en planningsgesprekken met NOC*NSF, Ministerie van VWS, SZW en 
EZ en de veiligheidsregio’s hebben ons echt op de kaart gezet.  
 
Graag geef ik jullie wat meer inzicht in de belangrijkste vraagstukken die op het bord lagen 
van het bestuur: Komt Dans wel voor als activiteit in de branche codes? Hoe moet het 
danssport- en dansschool protocol er uit zien? Hoe kan juist in tijden van crisis een betere 
samenwerking en verbreding van danssport binnen de NADB, de som van samen, iedereen 
versterken?, Hoe kunnen we de ruimte die ontstaat gebruiken om weer (gedeeltelijk) en 
verantwoord op te starten? Hoe kunnen wij digitaal toch onze danssporters en 
professionals blijven helpen in hun ontwikkeling EN betrokken houden bij onze mooie 
sport? Welke hervormingen van ons statuut zijn noodzakelijk om de NADB 
toekomstbestendig te kunnen organiseren, waarbij we tenminste de Minimale Kwaliteits 
Eisen van NOC*NSF implementeren EN we rekening houden met de NADB die draait op 
uitsluitend vrijwilligers? Hoe kunnen we onze eigen digitale transformatie door overgang 
naar Nederland Sport /All United/Unify toch voorbereiden?  
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We zijn allemaal enorm op de proef gesteld en hebben samen met onze leden en groot 
team van vrijwilligers toch veel kunnen bereiken. We hebben de ruimte gepakt die er was 
en zijn als bestuur enorm trots op de courses van internationale toptrainers in onze Online 
Academy, onze nationale danssport trainingsdag in Oss en het NK in oktober, wat het enige 
door NOC*NSF erkende binnensport NK was in de 2e helft van 2020.  
Ik wil alle leden van de NADB, namens het bestuur, nogmaals bedanken voor jullie passie 
voor onze mooie sport en jullie betrokkenheid bij de NADB.  
 
Terugkijkend op 2020 zeg ik met gepaste trots #NADBoost ! 
 
Jeffrey van Meerkerk 
Voorzitter 
 
2. Optimaliseren van de organisatie 
 
Leden 
Op 31-12-2020 telt de NADB: 150 persoonlijke leden, 24 buitengewone leden, 8 ereleden, 
1 lid van verdienste, 4 vrienden van de NADB (3 brons en 1 zilver) en 530 leden met een 
wedstrijdlicentie. 
 
Bestuur 
In november 2020 heeft Henk Peter Vos als bestuurslid Communicatie en Marketing 
afscheid genomen. Ook heeft Niek Burg medio 2020 al aangegeven dat hij na de juni 
vergadering van 2021 zal aftreden. Daarom is ook de werving voor een nieuwe 
penningmeester opgestart. Beiden vacatures zijn op de site en op onze sociale 
mediakanalen geplaatst. Verder zijn deze vacatures ook uitgezet bij NOC*NSF in hun 
netwerk van sport bestuurders en heeft het bestuur haar eigen zakelijke en persoonlijke 
social media kanalen ingezet om de vacatures breed onder de aandacht te brengen. 
 
In de november bondsraadvergadering is Frank de Vos benoemd als bestuurslid met 
portfolio “Verbreding danssport”. We zijn blij met deze verrijking van het bestuur. Het 
bestuur bestond eind 2020 uit 6 personen te weten: Jeffrey van Meerkerk (voorzitter), 
Boyan Kirchev (secretaris), Niek Burg (penningmeester) en algemene bestuursleden 
Hannie van der Geest (Top- en Wedstrijdsport), Jeroen Koene (Sportparticipatie en ICT) en 
Frank de Vos (Verbreding danssport). Het bestuur blijft zich inzetten voor versterking want 
het besturen van een landelijke sportbond met uitsluitend vrijwilligers is een zware opgave 
en vergt veel tijd en inzet van alle betrokkenen.  
 
Bondsraad 
De bondsraad van de NADB bestaat statutair uit 24 leden en vormt het hoogste orgaan van 
de vereniging. In 2020 zijn geen verkiezingen geweest. In het voorjaar 2020 heeft 
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bondsraadlid Anne de Bruijn aangegeven haar functie niet langer te kunnen combineren 
met haar eigen cariere. In haar plaats is in de reguliere vergadering van juni 2020 David 
Kramer benoemd met termijn tot voorjaar 2021. Ook in juni is Cor Zeeman benoemd tot 
bondsraadlid in de termijn van Henk Peter Vos. In november 2020 is de bondsraadlid Cor 
van de Stroet afgetreden. De ontstane tussentijdse vacature kon niet vervuld worden 
vanwege gebrek aan kandidaten op de reservelijst van de laatst gehouden verkiezingen. 
 
De bondsraad is in 2020 twee keer bij elkaar geweest. In de juni vergadering heeft de 
bondsraad het jaarrekening vastgesteld en decharge verleend aan het bestuur over het 
gevoerde beleid van het vorige kalenderjaar. In de november vergadering heeft de 
bondsraad het jaarplan en de begroting voor 2021 vastgesteld. 
 
Op initiatief van het bestuur is in juni de discussie met de bondsraad begonnen over een 
aantal wijzigingen van de statuten. Dooor gebrek van tijd die nodig was voor de 
zorgvuldige voorbereiding van de woordelijke voorstellen in deze door de Nederlandse 
Stichting voor Vereniging en Recht en de notaris,  is het formele  proces voor de 
statutenwijzigingen pas in februari 2021 echt van start gegaan. 
 
Commissies 
De NADB kent 11 commissies te weten de Atleten Commissie, Commissie Sportparticipatie, 
Communicatie Commissie, Financiële Commissie, Holland Masters Commissie, ICT 
Commissie, Kascommissie, Medische Commissie, Reglementscommissie en de 
Sportcommissie.  
 
De Evaluatie Commissie is in 2020 opgeheven. De voormalige commissievoorzitter Nicole 
de Jong heeft zich beschikbaar gesteld voor eventuele projecten of advies. 
 
Atleten Commissie 
De Atleten Commissie bestaat uit 5 leden. In 2021 zijn verkiezingen gehouden voor twee 
functies van de Atleten Commissie. Eline Cloudt en Glenn Feddemma zijn herkozen voor 
een nieuwe periode van 3 jaar.  
 
Ook afgelopen jaar heeft de Atletencommissie veelvuldig overleg gehad, echter dit jaar 
uitsluitend virtueel. De Atletencommissie heeft een advies opgesteld rondom de ranking 
naar aanleiding van het uitvallen van een hoop danswedstrijden in de lockdown periode, 
en de mening van de dansers gepeild rondom het NK in deze moeilijke periode. Bovendien 
is er een uitgebreide enquête gehouden en advies uitgebracht over het uitreiken van de 
rankingbekers. Er is veelvuldig en constructief contact geweest met de Sportcommissie en 
het bestuur over verscheidene zaken. Met het bestuur zijn punten besproken met 
betrekking tot het NK, zoals de timetables, en is er in een werkgroep actief gewerkt aan 
het opstellen van het nieuwe promotiepuntensysteem. Met de Sportcommissie is op 
regelmatige basis vergaderd over een selectieprocedure voor NK juryleden, die binnenkort 
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aan het bestuur voorgelegd gaat worden. De Atletencommissie kijkt tevreden terug op een 
moeilijk jaar, waarin zij ondanks de lockdown de belangen van de dansers prioriteit heeft 
gegeven en heeft vertegenwoordigd. 
 
Communicatiecommissie 
Ciccio Pecoraro is in 2020 benoemd als voorzitter van de Communicatiecommissie. Hij is in 
2020 verder ondersteund door Ronald van Dijk en Glenn Feddema. De hoogtepunten van 
de activiteiten van de Communicatiecommissie zijn bij hoofdstuk 4 uiteen gezet. 
 
Reglementscommissie 
De Reglementscommissie (‘RC’) is in 2020 op initiatief van het bestuur begonnen met de 
voorbereiding van de woordelijke voorstellen voor de wijziging van de statuten. Allereerst 
heeft de RC voor de bondsraadvergadering van 18 juni 2020 een advies uitgebracht over 
het opnemen van een aantal principiële punten voor de uitvoering van de NOC*NSF Code 
Goed Sportbestuur en de Minimale Kwaliteitsvereisten. Ook heeft de RC geadviseerd over 
het Protocol Onverenigbaarheid van Functies van de NADB. Deze is in de 
bondsraadvergadering van 18 juni 2020 door de bondsraad besproken. De RC is verder 
onder andere aan de slag gegaan met een volledige review van de statuten, het 
voorbereiden van voorstellen en het stellen van vragen aan de Nederlandse Stichting voor 
Vereniging en Recht. Ook heeft de RC het bestuur geadviseerd over voorgestelde 
wijzigingen in het Wedstrijdsreglement, het Officialsreglement en het 
Organisatorenreglement. Tot slot heeft de RC de bondsraadvergaderingen in 2020 
bijgewoond en reguliere maandelijkse bijpraatsessies met de secretaris van de NADB 
gehouden. 
 
Het werk dat de RC verricht is gespecialiseerd van aard. De RC bestaat uit drie vakjuristen 
die op vrijwillige basis steeds klaar staan voor de NADB. Ondanks de toenemende drukte is 
het de RC gelukt om tijdig en accuraat advies uit te brengen. 
 
Medische Commissie 
In de maanden juni, juli en augustus 2019 heeft de Medische Commissie van de NADB een 
grootschalig onderzoek uitgevoerd onder alle dansers van de NADB door het invullen van 
een vragenlijst naar onder andere trainingsmethoden, trainingsbelasting en blessures. In 
totaal heeft de commissie van 218 dansers voldoende informatie die kan worden verwerkt. 
Door de uitbraak van COVID-19 duurt deze analyse langer dan oorspronkelijk gepland. 
Twee leden van de commissie zijn namelijk direct betrokken bij COVID-19-zorg. Wel 
hebben we voorlopige resultaten en is een artikel in voorbereiding om te publiceren in een 
wetenschappelijk tijdschrift.  

 
Enkele van de voorlopige resultaten zijn: 
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 Het gemiddelde BMI van dansers is lager dan dat van de gemiddelde van de 
Nederlandse bevolking. Uit ons onderzoek blijkt dat 23% van de dansers 
overgewicht heeft ten opzichte van 50% van de Nederlandse bevolking.  

 81% van de dansers rapporteert een of meer blessures in het onderzoek. Dat is 
vergelijkbaar met andere studies in bijvoorbeeld ballet. De percentages blessures 
variëren daarbij van 40% tot 80%. Dit is mede afhankelijk van de gehanteerde 
definities.  

 De meest voorkomende blessures zijn aan de voet, enkel en onderbeen. Hierbij zijn 
109 gevallen gerapporteerd.  

 In totaliteit zijn er meer blessures gemeld onder de heup dan boven de heup.  
 De gerapporteerde blessures zijn niet leeftijdsafhankelijk. We hebben derhalve 

bepaalde blessures niet vaker gezien bij bijvoorbeeld jongere of oudere dansers.  
 

De commissie is voornemens bij afronding van de analyse en het artikel de uitkomsten aan 
de dans-community te presenteren. Hierbij betrekken we naast de dansers ook de trainers.  
 
Vertrouwenscontactpersoon 
In 2020 heeft onze vertrouwenscontactpersoon Phien Abbink geen meldingen gekregen 
van grensoverschrijdend gedrag. Eind 2020 is een start gemaakt met samenwerking met 
het Centrum Veilige Sport Nederland welke in 2021 een meer definitieve vorm gaat 
krijgen.  
 
3. Financieel verstandig en zelfstandig 
 
Speerpunt 1:  Sluitende begroting met voldoende weerstandsvermogen, conform norm 
NOC*NSF 
De in 2019 en eerder doorgevoerde bezuinigingen hebben resultaat opgeleverd. De 
bezuinigingen waren onder andere nodig omdat vanaf 2018 de subsidie van NOC*NSF fors 
is verlaagd. De positieve resultaten van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat het 
eigen vermogen van de NADB van ultimo 2015 naar 2020 is gestegen van €58.000 naar 
€132.000. We hebben ervoor gezorgd dat we zoveel mogelijk vaste kosten flexibel hebben 
gemaakt. Met ons weerstandvermogen voldoen we ruimschoot aan de norm van 
NOC*NSF. 
 
Het jaar 2020 is ondanks de Coronacrisis wederom met een positief resultaat afgesloten. 
De afgelopen jaren is de financiële positie dus fors versterkt en daarmee heeft de NADB 
een degelijke buffer opgebouwd voor mogelijke tegenvallers.  
 
De komende jaren zal de NADB financieel meer speelruimte krijgen. De basissubsidie die 
wij ontvangen van NOC*NSF zal door de stevige lobby vanuit de kleine bonden, waaronder 
de NADB, vanaf 2022 weer teruggaan naar het oude niveau van vóór 2018. Concreet 
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betekent dit dat onze jaarlijkse subsidie stijgt van ca € 16.000 naar minimaal € 50.000 per 
jaar.  
 
Speerpunt 2: Professionaliseren en minder kwetsbaar worden door transitie naar shared 
service omgeving met reductie van 10% aan vaste kosten 
 
Op 1 mei 2018 hebben we de intentieverklaring met Nederland Sport getekend. Dit heeft 
geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst per 5 juni 2019 met de Shared Service 
Organisatie: de Stichting Nederland Sport. Deze stichting is opgericht om kleine 
sportbonden te ondersteunen bij het voeren van bijvoorbeeld de ledenadministratie, 
financiële administratie, secretariaat, en het leveren van deskundigheid op diverse 
vakgebieden. Begin 2020 zijn de eerste oriënterende gesprekken gehouden om te komen 
tot een overdracht van de ledenadministratie naar een nieuw systeem, en ook de 
financiële administratie wordt momenteel overgezet.  
 
De intentie is om op termijn zoveel als mogelijk (mits financieel ook haalbaar) alle 
administratieve werkzaamheden onder te brengen bij deze stichting, zodat op de lange 
termijn de bond kan rekenen op structureel professionele ondersteuning. Het bestuur is 
van mening dat hiermee betere waarborgen gegeven kunnen worden voor de continuïteit 
van onze organisatie. Er zal dan ook minder vaak een langdurig beroep op vrijwilligers 
gedaan hoeven te worden, en het bestuur kan zich ook meer gaan richten op het besturen 
en minder op uitvoerende taken.  
 
Speerpunt 3: Herziening contributie- en licentiestructuur met introductie van een nieuw 
laagdrempelig lidmaatschap voor basisleden 
Het laagdrempelig lidmaatschap voor basisleden is geëffectueerd, maar behoeft nog 
nadere uitwerking. Het was de bedoeling voor 2021 de contributie- en licentiestructuur 
integraal te herzien, en te komen tot een betere onderbouwing van de diverse bedragen. 
Door de Coronacrisis is het onderwerp even stilgelegd. In de overgang van 2020 naar 2021 
speelden zoveel onzekerheden, dat het niet wenselijk leek de contributiestructuur aan te 
passen. Immers het hele systeem zou onderuit gaan als de diverse ledenaantallen fors 
wijzigen. Nu de eerste tekenen van herstel in zicht zijn, ligt het voor de hand het 
onderwerp weer op te pakken, zodat bij de begroting 2022 een toekomstbestendige 
contributiestructuur kan worden vastgesteld.  
 
4. Communicatie en Marketing 
 
Marketing 
In verband met het ontbreken van de nodige vrijwillige menskracht en het afscheid van het 
bestuurslid Henk Peter Vos is het de NADB niet gelukt om alle Marketing doelen voor 2020 
te realiseren. Wel zijn we er, mede door constante lobby van onze voorzitter Jeffrey van 
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Meerkerk, in geslaagd om aan de subsidiekant mooie bedragen toegekend te krijgen van 
het Ministerie van VWS en de Gemeente Rotterdam.  
 
Communicatie 
In 2020 is weinig gedanst en veel gecommuniceerd. De Communicatiecommissie heeft 
zichzelf de volgende doelen voor 2020 gesteld:  

 Implementeren nieuwe huisstijl: het nieuwe NADB huisstijl is in het tweede 
kwartaal ontwikkeld en geïmplementeerd. 

 Nieuwe website: de nieuwe (responsive) website van de NADB is in de maand mei 
van het jaar 2020 opgeleverd. 

 Bestuurslid: In Q4 is het bestuurslid Communicatie en Marketing afgetreden, 
positie is de rest van 2020 vacant gebleven. 

 
De Communicatiecommissie heeft in 2020 gewerkt aan de nieuwsberichten op de site en 
sociale media, gerelateerd aan alle veranderende Covid-19 maatregelen. Als hoogte punt is 
het gelukt om het NK live te streamen op Youtube, met ongeveer 30.000 bezoekers 
gedurende het gehele NK weekend. 
 

 Volgers nieuwsbrief: 668 
 Volgers Facebook: 4382 
 Volgers Instragram: 1095  

 
In verband met het ontbreken van de nodige vrijwillige menskracht en het afscheid van het 
bestuurslid Henk Peter Vos is het de NADB niet gelukt om alle Marketing doelen voor 2020 
volledig te realiseren. Wel zijn we er, mede door constante lobby van onze voorzitter 
Jeffrey van Meerkerk, in geslaagd om aan de subsidiekant mooie bedragen toegekend te 
krijgen van het Ministerie van VWS en de Gemeente Rotterdam. 
 
5. Transitie naar een platform organisatie 
 
Federatietafel 
Op initiatief van NOC*NSF en de NADB is het Federatietafel traject gestart. De eerste 
mijlpaal vond plaats op 20 februari 2020 in Utrecht waar de ‘intentieverklaring 
federatietafel’ getekend is door de NADB en 10 andere organisaties uit de danswereld, met 
als doel zich de komende jaren actief in te zetten voor de totstandkoming van één 
federatie voor dansend Nederland en daarmee een meerwaarde te creëren voor alle 
dansvormen. Dit krijgt vorm onder de werknaam “DansNL”. De danser staat hierin 
centraal. Maandelijks wordt er gesproken met als resultaat een gezamenlijke 
wedstrijdkalender van de verschillende dansdisciplines en samenwerking op het gebied 
van huur van benodigdheden voor organisatie van wedstrijden. Er wordt in een prettige 
sfeer constructief vergaderd met respect voor ieders standpunten.  
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Streetdance 
IDS is de partij die rechtstreeks aangesloten is bij de NADB. In juni 2020 zou er een eerste 
wedstrijd in samenwerking met de NADB plaatsvinden, maar die kon door de corona-
maatregelen helaas niet doorgaan. Daarnaast is ook Dutch Dance Sports een 
buitengewoon lid van de NADB en organiseren onder eigen vlag hun wedstrijdcircuit.  
 
Dansen met beperking 
De SRN en SDN zijn al een aantal jaar onze partners op het gebied van dansen met een 
beperking. De contacten zijn ook in 2020 prima geweest. 
 
6. Versterken van de ballroom discipline 
 
Covid-19 heeft een grote impact gehad op de wedstrijden en sportcongressen. In januari is 
een succesvol sportcongres georganiseerd met Max Winkelhuis. Vanaf maart kwam alles 
stil te liggen en werd de focus gelegd op digitale informatie. De NADB heeft vijf gratis 
digitale lectures aangeboden door de topinstructeurs Dmitry Zharkov & Olga Kulikova, Julie 
Fryer, Els Gevaert, Ton Greten en Mirjam Zwijsen. In augustus 2020 is een succesvol live 
sportcongres georganiseerd onder het motto “Are You Ready!”  
 
Om het contact met onze leden te onderhouden zijn twee online inventarisatie sessies 
gehouden met als titel “Let’s do it Together!” Eenzelfde sessie is gehouden met de NADB-
organisatoren.   
 
Wij hebben twee paren financieel ondersteund om buitenlandse trainingskampen te 
volgen. Het stimuleren van deelname aan WDSF wedstrijden, het bezoeken van 1 
buitenlandse wedstrijd als team is in verband met Covid niet gerealiseerd. 
 
Door het ontbreken van wedstrijden waren onze PD paren niet actief met uitzondering van 
het NK in Dalfsen waaraan twee Standaard paren deelnamen.  
 
Het concept ‘Solo Dans competitie’ ligt startklaar en de intentie is om in 2021 de eerste 
wedstrijd te organiseren.  
 
Wedstrijdorganisatie 
In 2020 is Jasper Vermeer benoemd tot Sportsdirector. Hij wordt bijgestaan door de leden 
van het wedstrijdsecretariaat Ed Epskamp en Ymke Lemmens.  
 
Opleiding 
In januari hebben 4 kandidaten alsnog de NADB Danssport Opleiding 2019 succesvol 
afgerond.  
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Na evaluatie heeft de opzet van de Danssport Opleiding een aantal wijzigingen ondergaan 
en dat heeft mede geresulteerd in de beslissing van de WDSF om de NADB Danssport 
Opleiding de PQES status te verlenen. Dit houdt in dat deelnemers die na 1 juli 2021 aan 
de opleiding zijn gestart en deze succesvol hebben afgerond, vrijgesteld worden van het 
Technical Exam om WDSF B jurylid te worden. Er zijn slechts 9 National Member Body’s die 
deze accreditatie mogen voeren. Een mooie erkenning voor onze opleiding en de 
ontwikkelaars hiervan, Clara Lamar en Ger Cloudt. In 2020 konden we geen nieuwe 
opleiding starten.  
 
De opleiding voor Scrutineers en Chairperson konden we niet afronden met de 
praktijklessen. Dat gaat in 2021 plaatsvinden. 
 
7. Inrichten van (een SportAgenda voor) Breaking 
Divisie Breaking  
In 2020 is de Divisie Breaking ingericht. De Divisie bestaat uit: 

 Technisch directeur: Tyrone van der Meer (topsporttraject) 
 Bondstaken: Hannie van der Geest 
 Relatiebeheer: Angelo Martinus 
 (Youth) Olympic Games / Media coördinatie: Paul van Dal 

 
Lee-Lou Demiere  
Lee-Lou Demiere, een jeugdige talentvolle Breaker, is door Team-NL Amsterdam 
uitgekozen om een speciaal urban topsportprogramma te volgen.  
 
NK Breaking 
In 2020 zijn i.v.m. Covid- 19 geen NK’s Breaking georganiseerd. 
 
Olympic Gold Rush Onderzoek 
In samenwerking met NOC*NSF, Team NL Centrum Brabant Sport, Rotterdam Topsport en 
de NADB zijn Tyrone en Angelo het onderzoek Olympic Gold Rush gestart. Op 8 december 
nam het IOC een belangrijke beslissing om Breaking toe te voegen aan het olympisch 
programma van Parijs 2024. De NADB (Nederlandse Algemene Danssport Bond) heeft 
vanuit de WDSF (World Dance Sport Federation) de opdracht gekregen om samen met de 
Breaking community en het NOC-NSF de sport structuur met bijbehorende governance 
richting Parijs 2024 invulling te geven. Nederland speelt al jarenlang een rol van betekenis 
in het internationale veld van Breaking. Naast Amerika, Japan, Frankrijk, Rusland en Korea 
behoort Nederland al enige jaren tot de sterkste landen. Getuige ook het feit dat tijdens de 
2019 WDSF World Breaking Championship in China, het eerste officiële WK Breaking, de 
Nederlander Menno van Gorp goud won. Bovendien domineert de jongste generatie 
Nederlandse breakers de internationale kids-competities en behoren jonge twintigers tot 
de beste breakers van hun generatie. 
 



 

Pagina 10 van 10 

 

 
Acrobatisch Rock’n Roll en Boogiewoogie 
In 2020 is de aanvraag voor het lidmaatschap van de NADB bij de WRRC (World Rock ’n 
Roll Confederation) goedgekeurd. De NADB krijgt een voorlopig lidmaatschap van drie jaar. 
Na deze drie jaar is een permanent lidmaatschap mogelijk.  
 
Binnen de NADB is de Divisie Acrobatisch Rock’n Roll en boogiewoogie opgericht. Deze 
bestaat uit Larisa Gomaz en Arpad Koscis. Acrobatisch Rock’n Roll is een officiële World 
Games discipline en Larisa Gomaz en Hannie van der Geest zijn vanuit de NADB betrokken 
bij het voortraject binnen NOC*NSF. 
 
8. Sportparticipatie, meer mensen aan het dansen 
Het jaarplan kende 3 concrete doelen voor 2020: Regionale wedstrijden, Cha Cha Cup, en 
Studenten. Helaas is het de CSP niet gelukt in deze tijden de beoogde doelstellingen te 
halen. Met name door het niet kunnen organiseren van evenementen en door de sluiting 
van dansscholen, basisonderwijs en hoger onderwijs, was het onmogelijk om de zaken van 
de grond te krijgen. 
 
Wel is er door de commissie achter de schermen nog veel gedaan in de binding met 
mogelijke regio wedstrijd organisatoren en een verdere uitwerking van het regio circuit. 
Een Cha Cha Cup organiseren of in ieder geval lessen te geven, is wel gepoogd maar 
basisscholen waren simpelweg niet in staat dit in de huidige tijd samen met de commissie 
op te pakken. 
 
In de personele bezetting is helaas een commissie lid gestopt vanwege persoonlijke keuzes 
en is het commissie lid wat primair stond opgesteld voor de studenten connecties, bijna 
geheel 2020 niet actief geweest voor de commissie vanwege ziekte. 
 


