Bondsraadvergadering 23 februari 2021
Aanvangstijd 19:00 uur – eindtijd 22:47
Aanwezige bestuursleden:
Jeffrey van Meerkerk (voorzitter),
Boyan Kirchev (secretaris)
Hannie van der Geest (algemeen bestuurslid),
Jeroen Koene (algemeen bestuurslid).
Frank de Vos (algemeen bestuurslid)
Afwezige bestuursleden
Niek Burg (penningmeester) met bericht.
Aanwezige bondsraadleden: (22)
Willem Broekstra, , Eline Cloudt, Stefan Cloudt, Stefan Doodkorte, René Ewals, Glenn
Feddema, Erik Fiktorie, Désirée Fiktorie-Smits, Lesley Groeneveld, Frans Hugens,
Corrie van Hugten (iets later 20.10), Yvette Jager, Piet Koeken, Niek Koopmeiners,
David Kramer, Rob Kuijper, Maureen Lubbers, , Rob Neuhaus, Paul Reijn, Marc Valkier
Cor Zeeman, Hannie Zeeman .
Afwezig met afmelding:
Phien Abbink (vertrouwenscontactpersoon) en Geraldine Voost
Aanwezige adviserende leden van de bondsraad
Onno Butter (voorzitter Reglementscommissie)
Laurens Neuhaus (lid Reglementscommissie)
Larissa Sneek (lid Reglementscommissie)
Overig aanwezigen
Tim Puts voorzitter sportcommissie als toehoorder
Notulist:
Maud Eriks (BONDcenter)
Agenda:
1. Opening door de Voorzitter
Opening
Stemming over opnemen. Iedereen stemt voor het opnemen van de vergadering.
Het transcript wordt in zijn volledigheid gedeeld
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Jeffrey heet iedereen welkom. Bedankt Reglementscommissie voor hulp in
uitwerking statuten. Er volgt een uitleg over de stemprocedure.
Overige mededelingen:

Bestuurslid Niek Burg is verhinderd.
David heeft twee punten voor met de vergadering wordt begonnen. David heeft
geconstateerd dat er geen tijdige aankondiging op de NADB website stond over de
vergadering die vanavond plaats vindt. Hij constateerde dat deze er vandaag wel op
stond. Hij vraagt zich af of alle leden wel tijdig op de hoogte zijn gesteld zoals de
statuten dat vereisen. David zijn tweede punt gaat over de voorstellen van de
bondsraad inzake de Statuten. Hij wil aangeven dat volgens hem de voorstellen
rechtsgeldig zijn opgesteld voor plaatsing op de agenda.
Boyan geeft toe dat de plaatsing op de website te laat geweest is. De late informatie
geldt alleen voor de algemene leden. De leden van de bondsraad zijn tijdig
geïnformeerd. Volgende keer worden alle leden op tijd geïnformeerd over de
vergadering. Jeffrey reageert dat de mail in goede orde is ontvangen en dat verder in
deze vergadering een procesvoorstel wordt gedaan.
2. Vaststellen notulen bondsraadvergadering 24 november 2020
Vanuit bondsraad zijn vooraf via de mail geen opmerkingen gekomen.
René heeft een opmerking over pagina 16. Stuk Cor van der Stroet moet worden: hij
wil het bestuur bedanken voor wat het heeft betekend voor de dansport. Tweede
opmerking van René; Bij David, pagina 17, Cor van der Stoet heeft volgens René
alleen zijn excuses in de chat aangeboden. Dit moet het bestuur eerst controleren.
Volgens bestuur was de excuses niet in de chat maar ook live.
Désirée: bij stuk over rondvraag pagina 15, Désirée heeft ook benoemd dat er ook
voorstellen uit bondsraad zouden kunnen komen.
Willem: pagina 7, hoogte plek moet hoogste plek zijn. Pagina 9, vijfde alinea,
werkwoord wordt kan niet deel uitmaken van de zin. Wordt moet verwijderd
worden.
Eline: Pagina 11, ter verduidelijk dat Eline het heeft over een gesprek met als
aanvulling leden van AC. Pagina 14. Het voorstel over juryleden NK is naar de
sportcommissie gestuurd en niet naar het bestuur. Als laatste op pagina 15
toevoegen: dat er geen verschil wordt gemaakt in de notulen van 2015.
David: Pagina 10, voorstellen begroting inclusief correctie NOC NSF. Bij besluit
toevoegen dat: begroting akkoord mits grote verandering aan de bondsraad worden
gemeld. Boyan geeft aan dat dit niet klopt. Begroting akkoord gevonden zonder
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expliciet de voorwaarde dat grote veranderingen moeten worden gemeld aan de
bondsraad. Dit staat nu alleen in actielijst vermeld. Grote afwijking is toen niet
expliciet gemaakt, juist door complexe situatie. Met elkaar voor de toekomst
opnemen wat definitie ‘grote afwijking’ is.
Voorstel
Verslag met de opmerkingen die zijn benoemd goedkeuren.
stemming

voor
18

tegen
0

onthouding 3
besluit
Verslag goedgekeurd met 18 stemmen voor en 3 onthoudingen.
3.

Benoeming kiescommissie bondsraadverkiezingen voorjaar 2021

Het bestuur stelt voor om de volgende personen te benoemen voor de
Kiescommissie voor de bondsraadverkiezingen in 2021.
-

Chantal Bogaart – Melet
Ronald de Vos
André de Werdt

René geeft aan dat bij de vorige kiescommissies er een voorzitter van buiten de NADB
was, Bernadette Kester. Bestuur geeft aan haar benaderd te hebben maar zij is niet
beschikbaar dit keer. Nog onduidelijk is wie de rol van voorzitter gaat vervullen. Nu
wordt alleen gestemd voor leden van de commissie.
Erik geeft aan dat hij één zin en drie namen wat karig vindt voor de stemming voor
een kiescommissie. Waarom is gekozen voor deze mensen? Ligt daar een grondslag
onder of konden deze mensen toevallig?
Jeffrey geeft aan dat het een combinatie is. Er zijn meerdere mensen benaderd. Uit
de pool die is benaderd waren deze mensen beschikbaar en bereid dit te willen doen
voor de NADB.
David merkt op dat de profielen van de leden die nu gekozen zijn erg op elkaar lijken.
Het zijn allemaal leden die uit de trainershoek komen. Waarom zo een eenzijdig
team? Waarom niet ook uit de dansende leden, komt op David niet inclusief over. Is
er een bredere uitvraag geweest?
Bestuur heeft geeft aan dat acht mensen zijn gevraagd en drie hebben positief
gereageerd. Bestuur wil niks liever dan diversiteit. Maar moet het ook doen met de
mensen die het willen doen. Na het benoemen van de drie leden wordt door hen
intern bepaald wie de voorzittersrol op zich wil nemen.
De verkiezingen worden uitgeschreven door de kiescommissie en zullen digitaal
plaatsvinden. Niek Koopmeiners vraagt of de drie leden bekend zijn met organiseren
van digitale verkiezingen.
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Er wordt aangegeven dat André de Werdt ICT onderlegd is.
Erik vraagt in de chat of de ICT commissie hierin kan ondersteunen. Jeroen Koene
geeft aan dat de ICT commissie dit uiteraard gaat doen.
David geeft aan dat benoeming van leden van de kiescommissie volgens artikel 20 lid
6 en 7 per persoon moeten worden benoemd
Voorstel
Benoemen tot de kiescommissie 2021 Chantal Bogaart – Melet.
stemming

voor
20

tegen
1

onthouding 0
besluit
Chantal Bogaart – Melet is benoemd tot de kiescommissie met 20 stemmen voor en 1
tegen.
voorstel
Benoemen tot de kiescommissie 2021 André de Werdt
stemming
•
voor
20
•
tegen
1
•
onthouding 0
besluit
André de Werdt is benoemd tot de kiescommissie met 20 stemmen voor en 1 tegen.
voorstel
Benoemen tot in de kiescommissie 2021 Ronald de Vos
stemming
•
voor
13
•
tegen
7
•
onthouding 1
besluit
Ronald de Vos is benoemd tot de kiescommissie met 13 stemmen voor, 1 onthouding
en 7 tegen.
Niek Koopmeiners wil nog nogmaals aangeven dat hij graag een proces wil dat kan
leiden tot een bredere kiescommissie. Jeffrey is het met Niek eens. De vorige keer is
dit ook niet gedaan maar er komt in de toekomst meer aandacht voor de werving van
Leden van de kies commissie.
4.

Vaststellen datum bondsraadverkiezingen
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Fijn dat er kiescommissie is en zij het vertrouwen krijgen om de verkiezingen uit te
schrijven . Kiescommissie besluit over de datum. Periode is geduid, verkiezing zou om
en nabij het voorjaar 2021 georganiseerd moeten worden. Maureen Lubbers heeft
eerder aangegeven dat het wenselijk is voor de voorjaarsvergadering nieuwe
bondsraadsleden te hebben. Dus dan is mei voor de verkiezingen wel handig volgens
Maureen. Dit wordt doorgeven aan de kiescommissie.
René zegt dat de verkiezingen normaal rond de NK’s plaatsvinden maar omdat deze
pas begin juni is, moet de commissie kijken naar een goede periode.
Hannie Zeeman geeft aan dat de commissie ruim op tijd moet aangeven dat de
verkiezingen eraan komen. Anders hebben kandidaten niet genoeg tijd om te
bedenken of ze het willen doen. Jeffrey geeft aan dat dit al is meegenomen in het
proces. De commissie gaat ermee aan de slag nu ze officieel zijn benoemd.
David vraagt of in de statuten staat dat de bondsraadverkiezingen ook digitaal mogen
als er geen corona is Is de NADB hier toekomstproef in? Ja dat zijn we, daarom gaan
we ook de deze verkiezingen digitaal opzette.

5. Bespreken proces uitwerking van de door de bondsraadleden ingediende
punten tot woordelijke voorstellen voor een statutenwijziging
Voorzitter bedankt David voor het formuleren van de wensen / topics die vanuit de
bondsraad belangrijk gevonden worden. Deze topics behoeven nadere uitwerking
om tot een nader tekstvoorstel te komen. Dank voor het voorwerk van de bondsraad
in het formuleren van wensen en onderwerpen met een bepaalde prioritering. De
reglementscommissie heeft al een reactie gegeven op de input die we van jullie
hebben ontvangen. Dit staat vandaag niet inhoudelijk op de agenda. Bestuur wil de
reglementscommissie graag bedanken voor de tijd die ze hebben besteed aan het
formuleren van alle reacties. Suggestie van bestuur, zoals reeds voor de vergadering
gecommuniceerd, is om een serie van werkgroepen met elkaar te formeren met
vertegenwoordiging van de bondsraad, het bestuur en de reglementscommissie, om
tot de juiste gedragen tekstvoorstellen te gaan komen. Deze hebben als doel om tot
een update van onze statuten te komen die toekomstproef zijn.
Boyan geeft aan blij te zijn met het vele werk dat is geleverd door de bondsraad en
dat er zoveel is samengewerkt binnen de bondsraad om tot zoveel voorstellen te
komen. Zonder in te gaan op hoe het proces is gegaan, het is heel fijn dat de
gedachten van de bondsraad op papier zijn gezet. Ze zijn samen met de
reglementscommissie bekeken. Het probleem ligt erin dat de gedachten / wensen
vanuit de bondsraad niet altijd duidelijk waren. Er staat heel veel in wat belangrijk is
om eerst goed met elkaar te bespreken. Wat is het doel, achterliggende gedachte om
tot deze wijzigingen te komen? Zijn de statuten de beste manier om het doel te
bereiken? Er zijn punten waar nog meer communicatie en afstemming wenselijk is
en er zijn punten die we nog moeten uitwerken. Boyan is van mening dat de
bondsraad geen opdracht kan geven aan het bestuur om de voorstellen van de
bondsraad uit te werken. Het is de bedoeling dat we het samen doen. Dit blijkt ook
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nodig, er zijn zoveel dingen die aan elkaar gelinkt zijn en goed doorgedacht moeten
worden omdat ze gevolgen kunnen hebben voor andere reglementen van de NADB.
Boyan noemt een paar voorbeelden. Er werd bijvoorbeeld voorgesteld om
danssporters te veranderen in danser. Hij begrijpt de gedachte maar moet wel
uitgewerkt worden. NADB is ook lid van NOC NSF, noemen we ons dan ook nog
danssportbond of moeten we naam veranderen? Dan moet de NADB dus ook alle
andere documentatie aan gaan passen. Bij andere punten is het zo ingewikkeld
geschreven dat er een mogelijkheid is dat de leden het niet begrijpen. Boyan wil
benadrukken dat de voorstellen niet worden genegeerd maar dat het bestuur en de
bondsraad dit samen moeten bespreken. Vandaar het proces voorstel om het in een
serie van werkgroep bijeenkomsten te doen. Er wordt gekeken naar het “probleem”,
de doelstelling en de wijze waarop een eventueel gesteld “probleem” opgelost kan
worden. Is er een andere oplossing? Hoe kunnen de voorstellen verder uitgewerkt
worden en hoe kunnen deze in de verdere documentatie worden meegenomen? Dat
is onze gedachte achter dit proces. Wel moet binnen de werkgroepen los gekeken
worden naar de voorstellen vanuit de bondsraad en het voorstel dat het bestuur
heeft gedaan. Dat kan niet samen worden gedaan. Dit omdat er een paar voorstellen
instaan die opgenomen moeten worden in de Statuten i.v.m. de subsidie NOC*NSF.
De tweede reden is dat het voorstel van het bestuur uitgebreid is besproken met de
notaris en is goedgekeurd door de notaris.
Jeffrey geeft aan dat het belangrijk is we hier als vereniging de juiste keuzes in
maken.
Désirée wil een paar punten aankaarten. Ten eerste: jullie spreken vaak David aan
maar hij is alleen de boodschapper. Er zijn verschillende bondsraadsleden die hier
veel tijd en energie in hebben gestoken. Jammer dat er alleen richting David wordt
gereageerd. David heeft alleen de mail gestuurd, welke met de bondsraad is
afgestemd. Verder kan ik mij vinden in het voorstel van de commissie en wil ik mij
graag aanmelden voor de commissie. Désirée voegt toe dat er al veel tijd en energie
in is gestoken. Ten slotte doet Désirée het verzoek aan het bestuur om in het geval
van statutenwijzigingen dit in een eerder stadium met bondsraadsleden te
bespreken. Désirée heeft in een eerdere stadium al aan Boyan doorgegeven
(telefonisch) dat er vanuit de bondsraad wensen zijn over de statuten. Vraag aan
bestuur om eerder de vraag te stellen bij bondsraadsleden om in de toekomst dit
soort dingen te voorkomen.
Boyan: Ik heb de naam David niet genoemd, heb de hele tijd gerefereerd naar
‘voorstellen bondsraadsleden’.” Ten tweede wil Boyan de correspondentie
toelichten. We zijn begonnen met dit proces in september 2019, na mijn benoeming.
Idee was om in juni 2020 alles aan jullie te presenteren; dit is niet gelukt omdat er
niet genoeg tijd was. In juni is wel het proces voorbereid en in de junivergadering zijn
drie principiële voorstellen uitgebreid besproken. Daarop is door de bondsraad op
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alle drie de voorstellen een positief besluit genomen waarop later is teruggekomen.
In november is het helaas niet gelukt om alles tijdig aan te leveren. Gedurende dit
hele proces zijn er geen voorstellen vanuit bondsraadleden gekomen. Ook niet na het
telefoongesprek met Désirée. Communicatie is wederzijds, bestuur heeft niemand
tegengehouden om mee te denken. Sterker nog, (nu David wel benoemen), een van
de opmerkingen over dansers in het bestuur, welke in juni is aangekaart, is door het
bestuur opgepakt. Bovendien is door een voormalig bondsraadslid tijdens de
november vergadering de procedure nog eens toegelicht. Hij heeft aangegeven dat
het de bondsraad vrij staat om een voorstel te doen, ondersteund door vier
bondsraadleden. Maar er is geen voorstel gekomen. Wij hebben toegezegd om het te
onderzoeken. Dit heeft het bestuur gedaan en aan de bondsraad teruggekoppeld.
Daar is nooit reactie op gekomen in de vorm van een motie of een voorstel. De
bondsraad wil dat ze in de toekomst meer betrokken wordt en dat wil het bestuur
ook. Dit moet wel van beide kanten komen. En dan graag eerder dan twee weken
voor de vergadering. Dat er vanuit de bondsraad wordt gezegd, samenwerking is heel
belangrijk, daar is Boyan het absoluut mee eens maar nogmaals, dat geldt voor beide
kanten.
Jeffrey geeft aan dat er in de chat een verzoek is geplaats tot efficiency in de
vergadering om eerst bondsraadsleden het woord te geven alvorens we met een
antwoord vanuit het bestuur komen.
Niek: Ik heb eerder gezegd dat er vanuit individuele bondsraadsleden ook voorstellen
voor wijzigingen voor statuten waren. Ik als bondsraadslid heb nooit begrepen dat
deze vergadering, die speciaal bedoeld was de statuutwijzigingen te bespreken,
alleen bedoeld was al hamerpunt. Dat het bestuur al met alle statuutwijziging zou
komen die zijn besproken met de notaris en dergelijke en dat het nu alleen maar
afgehamerd zou worden. Dat is nooit mijn begrip van deze vergadering geweest,
maar wellicht ligt dat aan mij. Persoonlijk ben ik het er niet mee eens dat als
argument wordt gebruikt dat de voorstellen van de bondsraadleden te laat ingediend
zijn. Dat de voorstellen van de bondsraad nu niet met de notaris worden
meegenomen omdat het proces niet goed is doorlopen, ligt niet alleen aan de
bondsraad. Er was ook bekend dat er vanuit de bondsraad wijzigingen in het statuut
wenselijk waren. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de bondsraad maar
ook het bestuur om het proces goed te doorlopen. Anders blijven we elk half jaar
statuten wijzigen, wat veel tijd en geld kost.
Boyan: Niek, het verbaast mij een beetje dat het niet duidelijk was wat we vanavond
gaan doen. Is bij minimaal twee vergaderingen besproken en met een aantal van de
bondsraadleden ook persoonlijk. In de toekomst moeten we dit blijkbaar nog
duidelijker maken. Dat we geen hamerstuk gaan doen staat in een van de twee
verslagen. Daarom toelichting ingediend, jullie hebben vragen ingediend, die hebben
wij beantwoord en die gaan wij nu behandelen. Het is nooit het voorstel geweest om

Page 8 of 26

er een hamerstuk van te maken. Ten tweede is niet gezegd dat de voorstellen vanuit
bondsraad te laat zijn gekomen, het is niet te laat maar niet uitgewerkt. Deze kunnen
we nu niet bespreken samen met de statutenwijziging omdat er geen
tekstvoorstellen zijn gekomen. Er zijn dingen die moeten worden besproken en
uitgewerkt. Staat in statuten hoe het proces moet lopen. Ben heel blij dat het proces
wordt gesteund zoals wij hebben voorgesteld.
David: Eerste woorden van Boyan mooi, fijn dat het constructief is. Daar wil ik aan
vasthouden, we moeten elkaar een hand reiken. Mede bondsraadsleden die veel
energie erin hebben gestoken, wil ik bedanken. Ook de mensen die kritiek hebben
geleverd. Dankbaar dat bestuur en de reglementscommissie snel hebben geschakeld.
Fijn om al een eerste reactie te hebben. Wat betreft het procesvoorstel wat is
gedaan, dat hebben we niet samen van tevoren kunnen bespreken. Ik denk dat er
wel wat in zit om werkgroepen te maken met bestuur en bondsraad. Ik denk dat we
het werkgroepen moeten noemen en niet een commissie. Een commissie hebben we
ook weer met benoemingen te maken. Voor een werkgroep meld ik mij bij deze aan.
Met inderdaad ondersteuning van de reglementscommissie. Belangrijk dat de
werkgroep ook aangeeft als een voorstel van de bondsraad niet haalbaar is.
Daarnaast belangrijk dat op het moment dat er wordt besloten wel iets met het
voorstel te doen, er meteen echt een tekst wordt uitgewerkt dat in de statuten kan.
Het liefst ook een beetje vlot de werkgroep samenstellen, bij voorkeur binnen twee
maanden zodat we het met deze groep bondsraadleden nog kunnen afronden. Als
aanvulling op het voorstel van het bestuur: er deadlines en een concrete uitkomst
aan verbinden. Dan tenslotte er zijn nog drie punten onbeantwoord, inclusiviteit
bestuur, ontzegging lidmaatschap en voorzitter BR. Hier was geen volledige
overeenkomst over binnen de bondsraadsleden daarom is juist de mening van het
bestuur gevraagd. Kan mij voorstellen dat het bestuur dit eerst wil wikken en wegen
en vervolgens wil bespreken met de werkgroep. Of dat het bestuur hier nu al iets
over kwijt wil. In ieder geval ligt er de vraag, of het bestuur in wil gaan of de huidige
statuten toekomst proef zijn met betrekking onder de NADB scharende andere
danssoorten.”
René: Twee dingen; moet met enige spoed opgepakt worden door de werkgroep,
meld mij bij deze ook aan. Heb ook meegewerkt met de democratisering destijds
waar de huidige statuten uitgerold zijn. Ten tweede zou ik ook graag zien dat we in
de huidige samenstelling van de BR en bestuur dit proces helemaal kunnen afronden.
Met een maand of twee zouden we een heel eind moeten zijn.
Frans: Wil het volgende benadrukken: omdat er elke keer wordt gezegd, de
bondsraad, ingediende stukken van de bondsraad, wil ik aangeven dat er binnen de
BR ook wat frustratie is over het proces. De ingediende stukken door de bondsraad
worden zeker niet door alle bondsraadsleden gesteund. Ondanks dat ik het niet eens
ben met het proces, ben ik het wel eens met opzetten van werkgroepen omdat de
statuten belangrijk zijn.
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Niek Koopmeiners: wil kort reageren op Frans. Zou prima kunnen dat de voorstellen
niet door de gehele bondsraad gedragen worden. Voordat er een reactie vanuit de
bondsraad naar het bestuur is gestuurd , was gevraagd om input vanuit de gehele
bondsraad. Bij dit soort processen kan je niet achteraf aangeven dat het niet
gedragen wordt door de hele bondsraad. Dat had eerder aangegeven moeten
worden.
Frans Hugens: “Heb drie weken geleden mijn bezwaren gemaild, daar is geen reactie
opgekomen behalve van René Ewals en Désirée.
Lesley geeft aan zij de opmerking van Frans Hugens ondersteunt. Zij heeft dit ook zo
ervaren.
Désirée verzoekt niet het hele voortraject tot in den treure te herhalen. Met zijn allen
eens dat we werkgroepen inrichten. Laten we ons daarop focussen. In chat ontstond
een discussie over de betrokkenheid van de Reglementscommissie. Rob Neuhaus
vraagt naar de rol van de RC in dit traject. René is van mening dat RC kan dienen als
reviewer. Rob ziet meer een rol als voortouwnemer voor de RC.
Hannie van der Geest wil graag het volgende ter overweging meegeven.
Ik wil graag aangeven dat we bij het uitwerken van de werkgroepen ook rekening
moeten houden met het feit dat 12 bondsraadsleden aftredend zijn. Een aantal
daarvan komt niet meer terug omdat zij de maximale zittingstermijn bereikt hebben
en anderen moeten herkozen worden. De kans is dus aanwezig dat er nieuwe
mensen in de bondsraad komen. Is het dan wel verstandig om nu een werkgroep
samen te stellen en eventuele nieuwe voorstellen van de bondsraad snel door te
voeren terwijl de kans aanwezig is dat de bondsraad straks voor een deel uit nieuwe
mensen bestaat. Ga je dan niet over het hoofd van de nieuwe mensen regeren.
Jeroen: Boyan benoemde net goed het proces over de voorstellen. Dat het feitelijk
en letterlijk goed in de statuten staat hoe het proces moet verlopen. Wat ik net
hoorde bij Frans, is dat er onenigheid bestaat tussen de bondsraadsleden. Dat deze
manier van brengen als een entiteit als bondsraad, niet door iedereen gedragen
wordt. Dat juist in de statuten staat zoals die er nu zijn, dat mensen een voordracht
kunnen doen gesteund door feitelijke namen, veel frictie kan voorkomen. Voor een
volgende keer goed om die weg te blijven bewandelen.
Jeffrey: Vanuit mij persoonlijk wil ik bedanken voor de input, staan goede dingen in.
Ik wil wel een punt van zorg uiten. Ik doe dit heel bewust als laatste dan kunnen we
daarna dit agendapunt sluiten. Ik heb punten van zorg gehoord vanuit verschillende
bondsraadleden dat men zich onder druk heeft gevoeld door bepaalde manier van
aanspreken van enkele van de bondsraadsleden. Wij hechten veel waarde aan
inclusief en democratisch proces. Belangrijk dat eenieder bij een
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bondsraadsvergadering tot een juiste oordeelsvorming kan komen op de
besluitstukken die er liggen en op basis van een dialoog tijdens de
bondsraadvergadering. Dan kan men op basis van alle feiten een weloverwogen
beslissing nemen. Ik vraag iedereen om mensen de ruimte te geven om een eigen
mening te laten vormen over principale zaken tijdens de vergaderingen.
Erik: Ik begrijp vanuit jou Jeffrey dat er bondsraadsleden naar het bestuur zijn
toegekomen om te zeggen dat ze niet hun mening durven te geven. Dat betreur ik
ten zeerste. Ik hou van een goede discussie. Het is nooit de bedoeling geweest om
een mening uit te sluiten. Wel wil ik opmerken dat de mensen die deze gevoelens
blijken te hebben, met grote regelmaat afwezig waren bij de voorvergaderingen en
bondsraad bijeenkomsten om zich vervolgens achteraf niet gehoord te voelen. Maar
een van de democratische beginselen is dat je als meerderheid dingen mag
voorstellen. Daar hoef je het niet allemaal mee eens te zijn. De input die is gegeven,
is vanuit 21 bondsraadsleden gegeven. Blijkbaar ook van leden die zich niet gehoord
hebben gevoeld. Is allemaal anoniem gebeurd. Achteraf wordt gezegd dat ze het niet
eens waren met het proces terwijl ze er wel aan deel hebben genomen. Tweede
punt: Ik ben verrast over het proces van aanbrengen van agendapunten. Ik heb
nergens kunnen lezen, dat je daarbij feitelijke namen moet benoemen wie het
ondersteunen. Er staat bij dat het door minimaal 4 bondsraadsleden ondersteund
moet worden maar staat niet bij dat het met naam en toenaam moeten worden
benoemd. Ben ik geen voorstander van, liefst anoniem.
David: Inhoudelijk herhaal ik de opmerking in de chat. Belangrijk om onderscheid te
maken tussen statuten Artikel 19 lid 4 (recht tot amendering agenda) en Artikel 22 lid 2
(uitgewerkt voorstel statutenwijziging). Van het eerste was sprake, niet het tweede nog
niet.. Jeffrey, heb je punten gehoord van zorg, dit lijkt me meer iets om tussen de

bondsraadsleden zelf te bespreken. Heb die zorgen zelf af en toe ook. Wat betreft
hoe gaan we vooruit? Besluit nemen dat we met een werkgroep verder gaan, een
proces accorderen met elkaar en een deadline.
Jeffrey: Eens David. Geef ons de tijd om met een goed procesvoorstel voor de
werkgroepen te komen en dat SMART gaan maken.
Na de vergadering komt het bestuur met een procesvoorstel tot uitwerking van de
werkgroepen.
Besluit:
De bondsraad besluit met 21 stemmen voor tot het instellen van de werkgroepen.
Stefan Doodkorte geeft als opmerking in de chat dat bij het proces rekening moet
worden gehouden met de opmerking van Hannie van der Geest over continuïteit en
blik op de toekomst aangezien er 12 nieuwe leden benoemd gaan worden in het
voorjaar.
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Bestuur zal tijdens de bestuursvergadering het procesvoorstel bespreken. Daarna
volgt terugkoppeling richting de bondsraad.
Hannie van der Geest: Geef het bestuur alsjeblieft de gelegenheid om het proces
zorgvuldig uit te werken. Meld je bij Boyan als je wilt aansluiten bij de werkgroep.
Het is belangrijk dat de samenstelling van de werkgroep breed gedragen wordt door
alle bondsraadleden.
6. Statutenwijziging
Boyan: Wij hebben de voorstellen bij jullie neergelegd en daar zijn vragen op
teruggekomen. Met hulp van de RC zijn ze schriftelijk beantwoord. Mijn voorstel is
om het per artikel te behandelen. Op scherm wordt het bestand met de antwoorden
getoond.
(Pauze, Corrie van Hugten sluit aan nu 22 bondsraadsleden aanwezig)
David stelt voor om de voorstellen onder A niet allemaal te bespreken, beter vragen
of er vragen zijn over punten onder A.
Boyan geeft aan dat er een aantal artikelen zijn die in A en B terugkomen. Over
punten onder A zijn geen aanvullende vragen.
Désirée vraagt in de chat om alle punten apart te behandelen.
A Punten
Artikel 3 lid 1, geen vragen
Artikel 3 lid 3, tekst: Toevoeging van het bevoegd verklaren van de aanklager van het
ISR
Artikel 5 lid 2, tekst: Toevoeging dat het bestuur behalve voor televisieregistraties en
-uitzendingen ook verplichtingen kan aangaan voor internetregistraties en uitzendingen
Artikel 5 lid 3, Toevoeging dat de NADB bevoegd is om ten laste van categorieën van
zijn leden in het kader van de bestrijding van doping in de sport verplichtingen aan te
gaan met de Dopingautoriteit
Artikel 5 lid 7, Er wordt in dit artikel gesproken over het desbetreffende
Tuchtreglement, maar dit lijkt niet te bestaan. Graag verhelderen. (Deze tekst is
geschrapt in het voorstel van het bestuur en in het wijzigingsvoorstel zijn de
desbetreffende tuchtreglementen van ISR specifiek benoemd.)
Tekst: Verduidelijking dat indien het lidmaatschap in de loop van een boekjaar
eindigt, de contributie voor het hele jaar verschuldigd blijft.
Artikel 5 lid 8, Toevoeging dat de leden zich aan het Dopingreglement van het ISR
moeten houden, alsmede aan de daarop gebaseerde beslissingen van de
Dopingautoriteit en haar commissies of organen.
Artikel 5 lid 9, Verduidelijking dat het in deze bepaling gaat om het Reglement
Tuchtrechtspraak of, in het geval van seksuele intimidatie, het Tuchtreglement van
het ISR.
Artikel 5 lid 10, Toevoeging bepaling over matchfixing
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Artikel 6 a t/m c, 7,8 lid 6 Wijziging zodat deze artikelen in lijn zijn met de
reglementen van het ISR
Artikel 8 lid 1 sub a en b, Verduidelijken wanneer het lidmaatschap eindigt
Artikel 8 lid 2, Toevoeging dat opzegging schriftelijk of elektronisch dient te
geschieden.
Artikel 10 lid 2, Toevoeging dat de bestuurders zich bij het vervullen van hun taken
naar het belang van de NADB moeten richten
Artikel 10 lid 4, Toevoeging dat de bondsraad personen kan aanwijzen bij wie het
tijdelijke bestuur berust, mocht het gehele bestuur onbeschikbaar zijn
Artikel 10 lid 6, Verduidelijking waartoe het bestuur bevoegd is met voorafgaande
goedkeuring van de bondsraad (vaststellen meerjarenbeleidsplan, begroting,
jaarplan, aangaan van overeenkomsten etc).  wel iets veranderd: Twee gedachte
streepjes: - vaststelling van meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming
en – vaststelling van de begroting en het jaarplan worden geschrapt.
Artikel 10 lid 8,Toevoeging dat het bondsbestuur voor het einde van het boekjaar een
jaarplan en begroting vaststelt voor het volgende jaar, en deze ter goedkeuring aan
de bondsraad voorlegt.  een woord veranderd, niet dat bondsbestuur een jaarplan
en begroting vaststelt maar opstelt.
Artikel 12 lid 1 Toevoeging dat het bestuur de NADB vertegenwoordigt voor zover uit
de wet niet anders voortvloeit
Artikel 12 lid 5 Toevoeging dat indien binnen het bestuur bepaalde relaties bestaan,
de overige bestuursleden er voor moeten zorgen dat altijd een derde bestuurslid
wordt betrokken bij vertegenwoordiging en bij handelingen met aanzienlijke
financiële gevolgen.
Artikel 13 lid 1 Het verwijderen van het onderscheid tussen permanente en tijdelijke
commissies
Artikel 13 lid 4 Verduidelijking dat de NADB altijd een Kascontrole-, Kies-,
Reglements- en Atletencommissie kent.
Artikel 13 lid 5 Toevoeging dat een commissie bevoegd blijft ook al zijn er minder dan
drie leden.
Artikel 13 lid 7 Verduidelijking dat de benoeming van leden van de Atletencommissie
via reglementen wordt geregeld.
Artikel 13 lid 9 Verduidelijking hoe het lidmaatschap van een commissie eindigt.
Artikel 13 lid 10 Wijziging dat de commissie zelf voorziet in een voorzitter en deze
niet meer in functie wordt benoemd.
Artikel 13 lid 11 Toevoeging dat voor de kascommissie een reserve-lid benoemd
wordt
Artikel 13 lid 12 Verduidelijking dat de lidmaatschap van de reglementscommissie
onverenigbaar is met dat van de bondsraad.
Artikel 13 lid 12 sub b Toevoeging dat de reglementscommissie ook ongevraagd
advies kan uitbrengen
Artikel 14 lid 3 Toevoeging dat besteding van middelen overeenkomstig de begroting
moet plaatsvinden. Daarvan afwijkende bestedingen moeten door een besluit van

Page 13 of 26

het bestuur worden gedekt en bij aanmerkelijke uitgaven die een jaarlijks door de
bondsraad vast te stellen bedrag te boven gaan een besluit van de bondsraad.
Artikel 15 lid 6 Verduidelijking dat goedkeuring van de balans en de stand van baten
en lasten niet leidt tot décharge voor alle handelingen die uit de stukken blijken,
maar dat over die handelingen separaat wordt besloten.
Artikel 16 lid 3 Verduidelijking dat de bondsraadleden verkozen worden door alle
leden.
Verwijdering van de eis dat binnen zes weken na de verkiezing de jaarlijkse
bondsraadvergadering moet plaatsvinden
Artikel 16 lid 5
Verduidelijking dat niet als eerste gekozen kandidaten voor de bondsraad als
plaatsvervangend bondsraadlid worden benoemd zodat de plaatsvervanger direct de
plaats van een vertrekkend bondsraadlid innemen zonder dat daar verder een
handeling of het wachten op de eerstvolgende bondsraad voor nodig is. Verder is
expliciet opgenomen dat de lijst van plaatsvervangers in eerste instantie ziet op de
lichting bondsraadleden van de desbetreffende verkiezing. Ten slotte is toegevoegd
dat een kandidaat bij verkiezingen een kiesdrempel van ten minste een stem zal
moeten hebbe behaald om te worden verkozen.
Artikel 16 lid 6, 7 en 8 Aanpassing om te voorzien in de benoemde plaatsvervanger
Artikel 16 lid 11 Wijziging van de wachttijd tussen een vergadering van de bondsraad
waar geen quorum aanwezig is tot ten minste zeven dagen.
Artikel 17 lid 2 Toevoeging zodat elektronisch vergadering door de bondsraad
mogelijk is.
Artikel 17 lid 5 Wijziging dat een bijzondere vergadering van de bondsraad wordt
gehouden indien 1/10e van de bondsraadleden dat wenst (ipv 1/5e) om de statuten
in overeenstemming te brengen met de wet.
Artikel 19 lid 4 Wijziging zodat nieuw verkozen bondsraadleden die formeel pas per
de vergadering in functie treden voorstellen of amendementen voor de vergadering
kunnen doen. Deze bepaling geldt voor nieuwe bondsraadleden na verkiezingen en
niet voor vervulling van tussentijdse vacatures
Artikel 20 lid 1 Verduidelijking dat artikel 20 lid 5 (stemmen bij volmacht) niet voor
stemmen in de bondsraad geldt.
Artikel 20 lid 3 Verduidelijking dat wanneer bondsraadleden zich onthouden van
stemmen in de bondsraad zich daarmee aan besluitvorming onttrekt.
Artikel 20 lid 7 Toevoeging van een procedure bij belangenverstrengeling wanneer
dat zich voordoet bij een bestuurslid
Artikel 21 lid 3 Toevoeging dat de manier waarop een mededeling kan worden
gedaan, is uitgewerkt in het algemeen reglement.
Artikel 23 lid 1 Toevoeging van een bepaling over een bondsraadvergadering waarin
een ontbindingsbesluit voorligt en waarin geen quorum aanwezig is. In dat geval
bedraagt de wachttijd 2 maanden (i.p.v. 7 dagen).
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Dat zijn alle voorstellen die vallen onder punt A van het document vanuit het bestuur
met reacties van de bondsraadsleden.
Niek Koopmeiners: Ik zie dat er wordt gekeken naar sporttuchtrechtspraak, is het
idee van een ethiekcommissie hierin meegenomen? Tweede vraag: waar staat WTBR
voor? “
Boyan en RC zijn van mening dat de Ethiekcommissie niet direct in de Statuten
thuishoort. Kan beter in het Algemeen Reglement. Ethiekcommissie heeft op dit
moment ook nog geen vorm. De NADB is een kleine bond waar iedereen elkaar kent,
dan is het juist fijn dat we door een derde, onafhankelijke partij worden
ondersteund; ISR.
Niek Koopmeiners: Ik hoop dat we zeker weten dat het wettelijk gezien nu klopt.
Omdat hoe wij de vertrouwenspersoon nu vorm hebben gegeven, niet voldoet aan
de wet. Ik wil zeker weten dat we daar aan voldoen in de statuten.
Onno Butter: wij hebben gedefinieerd WTBR. Dit moet WBTR zijn. Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen. Je ziet dat op advies van de notaris op verschillende
plekken bepalingen van de nieuwe wet die op 1 juli ingaat, al in onze statuten
worden verwerkt.
Niek: Helder waarom dat punt er staat. Er staat ‘een procedure bij
belangenverstrengeling’ wordt dan ook in de statuten vastgelegd wat die procedure
dan is?
Boyan: Staat in statuten artikel 20 Lid 7.
David: Allereerst heel veel dank voor de gedegen vraag beantwoording bij deze
punten. Vraag bij 10.2, ik begrijp uit de vraag beantwoording dat ‘met hem
verbonden onderneming en organisatie’, bedoeld wordt met ‘hem verbonden NADB
onderneming en organisatie’. Er worden geen andere organisaties en ondernemingen
mee bedoeld, lijkt mij. De vraag is dit duidelijker te formuleren.
Onno: Dit is vrij generiek taalgebruik in dit soort teksten Er staat:
verbonden’, ‘hem’ kan alleen maar wijzen op NADB.

‘met hem

Désirée: Artikel 20 lid 3, onthouding van stemmen en blanco stemmen. Wat ik lees is
dat beide stemmen niet mee tellen voor de vaststelling van de meerderheid. Heb niet
de tijd gehad om het tot de puntjes uit te zoeken. Wat ik kan vinden in het
verenigingsrecht is dat je zelf in de statuten mag bepalen hoe je dit regelt. Ik ben zelf
van mening dat blanco stemmen wel mee moeten tellen voor het bepalen van de
meerderheid. Wil graag de reden van bestuur horen om deze uitleg te kiezen voor
blanco stemmen.
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Boyan: Gaat over uitgebreid stemmen, bij normale stemming kunnen mensen zich
onthouden. Blanco stemmen in mijn visie hetzelfde als onthouden.
Désirée: Is niet hetzelfde. Onthouding, doe je niet mee met de stemming. Dan zeg je
mijn stemrecht telt niet mee. Blanco stemming: kies je niet voor of tegen maar telt de
stem wel voor de quorum die moet worden behaald.
Boyan: Even praktisch. We stellen bij een vergadering eerst het quorum vast, we zijn
met voldoende mensen om besluiten te nemen dan kan de vergadering doorgaan.
Voor een specifiek besluit kijken we naar de uitgebrachte stemmen. Daarin zou je
een blanco stem tellen voor de besluitvorming bedoel je dat? Désirée geeft aan dat
te bedoelen.
Onno: Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht door geroyeerde personen en
blanco stemmen. Dus blanco stemmen zijn ongeldige stemmen.
Désirée: Daar ben ik het dus niet mee eens. Misschien meenemen in de voorstellen
vanuit de bondsraad. Als ik niet voor of tegen wil stemmen uit bepaalde
beweegredenen en je stemt blanco, dan telt je stem dus niet mee. Dat moet je niet
willen. Dit moet meegenomen worden in de werkgroep.
Voorstel Besluitvorming onder A
Voorstel wijzigingen 3 , 5, 6, 7 , 8 , 10 , 12, 13, 14 , 15, 16, 17, 19 , 20, 21 en 23 zoals
besproken onder de A punten
stemming
•
voor
19
•
tegen
3
•
onthouding 0
Besluit:
Wijzigen van de 3 , 5, 6, 7 , 8 , 10 , 12, 13, 14 , 15, 16, 17, 19 , 20, 21 en 23 zoals
besproken onder de A punten met de verdere uitwerking van de blanco stem, met 19
stemmen voor en 3.
Voorstel Besluitvorming B punten
Stemming per artikel.
Artikel 4 lid 4 Toevoeging dat wanneer de bondsraad leden in categorieën
onderverdeelt en voor elke categorie afwijkende rechten en verplichtingen vaststelt,
deze afwijkende rechten en verplichtingen nader worden geregeld in het Algemeen
Reglement.
Voorstel
Voorstel wijzigingen artikel 4 lid 4
stemming
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•
voor
19
•
tegen
1
•
onthouding 2
Besluit:
Wijzigingen van artikel 4 lid 4 is met 19 stemmen voor, 1 stem tegen en 2
onthoudingen aangenomen.
Artikel 5 lid 1 sub c Toevoeging dat leden naast de reglementen en besluiten ook de
statuten van ISR moeten naleven.
Désirée: In verschillende artikelen dezelfde zin, artikel 4 lid 4, artikel 5 lid 4 en 11
Staat de hele tijd dezelfde zinsnede, behalve in deze statuten kunnen aan leden
verplichtingen worden opgelegd bij reglement of bij besluit van een orgaan.
Laurens: We hebben dit gezien, hebben we overlegd met de notaris en is beantwoord
in het document dat is verstuurd aan de bondsraadsleden.
Voorstel
Voorstel wijzigingen artikel 5 lid 1 sub c
stemming
•
voor
21
•
tegen
0
•
onthouding 1
Besluit:
Wijzigingen van artikel 5 lid 1 sub c is met 21 stemmen voor en 1 onthouding
aangenomen.
Artikel 5 lid 1 sub d Toevoeging dat leden verplicht zijn de belangen van de NADB
en/of de danssport in het algemeen niet te schaden
Voorstel
Voorstel wijzigingen artikel 5 lid 1 sub d
stemming
•
voor
18
•
tegen
4
•
onthouding 0
Besluit:
Wijzigingen van artikel 5 lid 1 sub d is met 18 stemmen voor en 4 tegen aangenomen.
Artikel 5 lid 11 Verduidelijking dat behalve in de statuten ook bij reglement of bij
besluit van een orgaan verplichtingen aan leden kunnen worden opgelegd. Het
bestuur geeft aan dat dit geen principiële wijziging is.
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Erik: Verplichtingen moet niet slaan op financiële verplichten zoals contributie. Dat is
mij nog niet helemaal duidelijk.
Boyan: Je hoeft het hier niet uit te sluiten. Er staat duidelijk in de statuten wanneer
de bondsraad dingen moet vaststellen.
Erik: Staat inderdaad dat de Bondsraad de contributie vaststelt, licenties heb ik al een
discussie over gezien. Ik noem maar even wat. Het kan straks voorkomen dat een
participatiecommissie zegt dat er een individuele bijdrage moet worden gedaan om
alles te dekken.
Laurens: Goede vraag, goed om die voor te leggen aan de notaris.
Boyan: : Het is niet het idee dat alle financiën richting leden door de bondsraad
worden vastgesteld. Dat is niet handig en gebruikelijk. De contributie heeft direct
impact op de leden, dus dat is logisch dat het door de bondsraad wordt bepaald. In
de algemene zin stelt de bondsraad de begroting vast.
Erik: Niet mijn doel om alle financiën langs de bondsraad te laten gaan. Dit geeft veel
vrijheid aan elk orgaan van de NADB. Weet niet of dat handig is. Waar onduidelijk
over is, misschien de constatering dat we dit aan de notaris of werkgroep overlaten.
Artikel 9 lid 13 Toevoeging dat het bestuur zich kan laten bijstaan door adviseurs.
Maureen Lubbers: Ik snap wat er staat over technische adviseurs. Het gaat mij om de
situaties waarbij technische adviseurs aansluiten bij het bestuur. Hoe hebben we dat
opgelost?
Boyan: Juist bij deze situaties willen we een duidelijk reglement voorstellen. Het komt
niet vaak voor. We begrijpen het punt van de bondsraad, door de situaties die zijn
voorgekomen. Juist daarom willen we regels opstellen. We hebben ook mensen die
technisch adviseur zijn, die niet bij bestuur horen en die niet deelnemen aan de
vergaderingen. Per geval willen we de situatie bekijken en regels opstellen.
Voorstel
Voorstel wijzigingen artikel 9 lid 13
stemming
•
voor
19
•
tegen
2
•
onthouding 1
Besluit:
Wijzigingen van artikel 9 lid 13 is met 19 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 1
onthouding aangenomen.
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Artikel 9 lid 14 Toevoeging dat het bestuur een reglement met taken voor adviseurs
kan vaststellen.
David: Heel complex voor bestuur om elke keer een reglement vast te stellen. Is het
niet veel makkelijker om enkele bepalingen vast te stellen.
Boyan: Wij vinden juist van niet, voor ons is dit flexibeler en makkelijker dan iets in
een algemeen reglement vast te leggen.
David: Je hebt volgens mij maar twee situaties: bestuur en opleidingen.
Boyan: Er zijn meer situaties denkbaar. Denk aan de benoemingen van Frank en mij.
Bij de ITC wordt samengewerkt met Robert van Halder. We hebben nog een vacature
bestuurslid communicatie en marketing. Stel dat we hiervoor tijdelijk een externe
adviseur voor inhuren, tot iemand zich voor deze bestuursfunctie beschikbaar wil
stellen..
Jeffrey voegt toe dat het bestuur graag flexibiliteit wil om op de verschillende
situaties te kunnen inspelen.
Voorstel
Voorstel wijzigingen artikel 9 lid 14
stemming
•
voor
16
•
tegen
6
•
onthouding 0
Besluit:
Wijzigingen van artikel 9 lid 14 is met 16 stemmen voor en 6 stemmen tegen
aangenomen.
Erik Fiktorie: Voor de duidelijkheid bij 15 stemmen voor wordt een stemming
aangenomen.
Artikel 13 lid 8 Verduidelijking dat voor andere commissies (niet genoemd in artikel
13 lid 4) de termijn gelijk loopt aan die van de aan een commissie verstrekte opdracht
en ander dat er geen bepaalde termijn is.
Voorstel
Voorstel wijzigingen artikel 13 lid 8
stemming
•
voor
22
•
tegen
0
•
onthouding 0
Besluit:
Wijzigingen van artikel 13 lid 8 is unaniem aangenomen.
Artikel 13 lid 13 Wijziging dat de kiescommissie niet meer tweejaarlijks moet worden
benoemd; deze commissie volgt het vereenvoudigde stramien van permanente
benoeming voor de ‘vaste’ commissies.
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Voorstel
Voorstel wijzigingen artikel 13 lid 13
stemming
•
voor
15
•
tegen
3
•
onthouding 2
Besluit:
Wijzigingen van artikel 13 lid 8 is met 15 stemmen voor, 3 tegen en 2 onthoudingen
aangenomen.
Artikel 16 lid 2 Verduidelijking waartoe de bondsraad bevoegd is
Désirée: Een lijstje met daarop geregelde bevoegdheden is voor bestuur en
bondsraad handig. Hoeft niet perse in statuten maar wel handig om volledige lijst te
hebben. Die toezegging wil ik dan van het bestuur.
Onno vindt dit ook een goed idee.
Boyan antwoord dat een paar bevoegdheden makkelijk te benoemen zijn maar om
een volledige lijst samen te stellen?
Désirée: Er staat al heel veel in statuten in verschillende artikelen, ik zie graag in ieder
geval een lijst aan de hand van de statuten.
Boyan zegt dit toe.
Laurens merkt op dat de bevoegdheden al genoemd zijn in de statuten. Hij vindt het
niet nodig om die lijst aan de statuten toe te voegen. Hij doet de suggestie om het op
de website te zetten bij de pagina van de bondsraad. Dan kan iedereen het inzien.
Désirée kan zich hierin vinden mits de reglementscommissie het checkt.
David vraag of het klopt dat het artikel in feite overbodig is.
Boyan is het met David eens maar dit artikel is door de notaris aangemaakt. Puur
voor de duidelijkheid. Het is zoals Désirée zei, het staat op verschillende plekken in de
statuten verwerkt.
Niek: Als dit van de notaris moet, heeft hij daar dan niet financieel belang bij?
Onno antwoordt dat we niet per artikel betalen.
Laurens verduidelijkt nog dat de notaris wil voorkomen met dit artikel dat taken die
bij de bondsraad liggen, niet ergens anders terecht komen.
Voorstel
Voorstel wijzigingen artikel 16 lid 2
stemming
•
voor
21
•
tegen
0
•
onthouding 1
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Besluit:
Wijzigingen van artikel 16 lid 2 is met 21 stemmen voor en 1 onthouding
aangenomen.
Artikel 20 lid 6 Toevoeging dat voor het nemen van besluiten in vergaderingen van
het bondsbestuur vereist is dat meer dan de helft van het aantal leden van het
bondsbestuur persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Bij staking van stemmen
wordt een de voorzitter een extra stem toegekend. De voorzitter kan niet meer
stemmen uitbrengen dan de andere leden van het bondsbestuur gezamenlijk.
Onno: Dat was het tweede punt dat we op basis van de vragen vanuit de bondsraad
nader hebben onderzocht. Hieruit blijkt dat het lid helemaal niet nodig is. Het eerste
deel staat al in artikel 11 lid 3 En de tweede zin staat in 11 lid 4. Het voorstel is om
deze toevoeging intrekken.
Voorstel
Voorstel om artikel 20 lid 6 in te trekken
stemming
•
voor
18
•
tegen
0
•
onthouding 4
Besluit:
Intrekken van artikel 20 lid 6 is met 18
aangenomen.

stemmen voor en 4 onthoudingen

Jeffrey: Omwille van de tijd, gaan we niet verder met punten C.
Naar aanleiding van het feit dat bondsraadleden tegen bepaalde wijzigingsvoorstellen
hebben gestemd zonder de argumenten hiervoor in de vergadering te hebben gedeeld,
vraagt de reglementscommissie om de kennelijke bezwaren naar voren te brengen in het
werkgroepproces. Op die manier ontstaat een beter begrip waarom die voorstellen niet op
een ieders instemming konden rekenen. De voorzitter schorst op dit punt de behandeling
van de voorgestelde statutenwijziging.

7. Mededelingen, rondvraag en sluiting
Aantal mededelingen namens bestuur:
Informatie document, tegemoetkoming voor leden vanwege corona.
Vereist geen besluit van bondsraad maar het bestuur wil dit met de bondsraad delen.
In lijn met wat een paar leden van de bondsraad eerder hebben aangeven, dat waar
de ruimte er is, wij graag terug willen investeren in de leden.
Charter Diversiteit
NADB heeft samen met 26 sportbonden binnen NOC*NSF de Charter Diversiteit
mede ondertekend. Hannie en Jeffrey hebben de aftrapsessie met NOC NSF
bijgewoond.
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Dansmarathon Talpa
Talpa gaat op 15, 16 en 17 oktober de Dansmarathon organiseren. 50 uur dans met
uitzendingen op SBS 6. De NADB is hier (voor de derde keer) bij betrokken. Talpa
heeft een aantal punten vanuit het NADB wedstrijdreglement overgenomen. Het plan
is om tijdens de HM een live verbinding te organiseren Dit is een mooie promotie
voor Dans in de breedte. De NADB heeft Talpa ook in contact gebracht met
Dansondernemers.nl
WK Under 21 Standaard tijdens HM
De WDSF heeft de NADB het WK U 21 ST toegewezen. We zijn nog in de race voor het
WK Senioren 3 ST maar er zijn meer kapers op de kust.
Vragen n.a.v. de mededelingen:
David: Ten eerste wat goed dat jullie charter diversiteit hebben ondertekend. Een
verdere toelichting aan bondsraad zou fijn zijn, dat hoeft niet nu. Tweede wat betreft
de dansmarathon. In het verleden is de dansmarathon Talpa ook besproken en
destijds is besloten er niet aan deel te nemen omdat de vrees was dat het een zware
uitputtingsslag zou worden. Als het wedstrijdreglement gevolgd wordt kan het
wellicht prima. Goed om nauw betrokken te zijn met het format. Derde punt is
compensaties. Kortingen is iets waar de bondsraad wel degelijk over moet stemmen.
Jeffrey verduidelijk dat het een tegemoetkoming is. Geen korting op de contributies.
Boyan geeft aan dat we niet de contributie hebben aangepast. We geven een bedrag
retour nadat de leden aan hun verplichtingen 2021 hebben voldaan. Het bedrag wat
nu genoemd wordt is het maximale bedrag wat het de NADB kan kosten. De
verwachting is dat niet ieder lid een beroep zal doen op de tegemoetkoming. Als dat
wel zo is, dan kunnen wij ons dat veroorloven. We vinden niet dat het valt onder
besluitvorming van de bondsraad. Maar uiteraard willen we jullie wel informeren.
René: Heb ook kennis genomen van de informatie van het bestuur, een besluit van
een bondsraad is niet genoteerd ook niet in de vastgestelde notulen. Als we praten
over een maximaal bedrag van iets meer dan 10.000 euro is dat eigenlijk een punt is
dat ter stemming gebracht moet worden in de bondsraad. Dit omdat het een
dusdanig effect heeft op de winst van de NADB en vermogensverhoudingen.
Hannie Zeeman onderschrijft de opmerking van René.
David: Dank voor de toelichting, heb geen andere argumenten gehoord dan in de
email aangegeven. Blijf erbij dat de bondsraad hierover gaat. Het gaat om een fors
bedrag. Vindt dat het langs de bondsraad moet. Het gaat niet over inhoud van het
voorstel maar over het proces.
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In de statuten is vastgelegd dat de bondsraad gaat over het vaststellen van de
contributies en de begroting. Niet over het vaststellen van de licentiebedragen. Dit is
een compensatie van de licenties die naar onze mening valt binnen de competentie
van het bestuur. Boyan vraagt of de RC een reactie kan geven.
Onno: Ik heb dit niet onderzocht, kan er nu geen uitspraak voer doen. Kan er wel
onderzoeken naar doen en later op terug komen.
Niek Koopmeiners: Ik dacht dat besloten was, dat als er door corona heftige
tegenslagen/veranderingen plaatsvinden in de begroting, we dat wel inbrengen in de
bondsraad.
Jeroen en Jeffrey geven aan: Dat doen we nu, het heeft geen invloed op de toekomst.
Omdat we die ruimte nu hebben. Wat we beogen is dat we leden kunnen
compenseren die vinden dat ze vorig jaar niet genoeg aanspraak hebben kunnen
maken op het NADB wedstrijdcircuit of jureren.
Boyan: Niek heeft gelijk, dat hebben we met elkaar afgesproken. We zouden
subsidies en bezuinigingen aan de bondsraad melden. Dit is geen bezuiniging. Zie het
meer als een investering in onze leden. Wij kunnen ons dit veroorloven.
David: wijst op de email van 27 november van de secretaris waarin de vastgestelde
begroting staat. In die begroting staat: voorgestelde contributies en bijdrage zijn
ongewijzigd. Licenties valt onder bijdrage, korting hoort bij vaststelling begroting en
hoort langs de bondsraad te gaan. Het bestuur benadrukt nogmaals dat dit geen
korting is maar een tegemoetkoming. Dansers en officials die niet in 2020 een licentie
hebben afgenomen, krijgen de tegemoetkoming niet. Zij betalen het normale bedrag.
Een korting zou voor iedereen gelden.
Erik: Kijk naar de begroting 2021 Als je daar die 10.000 euro tegenover zet, is het
slechts 3% van de begroting. Misschien moeten we toch een vaste regel instellen, tot
welk bedrag / procent van de begroting het langs de bondsraad moet. Om deze
discussies in de toekomst te voorkomen.
Hannie van der Geest geeft aan dat er heel veel vragen zijn van leden, dansers en
juryleden waarom voor 2021 het hele bedrag betaald moet worden terwijl in 2020
slechts 4 wedstrijden zijn geweest. Dit leeft echt onder de leden. En het basisidee is
dat ze eerst betalen voor 2021 en dan een beroep kunnen doen op een
tegemoetkoming. We hopen hiermee ook leden aan ons te binden.
Désirée: Ik vind het een fantastisch idee daar wil ik mee beginnen. Ik heb signalen
gehad van leden die hier ideeën over hadden en als antwoord kregen dat de
beslissing hierover bij bondsraad ligt. Dus waarom moeilijk doen, laten we een grens
bedrag vaststellen voor de toekomst en dit ter stemming brengen, dan kunnen we
door.
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Jeffrey vraagt om dit door te geven aan bestuur zodat het bestuur weet wanneer de
communicatie niet duidelijk was. Désirée gaat dit eerst bij de mensen na die het
betreft. Ze wil hun vertrouwen niet schenden.
Boyan voegt toe dat het zou kunnen dat dit vanuit hem niet met de juiste
bewoordingen is gecommuniceerd. Wij wilden geen bedragen naar buiten brengen
zonder jullie eerst te informeren. In de nieuwe Statuten wordt een bedrag
opgenomen waarbij de bondsraad. geconsulteerd moet worden.
Besloten wordt om het voorstel toch in stemming te brengen.
Voorstel
Voorstel tegemoetkoming licenties zoals voorgesteld
stemming
•
voor
22
•
tegen
0
•
onthouding 0
Besluit:
Voorstel voor tegemoetkoming licenties is unaniem aangenomen.
Rondvraag:
Hannie Zeeman: Wanneer wordt de vergadering voortgezet? Er zijn nu een paar
punten geschorst. Hier komt het bestuur op terug.
Désirée: Fijn dat de vergadering nu zo goed is verlopen Ik wil het bestuur wel
meegeven dat einde van de vorige vergadering bij mij heel lang is blijven hangen.
Met name het uitblijven van een reactie van het bestuur op de tirade van Cor van de
Stroet heeft mij gestoken. We zijn allemaal vrijwilligers en zetten ons allemaal in.
Terwijl Cor aan het woord was zag ik een paar van bestuur hevig knikken. Dat deed
mij echt pijn. Ik ben zelf soms ook kritisch, ik heb ook gereageerd op de tirade van
Cor. Ik vond dat zelf jammer en ik ging twijfelen of ik mij weer verkiesbaar ga stellen .
Wat jij aangaf Jeffrey over bondsraadleden die niet hun mening durven te geven, er
zijn ook leden die dit hebben bij de vergaderingen met het bestuur erbij. Bestuur
moet zich realiseren dat het mes aan twee kanten snijdt. Er komen nieuwe
bondsleden aan, mijn voorstel is om te beginnen met een team building sessie
Iedereen zit hier uit liefde voor de NADB.
Stefan Doodkorte: Door corona is weinig mogelijk qua lessen en trainen, ik zag dat
alle wedstrijden tot half mei zijn gecanceled. Moeten we in juni wel een NK houden
als mensen niet kunnen trainen. Het is ook nog niet duidelijk of iedereen dan al
gevaccineerd is en dansers op een veilige manier kunnen meedoen.

Page 24 of 26

Hannie vd Geest antwoordt dat vanuit de NADB goed gekeken of dansers zich
genoeg kunnen voorbereiden op een eventueel NK. Mocht er weer iets kunnen, zijn
organisatoren bereid om op kleine schaal wedstrijden te organiseren. In overleg met
sportcommissie en bestuur wordt weloverwogen de beslissing genomen of het NK
door kan gaan. Ook is al gekeken naar alternatieven in het najaar.
Frans: Is er ooit een intentie om de WDC aan tafel te krijgen bij de
federatiegesprekken? Zo ja, lukt dat? Zo nee waarom is die intentie er niet?
Jeffrey: Ja zeker, niet alleen de WDC maar ook de NDO zijn voor alle drie de pogingen
om tot een Federatie te komen, uitgenodigd. Beide bonden hebben aangegeven dat
zij zich niet willen aansluiten bij de gesprekken. Wel is er regelmatig contact met
Menno Hogeveen, de voorzitter van de WDC.
Jeroen: Het proces is nog niet gesloten, dus als ze in de toekomst willen aanhaken
zijn ze van harte welkom.
David: Wil mij aansluiten bij Désirée, zeker als het gaat om uitblijven van een reactie
van het bestuur. Maar ook zeker qua teambuilding. Ik sta constructief naar de
toekomst toe. De vervolg vergadering, jullie komen daar nog op terug, maar het is
handig qua planning om dat nu al even te weten.
Jeffrey: De teambuilding heeft in 2020 door corona niet door kunnen gaan. We zijn
nog zoekende of we dat nu online moeten doen of niet. We nemen het advies van
Desiree ter harte. Bij voorkeur na de verkiezingen in de nieuwe samenstelling en bij
voorkeur fysiek.
Niek Koopmeiners: Allereerst complimenten voor de constructieve vergadering en
het voorstel om iets terug te doen voor de dansers en juryleden. Zijn er plannen om
nog meer te doen?
Jeffrey: We willen eerst kijken hoe 2021 loopt met het nieuwe normaal, ook qua
ledenverloop en de events die we kunnen doen. We lopen ook inkomsten mis door
het missen van events. Opties zijn tegemoetkoming doen in de entreeprijs van de
kampioenschappen. Of investeren in Sportparticipatie. Nog steeds ambitie om alle
studententeams aan te laten haken bij de NADB, dat kan ook wat kosten. Wat dat
betreft is alles open, maar wel in de realiteit. We waren een aantal jaren geleden
bijna technisch failliet, ik ben blij dat we er nu voor hebben gezorgd dat we nu een
gezonde bond zijn met een stevig eigen vermogen en goede reputatie Mede door de
hand op de knip te houden en efficiency van bestuur en alle commissies. Dus dikke
complimenten aan iedereen die hier aan mee heeft geholpen.
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René: Op de een of ander manier kwam ik op de website van de NVD. Zijn zij lid van
de NADB?
Jeffrey: Nee. De NVD is geen lid meer.
Yvette: Er was vroeger een soort van wederzijds lidmaatschap maar dat is al een
aantal jaren geleden gestopt. Sinds afgelopen zaterdag maak ik geen deel meer uit
van het bestuur van de NVD dus ik kan er weinig over zeggen.
Stefan Doodkorte: Vanavond was deze vergadering gepland om over de gehele
statuutwijzigingen te stemmen, nu hebben we een paar punten doorgeschoven. Als
er mensen zijn die nu wel erbij waren maar bij het vervolg niet kunnen aanhaken.
Mag ik voor de volgende keer dan bij volmachtiging stemmen?
Boyan: Nee helaas niet.
Jeffrey: Bedankt voor de constructieve vergadering. Fijn om zo met jullie samen te
werken, waarderen we enorm. Nogmaals dank voor al het voorwerk wat is gedaan. Ik
wil de RC en Boyan ook bedanken voor al de tijd (soms tot diep in de nacht
vergaderen) die ze hebben gestoken in de voorbereidingen.
Sluiting
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Actiepunten lijst
Agendapunt Actie
2
Opzoeken of excuses Cor in de chat waren
2
Uitzoeken wat definitie van ‘grote afwijking’ is
van de begroting
5
Uitwerken procesvoorstel werkgroep statuten
5
Procesvoorstel werkgroep delen met BR
6
Blanco stemmen uitzoeken in de werkgroep
6
Bij notaris Artikel 5 lid 11 controleren op
‘verplichtingen’
6
Lijst taken bondsraad opstellen aan de hand van
statuten (met check RC)
6
Lijst taken bondsraad op de website plaatsen
7
Verdere toelichting charter diversiteit aan BR
7
Aan BR laten weten wanneer de vergadering
wordt voortgezet, qua geschorste punten

Afgewerkt Y/N

Ja
Ja

Ja

