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#WeAreDanceSport

Missie en Visie
Missie: de NADB wordt in de breedte (h)erkend als de nationale autoriteit
op het gebied van dans(sport).

De bond bevordert, in samenwerking met specialisten en-of
partnerorganisaties, de kennis op het gebied van dans(sport), het aantal
beoefenaars van dans(sport), alsmede het organiseren van en participeren
in danswedstrijden op nationaal en internationaal niveau in binnen-en
buitenland.
Visie: de NADB wil als deskundige, goed georganiseerde en financieel
gezonde sportbond de belangen van al haar leden op passende en
transparante wijze behartigen. De NADB heeft een ijzersterke nationale en
internationale positie door aansluiting bij NOC*NSF en de WDSF. De bond
functioneert door inzet van betrokken vrijwilligers en wordt daar waar
nodig en (financieel) mogelijk professioneel ondersteund.

Bestaansrecht NADB
Ons bestaansrecht is afgeleid van onze opdracht conform de Sport Agenda
2017+ van NOC*NSF, het IOC Olympic Charter en onze rol als nationale
danssport organisatie:
•

Bevorderen van sportparticipatie en topsportprestaties

•

Ontwikkelen van top dansers voor Olympische en Paralympische
(Jeugd)Spelen, World (Urban) Games, en Internationale titelevents.

•

Vertegenwoordigen van de aangesloten danssportbonden in relevante
(inter)nationale organisaties

•

Genereren en verdelen van inkomsten voor de diverse dansvormen en
(sport)programma’s

•

Promoten van de fundamentele principes en waarden van
NOC*NSF/IOC en borging van de Code Goed Sport Bestuur

De situatie van vandaag in 2019
De NADB stimuleert danssport in de breedte. De focus die we van oudsher
al aanbrengen is de ontwikkeling als stijldans wedstrijdbond. Op deze
pijlers excelleren we:
-

Vertrouwd en compact nationaal wedstrijdcircuit

-

Goed juryledenbestand en bekwame officials

-

Top of the bill ICT-wedstrijdondersteuning

-

NK’s en Holland Masters wedstrijden als jaarlijkse hoogtepunten

De NADB functioneert ook als de bond die Breaking vertegenwoordigt in
de officiële sportprogramma’s zoals YOG, World (Urban) Games en in 2024
ook de Olympische Spelen. Er worden verkennende en inventariserende
gesprekken gevoerd met andere dansbonden om te komen tot een
platform organisatie zodat dans in de breedte ontwikkeld kan worden.
Tevens inventariseren we of Acrobatic Rock & Roll, een officiële World
Games discipline, binnen de NADB ingericht kan worden.

Hoe kijken we naar de toekomst?
De NADB onderkent dat een grotere goed georganiseerde bond, waarin
alle danssporters en alle dansvormen zijn vertegenwoordigd, meer invloed
heeft. We werken samen op transparante wijze in afstemming en met
ondersteuning van NOC*NSF.
De prioriteiten voor 2020-2022 zijn:
1.

Optimaliseren van de organisatie voor dansend Nederland

2.

Financieel verstandig en zelfstandig

3.

Communicatie en Marketing voor dansend Nederland

4.

Transitie naar een platform organisatie via de Federatie tafel DansNL

5.

Versterken van de ballroom discipline

6.

Inrichten van (een SportAgenda voor) Breaking en Acrobatic Rock ‘n Roll

7.

Sportparticipatie, meer mensen aan het dansen in alle dansvormen

1. Optimaliseren van de organisatie 2020
Bestuursbezetting op orde (7 personen: voorzitter, secretaris,
penningmeester, 4 algemene bestuursleden)
Alle commissies hebben een duidelijke functie beschrijving met daarin een
heldere opdracht. Commissieleden worden benoemd die de nodige kennis,
ervaring en affiniteit hebben met de opdracht van de commissie. Bestuur en
daar waar relevant de bondsraad voert toezicht op de werkzaamheden van
de commissies.
Samenwerking tussen bondsraad, bestuur en commissies is helder. De
verantwoordelijkheden en governance worden gerespecteerd. In 2020
komen we 1 keer informeel bij elkaar

2. Financieel verstandig en zelfstandig 2020
Sluitende begroting met voldoende
weerstandsvermogen, conform norm NOC*NSF

Professionaliseren en minder kwetsbaar worden door
transitie naar shared service omgeving met reductie
van 10% aan vaste kosten

Herziening contributie- en licentiestructuur met
introductie van een nieuw laagdrempelig
lidmaatschap voor basisleden

3a. Communicatie 2020
Het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe
huisstijl gerelateerd aan een breder actueel
dansaanbod
Het ontwikkelen en bouwen van een nieuwe website
met een klantvriendelijke en overzichtelijke indeling
voor alle dansante vormen

Het stroomlijnen, verduidelijken en implementeren
van de informatiestroom richting alle doelgroepen
van de NADB via de vernieuwde
communicatieplatformen als website, nieuwsbrief,
direct mail en sociale media

3b. Marketing 2020
Het promoten en versterken van de NADB als
sportbond en als merk in de markt, om zodoende
meer aantrekkingskracht te bewerkstelligen.

Het doen groeien van het ledental met 10%

Het aantrekken van 2 nieuwe (zakelijke) partners om
zodoende de NADB een sterkere financiële positie te
geven.
Er wordt onderzoek gestart om een NADB Business
club in te richten

4. Transitie naar een platform organisatie 2020
Boarden van minimaal 1 ‘other dances’ organisatie en
formaliseren individuele leden inschrijving bij de
NADB

Opstellen intentieverklaring met tenminste 4
geïnteresseerde ‘other dances’ organisaties

Uitwerking minimaal 2 speerpunten in samenwerking
die elkaar versterken

5. Versterken van de ballroom discipline 2020
Niveauverhoging wedstrijddansers d.m.v. het faciliteren van 2
sportcongressen. Financieel ondersteunen (jeugd) paren en
trainingskampen.
Stimuleren deelname NADB- WDSF wedstrijden. Start project
Solodanscompetitie.
1 buitenlandse wedstrijd als Team NADB bezoeken.
Evalueren en zo nodig aanpassen NADB DansSport Opleiding.
Tweede helft 2020 starten met nieuwe opleiding. Bijscholing juryleden
naar WDSF componenten. 1 opleiding voor scrutineer/chairperson
starten. Onderzoeken van het organiseren van 1 WDSF Technical
Examination voor nationale juryleden die WDSF willen gaan jureren

6. Inrichten van (een SportAgenda
voor) Breaking 2020
Organiseren van Breaking binnen de NADB
NBLverbindt zich technisch aan de NADB

Streven naar erkenning Topsport- of Internationale
Wedstrijdsport discipline bij NOC*NSF.

Aansluiting NK en Nationale Breaking Competitie
NBL voor jeugd en volwassenen. ( Dutch BBoy
Championships en Breaking League)

7. Sportparticipatie, meer mensen
aan het dansen 2020
Realisatie landelijk regiocircuit; met regionale NADB
wedstrijden dicht in de buurt

Organisatie van 1 landelijke Dance@School wedstrijd /
Cha Cha Cup ; Stimuleren lokale Cha Cha Cup
activiteiten

Studentenorganisaties faciliteren om zodoende de
instroom in het wedstrijdcircuit zo makkelijk mogelijk
te laten zijn.

Pijlers 2021
De governance van de NADB wordt hervormd, meerdere dansvormen zijn
vertegenwoordigd in bestuur en commissies om danssport in de breedte te
kunnen ontwikkelen

Er wordt geëxperimenteerd met Multi Dance Sport Events. Holland
Masters 2021 vormt een podium voor Standaard, Latin, Streetdance,
Breaking en Acrobatic Rock ‘n Roll

De NADB biedt extra service naar professionals en ondernemers in
danssport om danssporters beter te kunnen bedienen. Er wordt onderzocht
of dit samen met bestaande branche organisaties gedaan kan worden

Pijlers 2022
De NADB kent 4 internationaal erkende sportprogramma’s: Standaard,
Latin, Breaking en Acrobatic Rock ‘n Roll, danssporters acteren op het voor
hen hoogst haalbare internationale niveau.

Voor het ballroom dansen: de NADB heeft en landelijk dekkende
infrastructuur met 5 regio’s en 1 sterk nationaal circuit, dit bedient
socialdansers, wedstrijddansers en sportdansers
De Federatietafel is krachtig, deelnemers werken effectief samen aan de
ontwikkeling van danssport. Alle dansers staan geregistreerd bij de
Federatietafel/NADB en vallen binnen het formele bereik van NOC*NSF

Bijlage – Strategie van NOC*NSF; deze
is richtinggevend voor de NADB

