
 

 
 
 

De NADB zoekt per eind november 2021 een nieuw bestuurslid 

voor de portefeuille Top- en Wedstrijdsport  
 
Aanleiding  

Na 16 jaar bestuurswerk heeft het huidige bestuurslid te kennen gegeven zich niet 
opnieuw herkiesbaar te stellen. Daarom zoeken wij een enthousiaste vrijwilliger die  haar 
taken over gaat nemen.  
 
Functieomschrijving 

Het bestuurslid Top- en Wedstrijdsport beheert de portefeuille Top- en Wedstrijd 
sport voor de NADB. Dit betreft Stijldans, Breaking, Acrobatisch Rock ’n Roll en 
Boogie  Woogie, Streetdance/Hip Hop, Paalsport en Dansen met een beperking.  
 
Hierbij  wordt het bestuurslid ondersteund door de Sportcommissie, de Commissies 
Breaking en  Acrobatisch RnR,  de Academy, de Sportsdirector en het 
wedstrijdsecretariaat.     
 
Het bestuurslid is samen met de mede bestuursleden ook verantwoordelijk voor  het 
algemene beleid van de NADB. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
 

 Inrichten Topsportprogramma Breaking richting OS 2024; 

 Versterken van de Ballroomsectie; 

 Inrichten secties Acrobatisch R&R en BW, Streetdance en Hip Hop; 

 Versterken sectie Dansen met een Beperking richting Special Olympics;  

 Onderhoud en laten vaststellen Wedstrijdreglementen en Ranking- en 

Uitzendreglementen; 

 Verantwoordelijk voor Officials stijldans; 

 Beleid in ondersteuning van (top) sporters binnen de NADB; 

 Contacten naar NOC*NSF,  Centrum Veilige Sport Nederland, Organisatie World 
Games, Youth Olympic Games en European Games; 

 Contacten met de wedstrijd organisatoren; 

 Vaststelling en beheer Topsport budget; 

 De Sportsdirector en het Wedstrijdsecretariaat leggen verantwoording af aan het 

bestuurslid.  

 
 
 



 

Functie-eisen 

 Persoonlijk lid van de NADB en geen lid van de bondsraad of van enige NADB commissie; 

 Ervaring in een (eind)verantwoordelijke bestuurlijke en/of managementfunctie; 

 Academisch werk- en denkniveau; 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zoveel verbaal als schriftelijk; 

 Interesse in en affiniteit met (dans) sport;  

 Behendig in gebruik van MS Office en Outlook en de moderne digitale communicatie en 
vergadertools zoals MS Teams en Zoom.  

 
Vaardigheden 

 Een verbindende en inspirerende persoonlijkheid;   

 Leidinggevende capaciteiten, mensen en projecten aansturen, kunnen delegeren en  
coachen;  

 Oplossingsgericht kunnen denken en planmatig kunnen werken; 

 In staat om met de andere bestuursleden een meerjarenbeleidsplan, jaarplan, begroting 
en jaarverslag te maken. 

 Draagt de NADB een warm hart toe. 
 

Over de NADB  
De NADB organiseert en ontwikkelt danssport binnen sportkoepel NOC*NSF. We faciliteren de 
ontwikkeling van dans vanuit de basis in de breedte,  alsook de wedstrijd- en topsport.  Hierin 
werken we samen met gespecialiseerde (dans) organisaties. Internationaal zijn we verbonden aan 
de WDSF. Via de NADB worden danssporters uitgezonden naar de officiële internationale titel 
events. Dit gebeurt in de verschillende danssport disciplines die onder auspiciën van het IOC of 
IPC door de WDSF georganiseerd worden. Denk hierbij aan Ballroom, Breaking, Acrobatic Rock ’n 
Roll, Boogiewoogie, Hip Hop en Dansen met een beperking. De sportagenda voor Dans wordt de 
komende jaren binnen de WDSF en de NADB verder uitgebreid.  
  
Governance  
Het NADB bestuur bestaat uit 5-7 personen. De samenstelling van het bestuur is idealiter als 
volgt: voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 algemene leden van het bestuur, elk met eigen 
portefeuilles. Denk hierbij aan: Top-en wedstrijdsport, NADB Academy, Sportparticipatie, 
Communicatie & Marketing, ICT en Verbreding danssport.  
  
Samenwerking  
Het bestuur bereidt het jaarplan en de bijbehorende begroting voor. Het bestuur bestuurt, dat wil 
zeggen: geeft richting aan de koers van de NADB en zorgt ervoor dat de activiteiten die zijn 
opgenomen in het jaarplan binnen de kaders van de opgestelde totaal begroting worden 
uitgevoerd. Het jaarplan en de bijbehorende begroting worden vastgesteld door de bondsraad. 
De bondsraad bestaat uit maximaal 24 gekozen leden van de NADB. De bondsraad stelt de 
jaarrekening vast en verleent ook decharge aan het bestuur over het gevoerde (financiële) beleid. 
De NADB bestuursleden werken samen met commissies die beleid uitvoeren. Commissies 
brengen ook advies uit en doen concrete voorstellen om de bond te versterken.  
 
Is je interesse gewekt, of wil je meer weten,  dan komen we graag met je in contact.  
Mail naar: bondsbureau@nadb.eu of kijk op www.nadb.nl . 
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