Verslag bijzondere bondsraadvergadering NADB 13 april 2021

Aanvangstijd – 19.00 uur – Einde 21.42 uur
Aanwezige bestuursleden:
Jeffrey van Meerkerk (voorzitter)
Boyan Kirchev (secretaris)
Hannie van der Geest (algemeen bestuurslid en notulist)
Jeroen Koene (algemeen bestuurslid)
Frank de Vos (algemeen bestuurslid)
Afwezig met kennisgeving:
Niek Burg (penningmeester).
Aanwezige bondsraadleden (22)
Willem Broekstra, Eline Cloudt, Stefan Doodkorte, René Ewals, Glenn Feddema, Erik Fiktorie,
Désirée Fiktorie-Smits, Lesley Groeneveld, Frans Hugens, Corrie van Hugten (vanaf 19.17), Yvette
Jager, Piet Koeken, Niek Koopmeiners, David Kramer, Rob Kuijper, Maureen Lubbers, Rob
Neuhaus, Paul Reijn, Marc Valkier, Cor Zeeman en Hannie Zeeman.
Afwezig met kennisgeving: Stefan Cloudt
Aanwezige adviserende leden van de bondsraad
Laurens Neuhaus (lid Reglementscommissie)
Larissa Sneek (lid Reglementscommissie sluit later aan)
Afwezig met kennisgeving: Onno Butter
Overige aanwezigen (toehoorders)
Marcel Keijzer, Herman en Michèle Lak (leden Sportcommissie)
Jeffrey heet alle aanwezigen van harte welkom. Hartelijk dank de Reglementscommissie en Boyan
voor alle voorbereidingen in uitwerking statuten.
Toestemming voor opnemen vergadering.
Aantal aanwezige gerechtigde leden: 21.
Besluit: 21 leden stemmen voor het opnemen van de vergadering.
Agendapunt 1. Verslag Bondsraadvergadering 23 februari 2021
David: Pagina 8. Hier was nog geen overeenkomst over binnen de bondsraadleden……
Wijzigen in: Hier was nog geen volledige overeenkomst over.
Bestuur wilt wikken en wegen wijzigen in wil.
Besluit
Met inachtneming van de twee aanpassingen wordt het verslag goedgekeurd met 21 stemmen
voor.
Désirée geeft aan dat de bandopname van de eerste vergadering niet volledig beschikbaar is. Die
begint pas na de tirade van Cor. De opname van 23 februari is wel volledig beschikbaar. Het
bestuur zal het checken. Actie bestuur.
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Corrie van Hugten sluit zich aan. Aantal stemgerechtigde leden: 22.
Voor we overgaan tot de agendapunten wil Jeffrey nogmaals benadrukken dat hij het belangrijk
vindt dat we in een democratisch proces van hoor en wederhoor en luisteren naar de zienswijze
van bestuur, RC en bondsraadleden, elkaar de ruimte geven om op zorgvuldige wijze tot een
standpunt te komen, waarbij het belang van de NADB altijd voorop staat. We zijn met elkaar
verantwoordelijk voor de koers van de NADB waarbij de bondsraad het hoogste orgaan is en
waarbij het bestuur bestuurt en conform jaarplan en statuten handelt. We moeten met elkaar de
dialoog blijven voeren waarbij we elkaar willen begrijpen. Hij vindt dit belangrijk omdat het
bestuur het gevoel heeft dat vanuit een aantal leden veel en fanatiek gecommuniceerd wordt,
terwijl een aantal andere leden zich niet laat horen. Het is belangrijk dat we met elkaar op een
goede manier over de toekomst van de bond kunnen spreken.
Maureen stelt voor om de agendapunten 2 en 3 te wisselen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Agendapunt 3. Besluit over de overgebleven voorstellen vanuit het bestuur tot
statutenwijzigingen.
Dit betreft de voorgestelde aanpassingen in de statuten welke door het bestuur zijn voorbereid.
De bondsraad heeft hierover vragen gesteld en die zijn door bestuur en RC schriftelijk
beantwoord.
Op basis van dat proces is er een duidelijk beeld van wat het bestuur beoogt om de continuïteit
van de bond op een goede manier richting de toekomst te borgen. We zijn een kleine sportbond
waarin we volledig moeten kunnen vertrouwen op vele vrijwilligers die zich zo goed mogelijk
inzetten voor de bond. Het bestuur wil de ruimte die de Minimale Kwaliteitseisen (MKE) van het
NOC*NSF ons biedt om, net als vele andere kleine bonden, de termijnen van bestuur en vaste
commissies te verlengen van 3 x 3 naar 4 x 3 jaren. Jeffrey wil sterk benadrukken dat dit in het
brede kader van de bond gezien moet worden. Dit heeft niets te maken met de huidige mensen in
het bestuur of de commissies. Het gaat om de continuïteit van de bond op de lange termijn. Dus
kijk niet naar de personen maar naar de structuur van de bond richting de toekomst.
Het bestuur heeft begrepen dat de beantwoording van de vragen afdoende is geweest. Dus wordt
nu overgegaan tot de voorstellen. Als er vragen zijn dan kunnen we die beantwoorden. Anders
worden de punten gelijk in stemming gebracht.
Het benodigde aantal stemmen om een voorstel aan te nemen is 15.
Artikel 9 lid 8.
Verandering van de maximale bestuurstermijnen naar 4 keer een termijn van 3 jaar (in plaats van
de nu geldende 3 keer een termijn van 3 jaar).
Besluit: Niet aangenomen met 10 stemmen voor en 12 tegen.
Artikel 9 lid 8.
Verandering van de wachttijd voor een ex-bestuurslid na de maximale zittingstermijnen tot deze
weer bestuurslid kan worden naar 2 jaar (ipv 3 jaar).
Besluit: Niet aangenomen met 11 stemmen voor en 11 tegen.

Pagina 3 van 14

Niek Koopmeiners vraagt of we de optie Onthouding niet op moeten nemen bij de
stemmogelijkheid.
Op verzoek van Désirée legt Boyan uit dat als iemand zich onthoudt van stemmen, deze stem niet
meetelt. Dan gaat de kiesdrempel omlaag.
Artikel 10 lid 7
Toevoeging dat de leden van het bondsbestuur een raadgevende stem hebben in de
bondsraadvergadering
In een eerste stemmingsronde is dit artikel niet aangenomen. Na de stemming gaf Laurens aan
dat er nu een probleem is omdat dit artikel een letterlijke interpretatie is van het Burgerlijk
Wetboek. WBTR (artikel 2.44 lid 8 Burgerlijk Wetboek). Zonder deze bepaling kunnen we niet. Dit
artikel is ook toegevoegd op advies van de notaris.
Jeffrey is van mening dat als mensen zich niet realiseren dat dit een verplichting is vanuit het
Burgerlijk Wetboek, dat zij dan de gelegenheid moeten hebben om hun stem opnieuw uit te
brengen.
Désirée: “Ik ben jurist dus ik snap wat hier staat. Voor de niet-juristen is het antwoord dat
gegeven is door het bestuur niet duidelijk. Dan had er moeten staan dat het dwingend recht is.“
Boyan is van mening dat in de uitleg duidelijk is aangegeven waarom we deze toevoeging in de
Statuten willen opnemen. Hij verwijst naar het antwoord bij vraag 4 vanuit de bondsraad.
Het bestuur heeft niet gepeild bij de bondsraad of dit nodig is, maar heeft zich gebaseerd op het
ingewonnen juridisch advies op dit punt dat inhoudt dat de wet wordt geïmplementeerd.
Er is verder niet gevraagd om nadere uitleg en hij gaat ervan uit dat de bondsraadleden dan
weten waarover ze stemmen.
Laurens leest ter verduidelijking de letterlijke tekst van het artikel voor.
David is van mening dat het niet in de Statuten hoeft te staan als het BW het dwingend
voorschrijft. Hij vindt het een lege bepaling omdat ergens anders in de Statuten al beschreven
staat dat het bestuur kan spreken.
Laurens voegt toe dat de bepaling in de eerste opzet niet opgenomen was maar dat ze werden
gecorrigeerd door de notaris.
Marc vindt dit een bijzondere discussie. Als het in het BW staat dan is dat een verplichting die
volgt uit de wet dus hoeven we er niet eens over te stemmen.
Laurens weet niet of de notaris akkoord gaat als we de toevoeging niet opnemen. Dit kan
betekenen dat de notaris de statuten niet goedkeurt. Met als gevolg opnieuw indienen,
aanpassen en dat betekent extra kosten.
David stelt voor om de stemming niet opnieuw te doen maar het voor te leggen aan de notaris.
Laurens stelt voor om het voorstel wel opnieuw in stemming te brengen. Het standpunt van de
notaris is duidelijk. Op advies van hem is dit artikel opgenomen.
Niek Koopmeiners geeft aan dat het hem niet duidelijk was dat het een verplichting was en dat
deze bepaling op verzoek van de notaris is opgenomen. Hij heeft zich onthouden van stemming
maar zou bij een nieuwe stemming voor stemmen.
Stefan Doodkorte voegt toe dat tegen stemmen helemaal geen zin heeft als het vast ligt in het
BW.
Besloten wordt om opnieuw te stemmen.
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Stefan Doodkorte vraagt om het verloop van het stemmen niet meer live met de vergadering te
delen want hij heeft het gevoel dat er tactisch gestemd wordt. Besloten wordt om de uitslag van
de stemming pas te delen als de stemming voltooid is.
David wil als ordepunt genoteerd hebben dat hij niet zeker weet of gelijk opnieuw in stemming
brengen van een punt wel toegestaan is. Verder was het handig geweest als de RC voor het
stemmen de opmerking had gemaakt over de verplichting BW.
Besluit: Aangenomen met 17 voor, 2 tegen en 3 onthoudingen.
Artikel 13, lid 6.
Uitbreiding van de maximale zittingsduur voor de in artikel 13 lid 4 genoemde commissies naar 4
termijnen ipv 3.
David wil graag bevestigd zien dat we het hier uitsluitend over de commissies hebben die Statutair
genoemd worden. Boyan antwoordt bevestigend. Dit zijn de Reglementscommissie, de
Kascommissie en de Kiescommissie. De AC is geregeld in het Algemeen Reglement.
Besluit: Niet aangenomen met 10 voor, 11 tegen en 1 onthouding.
Artikel 13, lid 7.
Verandering van de wachttijd voor een ex-commissielid na de maximale zittingstermijn tot deze
week commissielid kan worden naar 2 jaar (i.p.v. 3 jaar).
Besluit: Niet aangenomen met 12 voor, 9 tegen en 1 onthouding.
Artikel 16, lid 12.
Verduidelijking dat individuele bondsraadleden of de bondsraad geen spreektijd aan derden
kunnen
geven, de voorzitter kan wel het woord aan derden verlenen.
David doet het voorstel om de volgende zin toe te voegen om het draagvlak te vergroten.
De voorzitter verleent het woord in ieder geval aan overige aanwezigen indien dit door ten minste
twee leden van de bondsraad wordt verzocht.
Désirée steunt het voorstel van David.
Stefan vindt twee personen te weinig en stelt voor om bij meerderheid van de bondsraad
spreekrecht te geven.
Niek Koopmeiners vindt meerderheid erg veel. Aantal is over te discussiëren. Denkt aan zelfde
aantal als bij het kunnen aanvragen van een vergadering (5) of het indienen van een voorstel (4).
Lesley wil graag iets kwijt. Zij stoort zich aan het stemgedrag van een aantal bondsraadleden. En
ze begrijpt het ook niet. De bond wordt gerund door vrijwilligers die heel veel werk moeten
verzetten. Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden die zich willen inzetten voor de
bond. En als het bestuur dan voorstellen doet om ze langer te kunnen behouden, wordt er tegen
gestemd.
David vindt spreekrecht minder zwaar dan aanvragen van een vergadering of het indienen van
een voorstel. Hij doet het voorstel om tenminste drie aan te houden.
Frans steunt het voorstel Stefan. Ook omdat derden altijd via bondsraadleden hun inbreng
kunnen geven.
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Tevens steunt hij het betoog van Lesley. Het tegen stemmen om tegen te stemmen stuit hem ook
tegen de borst. Hij vindt dat het werk van het bestuur en de vrijwilligers wel wat meer
gewaardeerd mag worden.
Erik sluit zich voor een deel aan bij het betoog van Lesley want het is een monsterklus om in een
bestuur of in een commissie te zitten. Hij stemt niet tegen om het tegen stemmen maar juist om
mensen te beschermen die 10, 12 of 15 jaar in een commissie te zitten en dan wellicht niet meer
de inzet kunnen geven die nodig is. Hij vertrouwt erop dat de aanwezig leden stemmen op basis
van goede argumenten.
Glenn onderschrijft volledig de woorden van Lesley. Hij steunt het voorstel van Stefan om de
meerderheid van de bondsraad aan te houden voor spreekrecht.
Laurens stelt voor om dit voorstel door te schuiven naar de werkgroepen. Dat wordt dan in de
plenaire sessie die op 28 april gehouden wordt.
René ondersteunt dit voorstel.
Voorstel: Dit punt doorschuiven naar de Plenaire Sessie van de werkgroepen welke op 28 april zal
plaatsvinden.
Besluit: unaniem aangenomen.
Artikel 21, lid 2.
Toevoeging dat door het bestuur aangewezen organen ook andere reglementen (niet het
algemeen reglement) kunnen vaststellen en wijzigen
Besluit: aangenomen met 19 voor, 1 tegen en 2 onthoudingen.
We houden een korte pauze.
Agendapunt 3. Vaststellen op elektronische wijze organiseren van de bondsraadverkiezingen.
In de vorige vergadering is bij het kiezen van de kiescommissie uitgebreid gesproken over de
elektronische verkiezingen. Zo is het ook opgenomen in het verslag. De RC heeft het bestuur erop
gewezen dat er een expliciet besluit genomen moet worden.
Het Uitvoeringsbesluit is ter informatie gedeeld met de bondsraad. Boyan wijst op artikel 2 van
het Uitvoeringsbesluit wie stemrecht hebben.
Artikel 2. Registratie stemgerechtigdheid
1. Stemrecht hebben danssporters en persoonlijke leden van de NADB zoals bedoeld in artikel 4 lid
1 sub a en b van de statuten die op het moment van stemmen in het ledenregister zijn opgenomen
en die op 31 december 2020 hun contributie of licentie Basic voor 2020 (tenzij voor andere reden
vrijgesteld van contributie of licentie Basic) hebben betaald of uiterlijk 30 april 2021 als nieuw lid
zijn ingeschreven. Deze beperking is gebaseerd op grond van artikel 5, lid 4 van de statuten.
Bewust is gekozen om niet te kijken of iemand in 2021 betaald heeft. Dit omdat met name
dansers vaak pas betalen als ze een wedstrijd gaan dansen. En in dit Coronajaar hebben we in de
eerste helft van 2021 geen wedstrijden. Dansers krijgen geen nota zoals de persoonlijke leden.
Verder is een aantal terechte vragen gesteld aan de Kiescommissie die nog niet beantwoord zijn.
Dat heeft twee redenen:
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1. Het is nog niet zeker of er wel verkiezingen komen. Dat is pas nodig als er meer dan 12
aanmeldingen zijn.
2. Het definitieve besluit of de verkiezingen elektronisch gaan plaatsvinden wordt vandaag pas
genomen. De tool die gebruikt wordt is al eerder gebruikt bij de verkiezingen van de AC. Boyan
benadrukt dat de samenwerking tussen de Kiescommissie en het bestuur uitstekend is en hij
vraagt om de kiescommissie wat tijd te geven omdat we nog niet zover zijn in het proces. Echter
als er dringende vragen zijn over het proces dan kan Jeroen die wellicht beantwoorden.
Hannie Zeeman verbaast zich over het feit dat de Kiescommissie nog niet zover is want over
anderhalve maand moet de uitslag er al zijn.
Boyan antwoordt dat achter de schermen al hard gewerkt wordt maar dat nog een paar specifieke
zaken aangepast moeten worden in het systeem.
Hannie Zeeman verbaast zich over het feit dat niet iemand van de Kiescommissie vanavond
aanwezig wilde zijn terwijl toch drie personen daarom verzocht hebben. Verder vraagt zij of ook
leden van andere dansante vormen mogen stemmen of zich verkiesbaar stellen.
Boyan antwoordt dat de vragen die aan de Kiescommissie zijn gesteld ook door hen beantwoord
zullen worden. Een aanvraag om de Kiescommissie aanwezig te laten zijn, zou via het bestuur
moeten lopen omdat die de vergadering organiseert. De vergadering van vanavond was ook niet
bedoeld om de verkiezingen te bespreken.
Hannie van der Geest vraagt begrip voor het feit dat het niet altijd lukt om binnen hele korte tijd
op vragen te antwoorden. In Kiescommissie en bestuur zitten leden die ook een baan hebben en
die al het werk in hun vrije tijd moeten doen. De belasting is op dit moment, mede door de vele
vragen die er zijn, heel groot. En het normale NADB werk moet ook doorgaan.
Er ontstaat discussie over de vraag wie nu eigenlijk de verkiezingen organiseert. Boyan benadrukt
dat dit een samenwerking is tussen bestuur en Kiescommissie. Bestuur stelt Kiesbesluit vast.
NADB levert de tool waarmee de verkiezingen plaatsvinden. De Kiescommissie voert uit en
controleert of het proces correct verloopt.
Hannie Zeeman wijst op de mail van Willem Broekstra over de vraag of de leden van de
Kiescommissie lid zijn van de NADB en betaald hebben. Ze begrijpt het als dit nog niet nagekeken
is.
Boyan antwoordt dat hij dit wel heeft gedaan. Hij vond het een opvallende vraag omdat ook een
aantal bondsraadleden hun contributie nog niet heeft betaald. Voor de Kiescommissie is er geen
eis dat ze lid moeten zijn van de NADB. Dat zijn ze overigens wel alle drie. 1 lid moet nog de
contributie betalen maar ook als je geen contributie hebt betaald, ben je lid van de NADB.
Hannie Zeeman is van mening dat als je als bondsraadlid je contributie niet hebt betaald, je dan
niet zou mogen deelnemen aan de vergaderingen. Zij roept het bestuur op hier strenger in te zijn
en een uiterste betalingstermijn te stellen.
Jeroen legt uit dat iedereen lid is totdat hij/zij heeft opgezegd. Dus ook een wanbetaler is lid.
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Hannie Zeeman begrijpt dit maar dringt er nogmaals op aan om strenger te zijn op de
betalingsplicht.
Jeffrey is het eens met het gestelde. Op de site en in communicatie is meerdere malen gevraagd
aan de leden, dus ook aan de bondsraadleden, om aan hun contributieverplichting te voldoen.
Ook om de bond in deze moeilijke tijd te steunen.
Hannie van der Geest wil nog even kwijt dat ze er veel moeite mee heeft dat er mensen zijn die
veel commentaar hebben op allerlei zaken maar zelf niet aan hun verplichtingen voldoen.
René vertelt dat ook hij vragen aan de Kiescommissie heeft gesteld en dat hij het heel goed vindt
als ze al kans zien om morgen te kunnen antwoorden. Een dag later is ook prima. Hij hoopt dat er
goede antwoorden komen zodat de mensen gerustgesteld zijn dat de verkiezingen integer en op
correcte wijze gaan verlopen. Hij voegt toe dat volgens hem je na een maand het recht verliest
om te mogen stemmen als je niet aan je betalingsverplichting hebt voldaan.
David wil zijn teleurstelling uitspreken voor het feit dat de Kiescommissie vanavond niet aanwezig
is ondanks herhaaldelijk verzoek. Ook omdat verkiezingen transparant en controleerbaar moeten
plaatsvinden. De Kiescommissie is benoemd door de Bondsraad en moet ook verantwoording
afleggen aan de bondsraad.
Verder een vraag over artikel 2 lid 1 van het Uitvoeringsbesluit in relatie tot Artikel 5 lid 4 van de
Statuten.
Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de NADB aangegeven datum (de
vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na de vervaldatum niet geheel aan zijn
financiële verplichtingen heeft voldaan, kan het bondsbestuur het lid vanaf die datum zonder recht
van beroep uitsluiten van deelname aan de activiteiten van de NADB totdat het lid geheel aan
diens financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in de NADB geen
rechten uitoefenen en blijft het verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het
lidmaatschap voortvloeien.
Met name dat laatste is wat David betreft ook van toepassing op leden van de Kiescommissie.
Laurens wijst op het woord KAN in de 3e zin van het artikel. David ziet dit anders. Naar zijn mening
kan zo’n lid geen rechten uitoefenen en had een lid van de kiescommissie niet benoemd kunnen
worden als niet aan de betalingsverplichting is voldaan.
Boyan deelt de mening van David niet. De periode waarop geen rechten uitgeoefend kunnen
worden slaat op de periode vanaf het moment dat een lid door het bestuur wordt uitgesloten.
Tot die tijd heeft het lid alle rechten. Wij hebben juist deze bepaling gebruikt om het stemrecht
voor leden die in 2021 nog niet betaald hebben, toch stemrecht te geven. Dit i.v.m. de
uitzonderlijke situatie rondom Corona. Daarbij is niet vastgelegd dat een lid van de Kiescommissie
lid moet zijn van de NADB.
David begrijpt de toelichting van Boyan en ziet het als een verschillende manier van interpreteren
van het artikel. Hij vraagt tevens over hoeveel leden het gaat die hun contributie nog niet hebben
betaald en hebben alle leden een factuur ontvangen?
Boyan legt uit dat alle persoonlijke leden een factuur hebben ontvangen. Dit zijn er ongeveer 200.
Het betreft voornamelijk leden met een jury en/of trainerslicentie. Daarvan hebben 70 leden hun
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contributie nog niet betaald. Zij krijgen een herinnering met het verzoek om in ieder geval de
contributie te betalen. Het is namelijk niet verplicht om de licenties af te nemen.
Dansers ontvangen geen factuur. Zij betalen via Mynadb. Zij hebben nooit een
betalingsherinnering ontvangen. In het nieuwe ledensysteem wordt dat aangepast. Dan
ontvangen dansers ook een factuur voor lidmaatschap en kunnen ze separaat de licenties
afnemen.
Jeroen geeft nogmaals aan dat dit een hele bijzondere periode is en dat het bestuur er belang
aan hecht dat zoveel mogelijk mensen kunnen stemmen. Daarom is door het bestuur de keuze
gemaakt voor betalende leden 2020 en voor 1 mei 2021 geregistreerde leden. Dit heeft het
bestuur besloten en verwoord in het Kiesbesluit. Je kunt achteraf discussiëren of dit een juist
besluit is maar het alternatief is dat slecht een klein groepje kan stemmen.
Hannie van der Geest wil nog het volgende meegeven: “ik denk dat we allemaal een mooi
democratisch proces willen waarbij zoveel mogelijk leden van de NADB kunnen stemmen. We
weten allemaal hoe het werkt bij de dansers. Die betalen op het moment dat ze een wedstrijd
kunnen dansen. Helaas is dat nog lang niet het geval. Ik hoop oprecht dat ook de hier aanwezige
bondsraadleden hetzelfde willen als ik; zoveel mogelijk leden van de NADB de gelegenheid geven
om te stemmen. Laten we deze discussie nu stoppen en ons richten op het besluit over het
elektronisch stemmen.”
Désirée vraagt zich af of het versturen van facturen van persoonlijke leden wel goed gaat want
Erik en zij hebben in 2020 nog een wedstrijd gedanst en zijn dus dansend lid maar hebben ook
een factuur ontvangen.
Verder wil zij eerst de antwoorden hebben van de Kiescommissie voor zij kan instemmen over
het elektronisch stemmen. Ze wil weten of alles op een verantwoorde wijze geregeld wordt.
Voor Jeroen uitleg geeft over het elektronisch stemmen wil hij kwijt dat hij het vreemd vindt dat
er zoveel vragen zijn. Er zijn twee bondsraadleden, Eline en Glenn, die beide via deze tool gekozen
zijn in de AC en dat is goed verlopen. Hij maakt ook op uit de vragen dat een aantal van de
bondsraadleden niet mee heeft gedaan aan de AC verkiezingen anders hadden ze geweten hoe
het systeem werkt.
Je gebruikt de credentials via Mynadb . Deze worden al jaren gebruikt om in te schrijven voor
wedstrijden, om de video’s te zien van de online instructies en ook de bondsraadvergaderingen
zijn via dit systeem te bekijken. Dat gebeurt in een veilige omgeving. Via dit systeem wordt de
check gedaan of iemand gerechtigd is om te stemmen. Daarna volgt de stap van het stemmen. Als
de stem is uitgebracht wordt de stem zelf apart vastgelegd. Het vastleggen van de stemmer is
nodig om te voorkomen dat iemand twee keer een stem uit kan brengen. Aan het eind van de rit
komt er een lijst van de uitgebrachte stemmen. Er wordt geen data zoals persoonsgegeven over
de lijn gestuurd. Alleen de stem gaat over de lijn maar dat is zonder naam.
Eline bevestigt dat de verkiezingen van de AC via de Tool goed verlopen zijn.
Désirée vraagt wie in de ICT commissie zitten.
Jeroen antwoordt dat hij dit op dit moment alleen is maar de Tool is al eerder ontwikkeld en toen
waren Robert van Halder en Gilbert van Andel nog lid van de ICT commissie. Jeroen doet gelijk de
oproep voor nieuwe mensen voor de ICT commissie.
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David geeft aan dat hij er moeite mee heeft dat twee bestuursleden inmiddels verbazing hebben
uitgesproken over de vragen die vanuit de bondsraad gesteld worden. De rol van de bondsraad is
toezicht houden. “We geven complimenten waar het kan, waarderen het vele werk maar ik wil
me niet gehinderd voelen in het stellen van vragen.”
Jeroen legt nogmaals uit dat hij niet begrijpt waarom er bepaalde vragen kwamen van geëigende
processen waar al lang mee gewerkt wordt.
Boyan reageert op de opmerking van David dat naar zijn gevoel het bestuur samen met de
Kiescommissie de verkiezingen organiseert.
Erik geeft aan dat er discussie is geweest over het noemen van de namen voor het bijeen roepen
van deze buitengewone vergadering. Dat staat ook niet zo benoemd in de Statuten. Ook klopt
volgens Erik niet wat Boyan zegt dat het bestuur de verkiezingen organiseert. In artikel 4 lid 1
staat duidelijk dat de Kiescommissie de verkiezingen organiseert.
Boyan antwoordt dat dit zijns inziens in de praktijk anders is. Het bestuur maakt het
Uitvoeringsbesluit waarin alle elementen van de verkiezingen worden opgenomen. Bovendien
zorgt de NADB voor de Tool. Het is dus een samenwerking. De Kiescommissie doet dit niet alleen.
Erik merkt op dat in de zin die Boyan net aanhaalt, dit niet zo is verwoord. Hij vindt het uitstekend
dat dit in samenspraak gaat want als hij de uitleg van Jeroen hoort dan kan hij zich voorstellen dat
dit voor de Kiescommissie lastig is. “Maar als wij aangevallen worden op bepaalde regels die jullie
anders lezen dan wil ik dit wel benoemen. “
David vraagt of het besluit alleen deze verkiezingen betreft.
Boyan en Laurens geven aan dat de keuze kan zijn:
1. Alleen voor deze verkiezingen.
2. Voor alle verkiezingen tenzij anders wordt bepaald.
Paul Reijn doet in de chat de suggestie, omdat het de eerste keer is, na afloop te evalueren.
Jeroen geeft aan dat de tool al eerder is gebruikt dus evaluatie is dan na twee keer.
Inmiddels heeft Yvette de vergadering verlaten. Dat betekent dat we nog 20 leden hebben die
kunnen stemmen.
Besluit: Het voorstel om deze bondsraadverkiezing elektronisch te laten plaatsvinden is
aangenomen met 16 stemmen voor, 2 tegen en 2 onthoudingen.
Rondvraag
Maureen vraagt of we een nieuwe datum kunnen plannen voor de volgende vergadering zodat
het proces rondom de statuten met deze bondsraad afgerond kan worden. En als we nu geen
datum prikken, kunnen we dan deze week de datum verwachten?
Boyan legt uit dat de plenaire sessie van de werkgroepen op 28 april zal plaatsvinden.
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Daarna moeten zaken uitgewerkt worden. Hij ziet de tweede week van mei als de meest reële
optie.
Laurens stelt voor om na de plenaire sessie te kijken wat mogelijk is. Want voorstellen moeten
ook tekstueel uitgewerkt worden en voorgelegd aan de notaris. En ook na de verkiezingen
kunnen we nog een extra vergadering plannen. Het bestuur komt erop terug. Actie Bestuur.
Désirée heeft n.a.v. een opmerking van Boyan tijdens de bijeenkomst van de werkgroep en n.a.v.
signalen van derden begrepen dat het bestuur er niet blij mee is dat er verschillende koppels in
de bondsraad zitten. Zij wil nogmaals benadrukken dat alle leden zich verkiesbaar mogen stellen
voor de bondsraad en dat nergens is geregeld dat het geen koppels mogen zijn. Zij vraagt het
bestuur om hier ook niet op te insinueren.
Verder wil ze iets aankaarten wat vandaag is voorgevallen. “Ik heb vaker het idee dat wanneer er
in de bondsraad iets onduidelijk is, vaak wordt verwezen naar de juristen die in de bondsraad
zitten. En hoewel ik als jurist altijd probeer om bepaalde zaken uit te leggen, is dat niet mijn taak.
En voor de toekomst wil ik dat op elke mogelijke manier wordt gestopt met het verwijzen naar de
juristen in de bondsraad. Ik ben daar echt klaar mee. Als er vragen worden gesteld dan is het aan
het bestuur of aan commissies om die te beantwoorden en niet aan bondsraadleden. Dan wil ik
ter plekke aangeven dat ik mij herkiesbaar stel voor de bondsraad. Ik zal dat morgen per email
bevestigen. “
René heeft vandaag in een email aan Boyan het minimum aantal namen bevestigd voor het
aanvragen van deze bijzondere vergadering. Hij begrijpt dat dit nodig is. 16 mensen hebben om
deze vergadering gevraagd maar een aantal van die 16 heeft expliciet aangegeven dat zij niet hun
naam willen noemen omdat ze bang zijn voor repercussies vanuit het bestuur voor de dingen die
zij doen binnen de NADB. Hij vindt dat persoonlijk heel erg triest dat deze perceptie bestaat
binnen de bondsraadleden want iedereen moet vrij zijn om te handelen en te stemmen in een
functie als deze. Hij vraagt het bestuur om hierover na te denken en om met een inhoudelijke
reactie te komen hoe elk lid zich vrij kan voelen om te handelen zoals hij/zij dat wil. Hij biedt
verder aan dat iedereen hem altijd kan bellen. Hij vraagt het bestuur om dit mee te nemen voor
de komende vergaderingen.
Jeroen vindt dit een ernstige opmerking en wil er graag op reageren. Hij herkent dit totaal niet. Hij
heeft nog nooit binnen het bestuur gehoord dat mensen onheus bejegend worden voor hun
mening. De NADB is een open vereniging waar iedereen zijn mening mag uiten en hij vindt het
heel erg als mensen voelen dat dit niet mogelijk is.
René vindt het ook heel erg. Hij geeft aan dat hij slechts een doorgeefluik is en doet de oproep
aan de bondsraadleden om hier ook zelf bij stil te staan.
Jeffrey vindt het goed dat René dit zo adresseert. Hij zou het op prijs stellen dat ook afstemming
binnen de bondsraad plaatsvindt. Want ook het bestuur krijgt signalen dat sommige
bondsraadleden het erg lastig vinden om zich uit te drukken tegen mondige, andere
bondsraadleden. Hij vraagt de bondsraad om ook zelf de reflectie te doen op het eigen proces.
Het bestuur zal dat ook doen.
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David vindt het signaal dat René afgeeft zorgelijk en dat vraagt op zijn minst bezinning binnen het
bestuur wat er beter kan.
David vindt het niet aan Jeffrey om opmerkingen te maken wat er binnen de bondsraad gebeurt.
Dat is aan de bondsraad. Dat zijn volwassen mensen die elkaar kunnen aanspreken op gedrag.
Verder heeft hij begrip voor de punten die Désirée naar voren heeft gebracht.
Met betrekking tot de volgende vergadering stelt hij voor om in ieder geval de punten waar
overeenstemming over is met deze ploeg af te handelen. De rest kan dan met de nieuwe
bondsraad afgestemd worden.
Voor wat betreft het wegstemmen van punten wil hij meegeven dat meer dan 50 punten die door
het bestuur zijn ingediend zijn aangenomen.
David vraagt of in de overeenkomst met Talpa, als die er al is, geen zekerheidstellingen zitten die
vallen onder de reikwijdte van artikel 10 lid 5 van de statuten. Met andere woorden, die
voorgelegd moeten worden aan de bondsraad.
Tot slot: zijn er financiële tegenvallers te verwachten die we met elkaar moeten bespreken.
Jeffrey antwoordt dat met zorg naar de overeenkomst met Talpa is gekeken en voorleggen aan
de bondsraad is niet nodig.
Jeffrey benadrukt dat hij het heel belangrijk vindt dat het bestuur ook feedback kan geven aan de
bondsraad. “Wij vormen met elkaar de vereniging en binnen een vereniging accepteer en
respecteer je het democratisch proces. Vanuit de optiek van het bestuur vinden wij het heel
belangrijk dat wij signalen met jullie kunnen delen. Ik ben natuurlijk niet blij met het signaal van
René. Ik vind het vreselijk als mensen zich niet vrij voelen om hun mening te kunnen uiten. Dat is
geenszins de bedoeling van het bestuur of wie dan ook binnen de bond maar wij zijn net zo goed
onderdeel van de vereniging als de bondsraad.”
Boyan reageert op het punt van Désirée over de koppels. Wellicht is het niet goed overgekomen
wat hij bedoeld heeft. Het is nooit zo geweest dat het bestuur tegen koppels in het bestuur is.
Integendeel. Het bestuur is door de het advocatenbureau en door NOC*NSF erop gewezen dat
binnen de Statuten er geen beperkende regel is opgenomen voor koppels. Dit i.v.m. mogelijke
belangenverstrengeling, met name bij een kleine bond zoals de NADB.
Juist het bestuur heeft besloten om geen beperkende maatregel niet op te nemen in de
voorstellen tot wijziging. Dit is dus geen standpunt van het bestuur geweest maar een opmerking
vanuit het Advocatenbureau die de NADB in het Statutenproces ondersteunt en NOC*NSF.
Erik wijst in het kader van een juiste planning erop dat in de Statuten staat dat binnen 6 weken na
de verkiezingen de benoeming van de nieuwe bondsraad moet plaatsvinden.
Geraldine wil n.a.v. de discussie over het niet vrij voelen om meningen te uiten richting bestuur
maar ook binnen de bondsraad, aangeven dat we een Vertrouwenscontact Persoon (VCP)
hebben tot wie men zich altijd kan wenden.
In aansluiting hierop legt Jeffrey uit dat we afgelopen tijd een aantal besprekingen hebben gehad
met NOC*NSF, ISR en het Centrum Veilige Sport Nederland. Hieruit kwam naar voren dat de
structuur gaat wijzigen en dat van de VCP een andere invulling van de rol gaat komen dan
oorspronkelijk het geval was. Phien heeft recentelijk aangegeven dat zij zich graag wil inzetten
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voor de NADB maar niet meer in de rol van VCP. Het bestuur gaat zich nu beraden over de
invulling van deze rol.
Stefan Doodkorte wil terugkomen op het relaas van Lesley en Frans. Hij geeft aan dat de ‘toon de
muziek maakt’ en dat hij die bij sommigen helemaal niet prettig vindt. Het valt hem ook op dat
het constructieve karakter van de vergaderingen de laatste twee jaar verandert en wat hem
betreft niet ten goede. Ook hij heeft het gevoel dat de inzet van het bestuur niet door iedereen
wordt gewaardeerd. Hij vindt dat met name de toon waarop gesproken wordt wel van andere
aard mag zijn. Tot slot geeft hij aan dat hij zich herkiesbaar stelt.
Hannie van der Geest. “Ik weet dat mijn manier van communiceren nogal direct kan zijn dus ik ga
proberen om dit zorgvuldig te verwoorden. Toen ik vandaag de mail van René onder ogen kreeg
was ik heel erg aangeslagen. Ik word er ook emotioneel van en vooral heel erg verdrietig. Ik heb
nog nooit iemand benadeeld om wat voor reden dan ook. Ik vind het verschrikkelijk dat mensen
het gevoel hebben dat dit zo is. Maar ik zie dit ook als een aantijging op mijn integriteit. Wij
worden als bestuur min of meer beschuldigd zonder dat dit met feiten wordt gestaafd en dat vind
ik heel erg! Ik ga me dan ook beraden over mijn toekomst binnen de NADB. Ik doe geen 40 tot 50
uur vrijwilligerswerk per week om vervolgens te moeten constateren dat aan mijn integriteit
wordt getwijfeld.”
Hannie Zeeman geeft aan dat zij de opmerking over de repercussies totaal niet begrijpt. Zij ervaart
dat niet zo.
Zij doet een oproep aan de leden van de bondsraad om aan hun contributieverplichting te
voldoen en ook om tijdig de motivatie in te sturen voor een eventuele herverkiezing.
Zij vraagt of er al iets bekend is over een nieuwe penningmeester.
Jeffrey antwoordt dat er 4 kandidaten zijn geweest. 2 hebben zich teruggetrokken omdat ze
wellicht nog gaan dansen en met de andere twee was geen match.
Hannie Zeeman vraagt of we in de toekomst, als het weer is toegestaan, weer live gaan
vergaderen.
Jeffrey antwoordt dat het wat het bestuur betreft weer live gaat want we missen het contact met
de leden.
Hannie Zeeman geeft tot slot complimenten aan bestuur en bondsraadleden voor al het werk.
Marc constateert dat over en weer signalen gegeven worden dat de dingen niet optimaal
verlopen en vindt het terecht dat Jeffrey signalen vanuit de bondsraad signaleert. Ook hij vindt dit
zorgelijk. Hij vindt dit een goed moment om als bondsraad en bestuur na te denken over
samenwerking en hoe het beter kan. Hij biedt zich graag aan om hierbij een rol te vervullen. Hij
merkt op dat dit soort vergaderingen en de teneur die er nu heerst niet bepaald bijdraagt tot
plezierig vrijwilligerswerk.
Jeffrey bedankt Marc voor zijn aanbod en hij komt erop terug. Actie Bestuur
Niek Koopmeiners vindt het jammer dat er nu zo’n nare toon heerst en dat er een aantal
botsingen waren tussen individuele leden. Hij heeft juist het idee heeft dat de laatste tijd
constructief gewerkt wordt. Hij is onderdeel van een van de werkgroepen en daar is de
samenwerking heel prettig.
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Hij vindt de opmerking die René namens enkele bondsraadleden heeft gemaakt behoorlijk heftig.
Hij roept op om kritiek niet altijd persoonlijk op te nemen. Ook vraagt hij zich af of de VCP
structuur zich leent voor dit soort ethische kwesties.
Erik vraagt of Jeffrey nader kan toelichten waarom er bij de twee kandidaten geen match was.
Jeffrey antwoordt dat bij een van de kandidaten geen match was op het profiel. Bij de tweede ligt
de situatie gevoelig en dat wil Jeffrey graag in een persoonlijk gesprek met Erik toelichten.
Hannie Zeeman geeft aan dat ze het hier niet mee eens is. “Waarom mag de rest dit niet weten?”
Jeffrey antwoordt dat hij dit uitgebreid met NOC*NSF heeft besproken en dat hij de tijd wil
nemen om dit op een zorgvuldige manier terug te koppelen.
Erik geeft aan dat hij gezien de gevoeligheid geen doorgeefluik wil zijn richting de bondsraad.
Jeffrey zegt toe hier in de volgende vergadering op terug te komen. Actie bestuur.
De vraag van David over financiële tegenvallers wordt door zowel Hannie van der Geest als Jeffrey
beantwoord. Er zijn op dit moment geen financiële tegenvallers.
Jeffrey dankt iedereen voor de aanwezigheid, voor de gedegen voorbereiding en de uitgebrachte
stemmen en sluit de vergadering om 21.42 uur.
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