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Verslag reguliere bondsraadvergadering NADB 22 juni 2021 
Concept 

 
Aanvangstijd – 19.00 uur – Einde 23.15 uur 
 
Aanwezige bestuursleden: 
Jeffrey van Meerkerk (voorzitter) 
Niek Burg (penningmeester) 
Boyan Kirchev (secretaris) 
Hannie van der Geest (algemeen bestuurslid en notulist) 
Jeroen Koene (algemeen bestuurslid 
Frank de Vos (algemeen bestuurslid) 
 
Aanwezige bondsraadleden (22) 
Willem Broekstra, Soraya Cadil-Boeken, Stefan Doodkorte, René Ewals, Corrie van Hugten , 
Glenn Feddema (vanaf 21.05)  Kurt Findhammer, Roel Findhammer, Elianne Findhammer -
Verbiest, Piet Koeken, Jan Pieter Kistemaker, Herman Lak, Peter Middelie,  Maureen Lubbers, 
Rob Neuhaus, Mariëlle de Ridder, Wesley van Riel, Roeland Schelfhout,  Marc Valkier, Geraldine 
Voost, Cor Zeeman en Hannie Zeeman. 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Stefan en Eline Cloudt en Glenn Feddema. (wel aanwezig vanaf 21.05) 
 
Aanwezige adviserende leden van de bondsraad 
Onno Butter (voorzitter Reglementscommissie) 
Laurens Neuhaus (lid Reglementscommissie) 
Larissa Sneek (lid Reglementscommissie sluit bijna aan het eind aan) 
 
Kascommissie  
Jaco van den Berg (voorzitter) 
Niek Koopmeiners 
Paul Reijn 
 
Overige aanwezigen (toehoorders) 
Erik Fiktorie, Désirée Fiktorie- Smits, Bert Huizing, David Kramer.  
 

1.Opening 
Jeffrey heet alle aanwezigen en in het  bijzonder de nieuwe bondsraadleden, van harte welkom. 
Ook welkom aan de leden van de RC en de Kascommissie.  Beide commissies hebben veel 
voorbereidend werk gedaan, waarvoor dank. Jeffrey wil nogmaals de vertrekkende 
bondsraadleden van harte danken voor hun inzet de afgelopen vier jaar. Hij wenst ze alle goeds 
en hij hoopt dat ze betrokken blijven bij de NADB .  
 
Alle aanwezigen gaan akkoord (ook zij die later in de vergadering aansluiten) met het opnemen 
van de vergadering. De opname wordt om 19.10 gestart.  
Er zijn op dat moment 21 stemgerechtigde bondsraadleden aanwezig.  
 
Er volgt een voorstelrondje van alle aanwezige bondsraadleden en het bestuur.  
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Mededelingen 
 
Jeffrey geeft een terugblik op de bijzondere bondsraadvergadering van 17 juni jl.  Hij wil graag 
kort stil staan bij het ingediende bezwaar. Hij realiseert zich dat hier mogelijk onrust over kan 
zijn. Dit bezwaar is vertrouwelijk ingediend, dus kan er inhoudelijks niet over gezegd worden. 
Ook niet wie dit bezwaar heeft ingediend. Wel benoemt hij dat naar oordeel van het bestuur de 
verkiezingen reglementair en conform de statuten en het Algemeen Reglement zijn verlopen. 
Het bestuur laat dit bezwaar juridisch toetsen. Hierover is ook de indiener op de hoogte gesteld 
en de indiener zal binnen de vastgestelde termijn reactie  krijgen. Uiteraard informeren wij ook 
de leden van de bondsraad hierover.   
 
Uit eerdere email wisseling hebben jullie kunnen vernemen dat ook persoonlijk contact zou 
volgen tussen Dhr. Bert Huizing en de voorzitter. Gisteren hebben zij elkaar telefonisch 
gesproken. In dit gesprek hebben de heer Huizing en Jeffrey afgesproken om het gesprek 
vertrouwelijk te behandelen.  Over hetgeen is besproken kan Jeffrey dus verder ook geen 
mededelingen doen.  
 
Dan wil Jeffrey namens het bestuur graag stil staan bij het verloop van de vergadering op 17 juni 
jl. Dit was een heftige en emotionele vergadering, niet alleen voor het bestuur, maar zeker ook 
voor de bondsraadleden onderling. De gemoederen liepen hoog op. We hebben hier als bestuur 
goed over nagedacht en op gereflecteerd. We hebben beeld bij hoe we het graag anders willen 
en kunnen doen. We voelen sterk dat we de bondsraad nog beter mee kunnen nemen in de 
voortgang die we boeken en in de uitvoering van onze jaarplannen, die overigens allemaal zijn 
vastgesteld door de bondsraad zelf. De Corona pandemie heeft ons hierin niet geholpen. Het 
was erg lastig om persoonlijk meer informeel met de leden van de bondsraad afstemming te 
kunnen hebben over belangrijke ontwikkelingen binnen onze vereniging. Gelukkig worden de 
maatregelen versoepeld en kunnen we straks ook weer live met elkaar in overleg.  
Het bestuur is daarom ook voornemens om eind augustus/ begin september een informele 
bijeenkomst te plannen waarin we graag met de leden van de bondsraad in gesprek gaan over 
de strategische koers van de NADB. Voor periode 2022-2024 dienen we een nieuw meerjaren 
beleidsplan op te stellen. Hierin willen we de relevante input van de bondsraad graag 
meenemen. We willen in deze informele bijeenkomst graag het nuttige met het aangename 
combineren. De bondsraad kent een nieuwe samenstelling en het is belangrijk elkaar ook te 
leren kennen. We zouden deze bijeenkomst en het programma graag samen met een aantal 
leden uit de bondsraad willen organiseren. Jeffrey vraag of er wellicht leden zijn die hier graag 
een rol in willen pakken.  
Actie bestuur 
 
Marc, Hannie Zeeman en Soraya bieden zich aan. Mochten alsnog mensen hierin hun rol willen 
pakken dan zijn ze natuurlijk van harte welkom. 
 
Update Verspaandonk 
Niek Burg heeft een schriftelijke update gegeven van de situatie Verspaandonk. De vraag is of de 
vergadering hiermee akkoord gaat. 
Besluit: met 21 stemmen voor is de vergadering unaniem akkoord met de schriftelijke update .   
 

2.Vaststellen agenda. 
Het bestuur doet het voorstel om agendapunt 6 te verplaatsen tot na decharge bestuur 
(agendapunt 9).  Besluit:  met 21 stemmen voor is de vergadering unaniem akkoord met het 
verplaatsen van agendapunt 6 na agendapunt 9. 
Hannie Zeeman verzoekt om agendapunt 10 (Functieprofiel voorzitter) te verplaatsen na 
agendapunt 2 (vaststellen agenda). 
Besluit: de vergadering besluit unaniem met 21 stemmen voor dat dit akkoord is.  
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10. Functieprofiel voorzitter 
Hannie Zeeman is van mening dat de voorzitter van de NADB niet de voorzitter van de 
bondsraad kan zijn. De bondsraad is een controlerend orgaan en controleert het bestuur. Naar 
haar mening kan hij wel de voorzitter van de vergadering zijn.  
Volgens de Statuten klopt de tekst in het functieprofiel inderdaad niet dus dit wordt aangepast.  
 
Niek Burg wil graag nog aanvullen dat het in andere situaties heel gebruikelijk is dat een 
voorzitter ook voorzitter kan zijn van een controlerend orgaan.  
 
Herman vindt het ook niet logisch dat de voorzitter van de NADB ook de voorzitter van de 
bondsraad is. Misschien is het wel een goed idee om een andere voorzitter voor de vergadering 
aan te stellen? 
Jeffrey antwoordt dat het goed is om hierover dan met elkaar in gesprek te gaan. Hij wijst erop 
dat in eerdere vergaderingen,  met als onderwerp de Statuten, ook al uitgebreid over dit 
onderwerp is gesproken.  
 
René vraagt wat er bedoeld wordt met de opmerking dat een voorzitter ‘onafhankelijk’ moet 
zijn. 
Jeffrey antwoordt dat een voorzitter ‘boven de sport moet hangen’. Dat deze persoon het 
perspectief van de sport centraal kan stellen in de keuzes die gemaakt moeten worden. 
Voorbeeld is ook dat betrokkene geen paren traint en geen beoordeling doet in Nederland. Dit 
zijn de regels die nu ook gelden voor de voorzitter.   
René stelt voor om dit in het profiel meer te verduidelijken.  
 
Zijn tweede vraag is of er speciale overwegingen zijn geweest om de structuur van een eerder 
profiel (waarop Bernadette Kester is gekozen) los te laten.  
Jeffrey antwoordt dat het profiel meer is opgesteld zoals dat tegenwoordig in het bedrijfsleven 
ook gehanteerd wordt. We wilden meer op skill niveau werven en dat is doorgevoerd. We 
wilden het profiel ook toegankelijker maken voor mensen met een bepaald abstractie niveau 
zodat  we de vijver wat breder houden. Boyan vult aan dat bij de opstelling van het profiel, het 
profiel ‘Bernadette’ en het profiel ingestuurd door Paul Reijn, als basis is gebruikt met daarbij de 
genoemde aanvullingen.  
 
Hannie Zeeman merkt op dat in de najaarsvergadering nog een bestuurslid aftredend is. Zij weet 
niet of dit bestuurslid voornemens is om zich opnieuw kandidaat te stellen maar anders is het 
misschien handig om ook een profiel voor deze functie te maken.  
 
Maureen stelt voor om een soort selectie/sollicitatie commissie in het leven te roepen want 
inmiddels zijn er drie openstaande vacatures met in november een vierde.  
Jeffrey dankt voor dit advies. Het bestuur gaat ermee aan de slag en komt er na de 
eerstvolgende bestuursvergadering op terug. Hannie van der Geest vraagt om het bestuur ook 
enige tijd te geven om zaken goed voor te bereiden. Het lukt niet altijd om gelijk na de BV een 
reactie te geven.  
 

3.Benoemingen 
3.1 Herbenoeming Onno Butter als voorzitter RC. 
Onno stelt voor om ook de leden van de RC de gelegenheid te geven zich voor te stellen. De 
leden van de RC zijn adviserend lid van de bondsraad. Zij kunnen gevraagd of ongevraagd het 
woord voeren in de bondsraadvergaderingen. Onno is 48 jaar, heeft in 2007 zijn laatste 
wedstrijd gedanst bij de NADB en werkt als jurist bij de Rabobank. Sinds 2013 is hij aan het werk 
als vrijwilliger bij de NADB. Eerst als lid van de Sportcommissie en vanaf 2015 als lid van de RC, 
die vanaf dat moment in de Statuten is opgenomen. Hij heeft twee termijnen erop zitten en 
heeft goed nagedacht of hij zich voor een derde en laatste termijn beschikbaar zou stellen. 
Ondanks het vele werk, zeker de laatste maanden, heeft hij besloten om zich opnieuw 
beschikbaar te stellen. Hij vindt de onderwerpen interessant en daarbij is de samenwerking  met 
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de leden van de RC (Larissa Sneek en Laurens Neuhaus) buitengewoon goed. Ook de contacten 
met bestuur en bondsraadleden zijn goed. 
Maureen vraagt hoe zijn functie bij de SC zich verhoudt tot de functie in de RC. 
Onno legt uit dat hij tot de SC is toegetreden vanuit zijn Formatieverleden. Verder is hij een 
soort ‘switchboard’ tussen bestuur, AC, RC voor wat betreft de uitvoerende zaken van het 
Wedstrijd- Ranking- en Uitzendreglement.   
Laurens wil graag mede namens Larissa zijn steun uitspreken voor Onno.  
Jeffrey sluit zich hier namens het bestuur bij aan. De samenwerking met Onno en de hele RC is 
uiterst plezierig en constructief.  
 
Besluit: Met 18 stemmen voor en 3 tegen wordt Onno herkozen voor een derde termijn. 
 

4.Vaststelling verslag bijzondere bondsraadvergadering 17 juni 2021. 
Gezien de korte voorbereidingstijd tussen de twee vergaderingen is dit verslag nog niet 
beschikbaar. Voorstel is om dit op de eerstvolgende bondsraadvergadering te behandelen. 
Besluit: Met 21 stemmen voor is de vergadering akkoord. Actie Bestuur 
 
Hannie Zeeman vraagt waarom er geen aparte notulist meer is. 
Hannie van der Geest en Boyan leggen uit dat in de praktijk is gebleken dat het lastig is om zaken 
goed te verwoorden als je niet goed in de materie zit. Dus moest vaak nog veel extra werk 
verricht worden. Maar het is zeker de bedoeling om in de toekomst, als we meer gebruik gaan 
maken van de Shared Service Organisatie, een aantal secretariële zaken , en daar is het 
notuleren er eentje van, extern te beleggen. Daarbij is het niet de bedoeling om een vergadering 
te transcriberen want dat komt de leesbaarheid niet ten goede. Wij hebben de keuze gemaakt 
om de kern van de vergadering vast te leggen en daar waar nodig de discussies weer te geven. 
We moeten beseffen dat de verslagen ook extern gedeeld worden op de website.  
 
Hannie Zeeman vraagt om op de website de verslagen bij te werken.  
Niek Burg is van mening dat een notulist juist niet uit het bestuur of uit de bondsraad moet 
komen maar dat dit een professioneel iemand moet zijn die buiten de organisatie valt. Dit om 
alle schijn van verkeerd notuleren te voorkomen. 
Hannie van der Geest reageert dat zij niet gezegd heeft dat het iemand vanuit het bestuur of de 
bondsraad moet zijn maar dat het iemand moet zijn die goed ingevoerd is in de materie van de 
vergadering. Zij ziet een professionele notulist ook als een goede oplossing voor de toekomst.  
 

5.Actiepuntenlijst n.a.v. de (bijzondere) bondsraadvergadering van 24 
november 2020, 24 februari 2021,  13 april en 17 juni 2021. 
Gezien de korte voorbereidingstijd tussen de twee vergaderingen zijn deze nog niet beschikbaar. 
Voorstel is om dit op de eerstvolgende bondsraadvergadering te behandelen. 
Maureen vraagt of de actiepuntenlijsten van november en februari wel behandeld kunnen 
worden.  
Boyan antwoordt dat hij deze niet heeft voorbereid. 
Besluit: met 21 stemmen voor is de vergadering akkoord. 
René vraagt of er tussentijds een update kan komen van de acties.  
Jeffrey zegt toe de actiepuntenlijst bij te werken en een update te geven. Actie Bestuur 
 

7. Jaarverslag 2020 
Het bestuur heeft met input van de commissies opnieuw een jaarverslag opgesteld, om de 
vereniging mee te nemen in de belangrijkste zaken van 2020. Het jaarverslag hoeft niet door de 
vergadering vastgesteld te worden. Een stukje tekst is per ongeluk twee keer gepubliceerd. Het 
betreft bij Hoofdstuk 4 pagina 6 het stukje dat start met: 
In verband met het ontbreken van de nodige vrijwillige menskracht…. 
Ditzelfde stukje komt terug bij Hoofdstuk Communicatie. Daar wordt het verwijderd.  
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Hannie Zeeman vraagt wie precies vallen onder de 150 persoonlijke leden. Vallen daar ook de 
leden van overige dansvormen onder? SRN? G Dansen?  
Jeffrey antwoordt dat  onder de persoonlijke leden juryleden en officials vallen.  
Jeroen voegt toe dat de leden van de andere dansvormen in het jaarverslag 2020 vallen onder 
de leden met een wedstrijdlicentie. In 2021 gaan de Paaldansers vallen onder de leden met een 
Licentie Basic.  
We begrijpen de onduidelijkheid en in 2021 zullen we dit anders verwoorden.  
 
Hannie Zeeman vraagt naar de bedragen die als subsidie zijn ontvangen van het Ministerie van 
VWS en de Gemeente Rotterdam.  
Jeffrey antwoordt dat we € 70.000,00 hebben gekregen van het Ministerie voor de organisatie 
van de Rotterdam Open en naast de zaalhuur ook nog € 15.000.00 extra van de Gemeente 
Rotterdam  voor hetzelfde event.   
Op de vraag van Hannie Zeeman of deze bedragen bestemd zijn voor de twee WK’s antwoordt 
Jeffrey dat dit niet alleen is voor de WK’s maar voor het hele event waarvan de twee WK’s 
onderdeel uitmaken. Ook is een bedrag voor side events inbegrepen.  
 
Hannie Zeeman vraagt n.a.v. pagina 8 of IDS en DDS beide buitengewoon lid van de NADB zijn of 
alleen DDS.  
Jeffrey antwoordt dat beide verenigingen buitengewoon lid zijn met het verschil dat IDS-NL 
voornemens is om hun leden persoonlijk aan te laten sluiten bij de NADB. Dit is in 2020 nog niet 
gerealiseerd omdat er toen geen wedstrijden georganiseerd konden worden.  
Op de vraag hoeveel leden erbij kunnen komen zal Jan Pieter later terugkomen. 
 
Hannie Zeeman vraagt hoe het nu precies zit met de divisies en commissies.  
Boyan antwoordt dat we binnen de vereniging NADB statutair de volgende organen kennen: 
bondsraad, bestuur en commissies. De vraag is gesteld: hoe organiseren we binnen de 
sportstructuur de verschillende dansvormen. Op dit moment hebben we divisies maar die zijn 
niet gedefinieerd in de Statuten en het AR. Het is aan de bondsraad om voor de toekomst te 
bepalen hoe hier in de toekomst mee om te gaan. 
Jeffrey voegt toe dat het voor het organiseren van de sport niet noodzakelijk is om een 
statutaire vermelding te hebben.  
 
Hannie Zeeman vraagt of er nog iets gedaan is met de Salsa en Baton Twirling in 2020.  
Jeffrey antwoordt ontkennend met de toevoeging dat Salsa Belang wel is aangesloten bij de 
Federatietafel.  
 
Hannie Zeeman vraagt wanneer de Paalsport op de website vermeld wordt.  
Jeffrey antwoordt dat dit gedaan wordt zodra de nieuwe naam bekend is. Dit omdat bij de 
Paalsport  een nieuwe dansvorm ‘Aereal’ komt. Dat betekent een andere naam en logo en ze 
willen gelijk de juiste vermelding op de website plaatsen.   
 
Jan Pieter verzoekt op pagina 8 IDS te wijzigen in IDS-NL. IDS is de internationale organisatie.  
Voor wat betreft het aantal leden kan hij geen uitspraak doen. IDS-NL is een nieuwe organisatie 
naast al actieve wedstrijdcircuits van DDS en UDO. Dus hoeveel deelnemers er zullen komen kan 
hij niet op voorhand inschatten. Hij is ook niet de man binnen IDS-NL die gaat over de 
wedstrijden. Dat is Ton Greten.  
De reden waarom IDS-NL voor rechtstreekse aansluiting NADB heeft gekozen is dat zij zo snel 
mogelijk richting Sport (dus NOC*NSF) willen. De langzamere route via de Federatietafel had niet 
hun voorkeur.  
  
Jan Pieter vraagt of PBN ook plannen heeft om aan te sluiten bij de Federatietafel.  
Jeffrey antwoordt dat PBN heel bewust heeft gekozen voor Sport en dus voor direct aansluiten 
bij de NADB. Ze weten van het traject Federatietafel, daar is in de voorbesprekingen ook 
aandacht voor geweest. Ze weten dat ze welkom zijn maar het is uiteraard aan hen of ze zich bij 
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de FT willen voegen.  
 
Maureen vraagt of de leden van SRN onder de persoonlijke leden vallen. 
Boyan antwoordt dat zij organisatie technisch onder de persoonlijke leden vallen maar hun 
contributie wijkt af.  
 
Maureen merkt op dat in het Jaarplan 2020 staat dat commissies een duidelijke 
taakomschrijving hebben en dat commissieleden opgeleid en accountable zijn. Zij ziet hierover in 
het jaarverslag niets terug.  Wat is de stand van zaken? 
Boyan antwoordt dat dit helaas niet gelukt is omdat 2020 voor het bestuur een heel moeilijk jaar 
is geweest. 
Jeffrey voegt toe dat de actie uiteraard blijft openstaan want het is belangrijk dat er een goede 
bezetting van de commissies is met mensen die ook een ontwikkeling kunnen doormaken.  
Dit punt wordt op de actielijst toegevoegd. Actie bestuur 
 
Maureen vraagt nadere uitleg over het Shared Service Organisatie.   
Boyan en Niek Burg geven een nadere toelichting.  
SSO is opgericht om kleinere bonden te ondersteunen. Denk aan ondersteuning bij financiële 
administratie en secretariële ondersteuning. Ze zijn begonnen met 1 manager maar dat wordt 
steeds meer uitgebreid. Inmiddels is er een heel portfolio van diensten die ze kunnen aanbieden. 
Het is aan de NADB om te bepalen welke diensten we af willen nemen.  
 
SSO werkt samen met Bondcenter, waar ook de NADB diensten afneemt. Dit loopt nu via SSO. 
Tussen SSO en Bondcenter zijn gesprekken gaande over de invulling van de diensten. 
Bondcenter wil zich meer richten op de financiële kant en wil de secretariële kant afstoten. 
Binnen SSO wordt nu gekeken of zij met een andere partij in zee gaan of dat ze dit zelf gaan 
faciliteren. Dus de invulling van dit pakket bij de NADB moet opnieuw bekeken worden. 
 
SSO heeft de NADB bij verschillende zaken ondersteund. Denk aan de juridische ondersteuning 
via Stichting Sport en Recht bij de Statuten en de contacten met de notaris. Hier hebben wij ook 
budget voor ontvangen via SSO. Zij ondersteunen bij de overgang van onze financiële 
administratie en de ledenadministratie via All United en Unify. We krijgen hulp via andere 
bonden bij het afsluiten van een evenementen verzekering.  
 
Jeroen voegt toe dat de overgang van de ledenadministratie in een afrondende fase zit. Dit 
bespaart heel veel geld en de inrichting is betaald door Stichting Nederland Sport.  
 
Niek verduidelijkt dat de NADB het systeem gebruikt maar dat we de uitvoering nog zelf doen.  
 
Maureen vraagt of we nog ‘vriendjes’ zijn met de Gemeente Almere nu we overgestapt zijn naar 
Rotterdam. 
Jeffrey antwoordt dat dit zeker het geval is. Almere begrijpt onze keuze. Rotterdam is op dit 
moment financieel aantrekkelijker voor de NADB maar dit kan in de toekomst natuurlijk 
veranderen.  
Hannie van der Geest voegt toe dat Almere in 2021 ook niet beschikbaar was. Dat is ook de 
reden waarom het NK naar Dalfsen gaat.  
 
Maureen ziet dat in 2020 de licentie WRRC is aangevraagd maar zij ziet dat niet terug in het 
financiële verslag.   
We gaan dit nakijken. Actie bestuur. 
 
Tot slot vraagt Maureen om alles rondom commissies en divisies goed op een rij te zetten zodat 
we in de toekomst discussies hierover niet meer hoeven te voeren.  
Jeffrey zegt toe dat het bestuur hiermee aan de slag gaat. 
Boyan adviseert om hier echt met elkaar de over te brainstormen hoe men dit in de toekomst 
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geregeld wil zien.  Daarna volgt naar zijn mening de actie van het bestuur.  
Actie bestuur 
 
Marc vraagt om in de overwegingen over samenwerking met Almere ook rekening te houden 
met de Cha Cha Cup en het Dance@school project. Hij geeft aan dat er goede contacten zijn 
opgebouwd in Almere en omstreken maar omdat we het laatste jaar niets hebben kunnen 
organiseren i.v.m. Corona, zijn ook de subsidies gestopt. 
Jeffrey geeft als reactie dat VWS naast subsidie voor het event ook subsidie voor Side Events 
heeft toegekend en dat is vele malen meer dan Almere toe nu toe heeft verstrekt. Dus dat kan 
ook ingezet worden in Almere. In gesprekken met Almere is ook aangegeven dat een activiteit 
niet gekoppeld hoeft te worden aan een evenement. Het gaat erom om jeugd aan het bewegen 
te krijgen.  
Wesley voegt toe dat Lesley Groeneveld, lid CSP,  ook al contact heeft gelegd met Paul en 
Cynthia Kolijn in het kader van het scholenproject.  
 

8.Jaarrekening 2020 
Jeffrey geeft het woord aan Niek Burg met de opmerking dat dit de laatste keer zal zijn dat Niek 
Burg dit zal doen omdat hij aftredend is als bestuurslid. 
 
De jaarrekening 2020 is, dankzij de goede medewerking van alle betrokkenen, tijdig gereed 
gekomen en kon daardoor ruimschoots op tijd naar de Kascontrolecommissie en naar de leden 
van de bondsraad verstuurd worden. Door de Coronacrisis moesten de overleggen uiteraard 
weer digitaal plaatsvinden, maar ook dat ging in goede harmonie. Niek Burg bedankt de KCC 
voor de inzet, het meedenken en het stellen van kritische vragen. De bespreking met de 
Kascontrolecommissie heeft 19 maart plaatsgevonden. Op 27 april heeft de 
Kascontrolecommissie verslag uitgebracht. De commissie bestond dit jaar uit de volgende 
personen: Jaco van den Berg , Paul Reijn en Niek Koopmeiners. Dit zijn dezelfde personen als 
vorig jaar. Daarna heeft William Hermans van NBC Hermans Accountants op 18 mei 2021 de 
samenstellingsverklaring afgegeven.   
 
Vervolgstappen in de procedure 
De jaarrekening moet door de bondsraad worden vastgesteld, nadat de kascontrolecommissie is 
gehoord. Vervolgens gaat de jaarrekening naar NOCNSF (uiterlijk 30 juni aanbieden). De 
jaarrekening is nodig voor de vaststelling van de definitieve subsidie over 2020. 
 
8. toelichting op de cijfers door de penningmeester op de jaarrekening en het resultaat 
Met de Kascontrolecommissie is uitgebreid gesproken over het resultaat en de financiële positie. 
De analyse van de KCC zoals die in hun verslag is opgenomen, is duidelijk.  Niek Burg geeft 
aanvullende informatie op de jaarrekening. 
 
De vorderingen ultimo boekjaar zijn hoger dan het jaar daarvoor, maar dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het opnemen van de vordering van 10.000 op de NBD. Dit bedrag is ten gunste 
van 2020 gekomen, maar is pas in 2021 daadwerkelijk bijgeschreven op de bank. 
 
Debetzijde; liquide middelen 
Ons goede jaarresultaat komt deels ook tot uiting in ons banksaldo. Dit is bijna verdubbeld. Het 
was € 118.000 eind 2019 en eind 2020 € 215.000.  
 
Creditzijde: eigen vermogen 
Het eigen vermogen is toegenomen van € 104.000 naar € 131.000 
Dat is een positieve ontwikkeling. Hiermee is een goede startpositie ontstaan voor 2021. Het ziet 
er naar uit dat de NADB financieel goed door de Coronacrisis is gekomen.  
 
Over de jaarrekening: het resultaat 
Het resultaat 2020 bedraagt  € 26.114 positief. Dat is meer dan begroot en verwacht.  
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De Coronacrisis heeft veel impact gehad voor de dans, maar dit komt gelukkig nog niet tot uiting 
in het financieel resultaat. De verwachtingen waren pessimistischer toen we de begroting 
presenteerden.  
We hebben ook geen Coronasteun nodig gehad. De initiële aanvraag  volgens de TASO regeling 
is wel aangevraagd maar dat hebben we terug moeten betalen omdat we hiervoor niet in 
aanmerking kwamen.    
 
Het resultaat van 26 K zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. In 2021 zal hiervan nog 
een relatief kleine korting op de contributies van worden bekostigd. De rest blijft als vermogen 
beschikbaar. In 2020 hebben we minder baten gerealiseerd, maar ook veel minder kosten 
gehad, omdat nu eenmaal een aantal activiteiten stil is komen te liggen. Ook hebben we een 
incidentele baat van € 10.000 gerealiseerd. Zie hiervoor de update Verspaandonk.  
 
8.1 Verklaring kascontrole commissie 
Voorzitter Jaco van den Berg geeft een nadere toelichting op de werkwijze die de KKC heeft 
toegepast. Hij complimenteert de penningmeester en alle mensen die meegewerkt hebben aan 
het proces. De controle verliep erg soepel. Op verzoek van de bondsraad is de controle dit jaar 
uitgebreider dan in voorgaande jaren. Dit jaar zijn, naast het stellen van vragen, ook 
steekproeven gedaan.  Daar zijn geen onachtzaamheden uitgekomen. We hebben uitgebreid 
gesproken over de situatie rondom de voormalig penningmeester Verspaandonk en op ons 
advies is een overzicht gemaakt van de historie. Ook omdat het proces al zoveel jaren duurt. De 
KKC adviseert de bondsraad om de jaarcijfers goed te keuren.  
 
René dankt Jaco en Niek Burg voor al het werk. De jaarrekening ziet er goed uit. Hij heeft geen 
vragen over de huidige cijfers maar wil graag weten of we rekening moeten houden met 
bepaalde financiële zaken die invloed kunnen hebben op de cijfers van 2021.  
 
Niek Burg antwoordt dat de tegemoetkoming in de contributie voor dansers en officials was 
begroot op € 10.000,00 en zoals het er nu naar uitziet zal dit ongeveer €  1200.00 worden. De 
termijn om de teruggave aan te vragen vervalt op 1 augustus. Dus dat valt reuze mee. Het is niet 
te voorspellen hoeveel dansers er straks terugkomen als de wedstrijden weer gaan starten. 
Verder zijn er op dit moment geen tegenvaller in zicht tenzij een van de evenementen zwaar 
gaat tegenvallen, maar daar wordt door de verantwoordelijke personen goed op gelet.  
 
Hannie Zeeman merkt op dat de jaarrekening er fantastisch uitziet. Compliment aan iedereen 
die hieraan heeft meegewerkt! De bondsraad heeft hem tijdig toegestuurd gekregen en er zijn 
geen vragen gesteld dus dat is een positief signaal.  
Zij vraagt naar de huurprijs van de Sporthal in Dalfsen. Vorig jaar had Dalfsen een negatief 
resultaat en ze wil weten of we dat risico weer lopen door  bijvoorbeeld een hoge zaalhuur. 
Jeffrey merkt op het klopt dat Dalfsen vorig jaar geld gekost heeft maar als we met publiek 
hadden mogen organiseren dan hadden we wellicht kosten neutraal gedraaid. We mochten 
helaas op het allerlaatste moment geen publiek toelaten.    
Hannie van der Geest antwoordt dat de zaalhuur € 1800,00 bedroeg. Daarbij merkt ze op dat de 
kosten catering in Dalfsen behoorlijk lager zijn dan in Almere. In 2021 is Almere niet beschikbaar 
maar in 2022 staat het NK weer in Almere gepland. 
 
Willem vraagt wat de het bedrag ten onrechte ontvangen van € 10.000,00 is geweest die 
genoemd wordt bij ‘overige schulden’.  
Niek Burg antwoordt dat dit de terugbetaling is van de TASO regeling die hij in zijn inleiding heeft 
benoemd. De NADB kwam hiervoor niet in aanmerking en moest alsnog terugbetalen.  
 
Kurt vraagt in het kader van het Depositogarantiestelsel waarom is gekozen om zo’n hoog 
bedrag op de Rabo rekening te houden, namelijk meer dan € 100.000 euro. 
Niek Burg antwoordt dat we dit zelf ook hebben geconstateerd. We hebben ook een ABN AMRO 
rekening en we hebben een nieuwe rekening geopend om zo het bedrag te spreiden.  
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In 2021 zal je dit niet meer terugzien.  
 
Peter merkt op dat er een fantastisch resultaat is geboekt over 2020 en dat de NADB over een 
mooi banksaldo beschikt. Heeft het bestuur overwogen om alle leden restitutie te geven? 
Waarom is ervoor gekozen om de leden het zelf te laten aanvragen?  
Jeffrey antwoordt dat we dit zeker hebben overwogen maar dat we hebben besloten om  in 
plaats van teruggeven, dit te investeren in de dansers die in 2021 lid zijn.   
 
Inmiddels is Glenn om 21.05 uur aangesloten en dat betekent dat het aantal stemgerechtigde 
leden 22 is.   
 
8.2 vaststellen jaarrekening 
Gelet op het advies van de KCC wordt de bondsraad gevraagd deze jaarrekening vast te stellen.  
Besluit: De bondsraad besluit unaniem met 22 stemmen voor dat de Jaarrekening 2020 is 
vastgesteld.  
 
8.3. Vacature Kascontrole Commissie 
Dit jaar treden Jaco van den Berg, Paul Reijn en Niek Koopmeiners af.  
In de najaarsvergadering zullen dus 3 nieuwe leden benoemd moeten worden voor de 
kascontrolecommissie. Elk lid van de NADB kan zich voor deze functie beschikbaar stellen met 
uitzondering van het bestuur.  Het bestuur zal de vacatures uitzetten. Actie bestuur. 
 
Er wordt een kleine pauze ingelast.  

 
9.Decharge bestuur over 2020 
Herman vraagt een korte uitleg wat decharge precies inhoudt. 
Niek antwoordt dat  met het verlenen van decharge de bondsraad instemt met datgene wat het 
bestuur het afgelopen jaar heeft gedaan en daarmee wordt het bestuur ontslagen van 
aansprakelijkheid. Uiteraard vervalt dit als blijkt dat bijvoorbeeld fraude is gepleegd.  
Herman vraagt zich af of hij als nieuw bondsraadlid hierover wel kan stemmen. Is dat niet de 
taak van de ‘oude’ bondsraad?  
Jeffrey antwoordt dat onze structuur zo niet is ingericht. Maar als Herman zich niet overtuigd 
genoeg voelt om in te stemmen met alles wat de NADB het afgelopen jaar heeft gedaan,  dan is 
hij uiteraard vrij om zich te onthouden van stemming.  
Hannie Zeeman vraagt om te stemmen via de poll en niet via de handjes.  
 
Besluit: Met 17 stemmen voor en 5 onthoudingen stemt de bondsraad in met decharge van het 
bestuur over 2020.  
 
Maureen vraagt hoe het staat met de vacature van de penningmeester.  
Jeffrey licht toe dat er gesprekken zijn geweest met als resultaat dat twee kandidaten zich zelf 
hebben teruggetrokken.  De derde kandidaat was iemand met ervaring als bestuurder bij een 
bond bij NOC*NSF. Wij zijn hiermee niet verder gegaan omdat we vanuit ons netwerk bij 
NOC*NSF  onvoldoende positieve referenties kregen.  Maureen vraagt of dit over dezelfde 
persoon gaat waarover Jeffrey met Erik Fiktorie zou spreken. Jeffrey antwoordt bevestigend.  
Uiteraard werven wij door en Jeffrey doet nogmaals een beroep op iedereen om ook in hun 
eigen persoonlijk netwerk te kijken en als ze interesse hebben, introduceer ze alsjeblieft bij het 
bestuur.  
 
Op een vraag van Soraya legt Jeffrey uit dat het bestuur altijd de eerste gesprekken doet met 
een kandidaat en dat we ze daarna introduceren bij de bondsraad.  Want uiteindelijk benoemt 
de bondsraad de bestuursleden. Uiteraard staat het de bondsraad vrij om kandidaten voor te 
stellen. Eerder tijdens deze vergadering is al gesproken over hoe we de bondsraad in de 
toekomst meer bij deze procedures kunnen betrekken.  
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Afscheidsspeech Niek Burg 
Niek Burg wil graag terugblikken op de laatste jaren van de NADB en hij wil enkele van zijn 
zorgen, maar ook zijn optimisme over de toekomst delen. Hij benadrukt dat dit zijn persoonlijke 
mening is en niet de mening van het bestuur.  
 
Terugblik 
“Toen ik gevraagd werd voor het penningmeesterschap had de NADB organisatorisch net een 
grote transitie achter de rug  en was financieel uit een diep dal gekomen.  Met veel 
enthousiasme ben ik destijds begonnen, toen nog onder voorzitterschap van Bernadette Kester.  
 
Organisatorische transitie 
Het eerste feit was natuurlijk een fantastische ontwikkeling. Waar de NADB voorheen door 
ongeveer 1 persoon geleid werd, was er nu eindelijk een organisatie waar iedereen lid van kon 
worden en dus ook stemrecht had. Leden kiezen hun vertegenwoordigers in de bondsraad, de 
bondsraad stelt een bestuur aan.  Dat bestuur bedenkt het beleid en voert die plannen ook uit, 
om vervolgens verantwoording af te leggen aan de bondsraad die de jaarrekening en het 
jaarverslag vaststelt en het bestuur decharge verleent.  
Kortom; de dansers (amateur en prof) bepalen indirect de richting van de vereniging.  
En dus is er een prima uitgangspositie om het danslandschap te verfraaien en de danssport op 
de kaart te zetten. 
 
Financieel debacle 
Echter met deze start was ook meteen het faillissement van de NADB bijna een feit. De 
frauderende penningmeester was er met ons hele vermogen vandoor gegaan en we konden 
alleen overleven door de steun van het NOC NSF. De eerste jaren stonden dus vooral in het 
teken van het weer opbouwen van een financiële buffer. En de zaken zodanig organiseren dat 
een dergelijke situatie zich niet meer kon voordoen. Toen we net een beetje in control kwamen, 
besloot het NOC*NSF de basissubsidie fors te korten, waardoor we nog verder moesten gaan 
bezuinigen. Dit betekende o.a. bezuinigingen op secretariaat, ondersteuning etc. en dit legde 
een steeds grotere druk op de vrijwilligers.  
 
Geen of weinig groeipotentie 
Het stijldansen lijkt niet echt meer te groeien. Er zijn ook niet zoveel dansscholen meer. Vroeger 
ging men op dansles, tegenwoordig nauwelijks. Wil de NADB groeien, dan moeten echt andere 
dansvormen aansluiten en moet de NADB de naam waar gaan maken: Nederlandse ALGEMENE 
Danssport Bond, dus een bond voor alle, of zoveel mogelijk, dansante vormen. Daar is een begin 
mee gemaakt en naar mijn idee moet de NADB daar vooral mee doorgaan.  
 
Vooruitblik…. De toekomst 
De NADB is een andere organisatie geworden, maar …. 
Andere organisatie vraagt om andere samenwerking! 
Maar dit  blijkt in de praktijk weerbarstiger dan het op papier is.  
Wat ik vandaag heb meegemaakt was een veel betere editie dan vorige vergaderingen. De 
vorige keer was ik er niet bij maar ik heb ook vergaderingen meegemaakt waar het allemaal niet 
prettig ging.  Het is belangrijk dat het bestuur in goede samenwerking met de bondsraad tot 
besluiten komt. Gezien hetgeen zich de afgelopen periode op diverse vlakken heeft afgespeeld 
lijkt dit nog niet goed uit de verf te komen. Willen we het dansen versterken dan moeten we 
beginnen met elkaar niet af te matten, maar gezamenlijk de schouders eronder zetten om de 
danssport verder te brengen. Dus ik pleit ervoor dat bestuur en bondsraad zoeken naar hetgeen 
hen verbindt in plaats van wat hen splijt, en daar in gaan investeren. De geplande informele 
sessie kan daar een goede start voor zijn 
 
Professionalisering van de organisatie (Shared Service Organisatie) 
De NADB draait nagenoeg volledig op vrijwilligers. Daarmee zijn we veel te kwetsbaar en 
bovendien is niet altijd zeker of je de juiste kennis in huis hebt. Gevolg is ook dat bestuurders het 
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uitvoerend werk doen, en daardoor te weinig toekomen aan het besturen.  
Als we de NADB toekomstbestendig willen maken, zullen we de diverse administratieve 
processen bij bijvoorbeeld de SSO moeten neerleggen. Dit kost uiteraard geld, maar daarvoor 
heeft het NOC*NSF ook de basissubsidie fors verhoogd. Die gelden komen juist naar de NADB 
om verder te professionaliseren.  
 
Toekomstige financiën 
Op dit moment hebben we 217.000 euro in kas en een jaarrekening met een positief resultaat. 
Een goede start. Daarbij nog het vooruitzicht dat vanaf volgend jaar de subsidie van het NOC NSF 
weer op het oude peil komt. Dit betekent dus ruimte om te investeren in de danssport. 
 
Aansluiten andere dansante vormen 
Volgens mij een prima ontwikkeling. Maar het betekent ook organisatorisch veel en dat zal veel 
gaan vragen van het bestuur en vrijwilligers de komende tijd. Ik hoop dat deze trend zich 
voortzet en dat de NADB over 10 jaar nagenoeg heel dansend Nederland bedient. 
 
Welke risico’s zijn er ? 
Vooropgesteld: dit is mijn persoonlijke inschatting. 
 
Kwetsbaarheid van de organisatie 
Het is al eerder benoemd, maar de kwetsbaarheid van de organisatie is groot omdat bijna al het 
werk door vrijwilligers wordt gedaan. Ik pleit voor inzet van meer professionele krachten. Dat 
kost geld, maar dan kan je ook de eisen hoger stellen. Op dit moment doen bestuursleden heel 
veel uitvoerend werk en dat moet veranderen. Bestuurders moeten toezien op administratieve 
en financiële processen en niet zelf uitvoerend zijn. We moeten niet het risico lopen dat een 
bestuurder, zoals in het verleden, er met een paar ton vandoor kan gaan.  
Financiële risico’s van grote evenementen 
We organiseren met enige regelmaat evenementen, die langzaam maar zeker groter, complexer 
en dus risicovoller worden. Het financieel risico van dergelijke evenementen wordt dus ook 
groter, en een goede afstemming met de bondsraad over het organiseren lijkt mij evident. Het 
zijn immers de leden die via hun contributie opdraaien voor de tekorten. Zorg dat we 
transparant blijven.  
 
De kansen…. 
Met deze club van bevlogen mensen, zowel in bestuur als bondsraad, maar ook in de diverse 
commissies, moet het mogelijk zijn de NADB groter en sterker te maken. Dit is dan ook de 
boodschap: zorg voor verbinding, laat elkaar in de waarde, en heb vooral de afgesproken doelen 
voor ogen. Dan moet het mogelijk zijn de kinderziekten en de vele discussies waar we nu last van 
hebben, achter ons te laten. 
 
Tot slot: Waarom treed ik af? 
Ik heb eerder al aangegeven dat ik van het werk niet voldoende voldoening meer kreeg. Ik 
merkte dat ik in het bestuur steeds vaker een minderheidsstandpunt had, en dan wordt er 
uiteraard iets besloten waar je eigenlijk niet achter staat.  Ik kreeg daar steeds meer moeite 
mee. Je moet je dan afvragen welke toegevoegde waarde je nog hebt. Voor mij is het, ook 
gezien het aantal jaren dat ik nu meedraai, mooi geweest. Het is jammer dat ik het stokje niet 
kan overdragen aan een opvolger en ik hoop van harte dat er iemand opstaat die het stokje over 
kan nemen. “ 
 
Jeffrey dankt Niek Burg nogmaals voor zijn inzet de afgelopen jaren en we zullen tijdens de 
Rotterdam Open op gepaste wijze afscheid nemen.  
 

6. Voorstel wijziging van de zittingsduur van bestuur en commissies, 
ingediend door Corrie van Hugten. Principiële bespreking 
Corrie licht toe dat de reden waarom dit voorstel is ingediend, is omdat betrokkenen zich zorgen 
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maken over het aantal personen in het bestuur. We weten dat Niek en Boyan afscheid nemen en 
als het voorstel niet wordt overgenomen, verliezen we in november ook onze voorzitter. Dan 
blijven er maar drie mensen over en als er nieuwe komen, hoe gaat het dan met het inwerken? 
Als het voorstel er doorkomt, is het mogelijk om goede mensen voor nog 1, 2 of 3 jaar te 
behouden.  
 
Stefan Doodkorte voegt toe dat hij volledig achter het voorstel staat en hij vraagt Jeffrey of hij, 
als het voorstel er doorkomt, bereid is om nog wat langer aan te blijven. Al is het maar om ons 
door een moeilijke periode heen te helpen.  
 
Jeffrey antwoordt dat hij zich heeft ingesteld op de bestuurstermijnen zoals die onder de huidige 
statuten geregeld zijn en dat hij er vanuit gaat dat hij in november aftreedt. Maar gelet op het 
aftreden van Niek en Boyan, en als de bondsraad het vraagt, dan wil hij zich nog wel voor 
maximaal een jaar beschikbaar stellen om een transitie naar een volgende voorzitter mogelijk te 
maken.  
 
Wesley heeft het voorstel mede ondersteund. Er is veel gebeurd binnen de NADB de laatste tijd 
en hij ziet een groot risico als we niet zorgen voor een goede overgang naar een nieuwe 
voorzitter.  
 
René vindt het voorstel sympathiek maar naar zijn idee is het geen goed idee om de termijnen 
aan te passen. Twee bondsraden geleden heeft de meerderheid van de bondsraad, op basis van 
de argumentatie die toen beschikbaar was, besloten om de termijnen niet aan te passen.  
Formeel mag het allemaal maar hij vindt het niet heel lekker overkomen. 
Verder verschuift de situatie naar zijn mening omdat binnen NOC*NSF de nieuwe Code Goed 
Sportbestuur is vastgesteld waarin is geadviseerd: 2 x 4 jaar of 3 x 3 jaar als maximum.  Er zijn 
geen nieuwe Minimum Kwaliteitseisen (MKE) vastgesteld en daar gaat het bestuur van NOC*NSF 
in november een beslissing over  nemen. De reden waarom dat naar november is verschoven, is 
omdat er een paar kleine sportbonden zijn die graag binnen de MKE de 4 x 3 termijnen willen 
houden.  
In de huidige Code binnen de MKE staat dat je mag uitbreiden met een extra termijn als je 
bijvoorbeeld te maken hebt met een internationale positie binnen je bestuur. In ons geval de 
WDSF. Maar bij de WDSF gelden geen eisen dat je als bestuurder ook lid moet zijn van een 
bestuur van een nationale bond.  
NOC*NSF voert als argument aan om regelmatig het bestuur te verversen, dat dit  te maken 
heeft met goed sportbestuur en het voorkomen van machtsposities bij individuele personen.  
Ook draagt het bij aan de innovatie binnen een bond. Daar komt bij dat je met 9 jaar ruim 
voldoende tijd hebt om organisatorisch geheugen en continuïteit te borgen.  
Op dit moment is de NADB natuurlijk nog wat klein maar met de boarding van nieuwe bonden 
zal de NADB de komende jaren fors gaan groeien. Meer dan 600.00 mensen beoefenen de 
danssport en dat betekent dat je straks een beroep kunt doen op een grotere groep mensen.  
Uit zijn contacten met  binnen NOC*NSF en zijn (internationale) contacten met sportbestuurders 
komt naar voren dat zij een sterke voorkeur hebben voor 2 x 4 of eventueel 3 x 3 termijnen, 
maar niet meer. Dat kan betekenen dat de NADB minder interessant is voor goede 
sportbestuurders terwijl we juist hebben uitgesproken dat de bestuurders meer met besturen 
bezig moeten zijn in plaats van met uitvoerend werk. Ook binnen de WDSF worden de termijnen 
van 2 x 4 jaar gehanteerd. René ziet geen reden waarom de NADB hiervan zou moeten afwijken. 
Ook René wil Jeffrey niet kwijt en hij denkt dat er voor hem waanzinnig veel dingen te doen zijn, 
ook al is hij geen bestuursvoorzitter meer. Het advies van René is om dit advies niet nu en ook 
niet later in te brengen. Ook omdat je niet weet of je binnen een half jaar nog wel voldoet aan 
de MKE die in november vastgesteld gaan worden. Ook merkt hij op dat de mensen die nu in het 
controlerend orgaan zitten, er korter zitten dan het bestuur. Dat is nu maar 1 jaar maar dat zou 4 
jaar kunnen zijn. Naar zijn mening levert dat potentieel een risico op voor machtsposities. Wat 
René betreft zijn de termijnen voor bestuur en commissies wel twee verschillende onderwerpen.  
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Hannie van der Geest geeft als reactie dat zij bij de ALV van NOC*NSF aanwezig is geweest en 
dat haar interpretatie van de uitkomst van die vergadering niet dezelfde is als die van René.  
Het niet zo is dat een klein deel van de kleinere bonden het niet eens is met het voorstel om de 
MKE aan te passen. Ook grotere bonden zetten hier hun vraagtekens bij. Het bestuur van N*N 
heeft het voorstel teruggenomen en ze komen in november met een nieuw voorstel waarvan ze 
hopen dat dit wel gedragen gaat worden door de leden. Mocht de ALV NOC in november anders 
besluiten, dan is er altijd nog een overgangstermijn van een paar jaar om bonden de gelegenheid 
te geven hun Statuten etc. aan te passen. . Het is dus niet zo dat als de bondsraad het voorstel 
van Corrie overneemt, we dan in november niet meer aan de voorwaarden voldoen.  
Daarbij wil ze nogmaals benadrukken dat dit voorstel niet gaat over Jeffrey maar over 
bestuursleden in het algemeen. En dan is het nog steeds zo dat de bondsraad uiteindelijk  de 
bestuursleden benoemt. Dus als de bondsraad van mening is dat de tijd voor bestuurslid A nu 
echt verstreken is, dan hebben zij de macht om een herbenoeming tegen te gaan.  
 
Jeffrey bevestigt het verloop van de ALV NOC zoals Hannie van der Geest heeft geschetst. Hij 
vult aan dat hij een aantal van de argumenten van René begrijpt. Hij is overvallen door de vraag 
van Stefan Doodkorte en geeft aan dat hij bereid is om nog 1 jaar aan te blijven als de bondsraad 
dit aan hem vraagt. En anders is zijn werk vanaf november gedaan. Hij wil nogmaals de nadruk 
leggen op het feit dat de discussie niet over zijn persoon moet gaan maar over de ruimte die de 
MKE vandaag de dag biedt.  
 
Herman verbaast zich over het feit dat twee bondsraden geleden dit onderwerp al ter stelling is 
gebracht en er niet is doorgekomen. Waarom gaan we daar dan nu nog een keer over stemmen? 
Omdat we het niet eens zijn met de uitslag? 
 
Corrie verduidelijkt dat de situatie toen anders was dan nu. En het NOC*NSF biedt de flexibiliteit 
voor kleine bonden om daar waar nodig de termijnen uit te breiden. We hebben nog geen 
vervanger voor de penningmeester en secretaris en er is  nog geen kandidaat voor het 
voorzitterschap. Ook de functie van Algemeen bestuurslid is nog open.  
 
Herman merkt op dat we niet weten of er kandidaten voorzitter zijn want de functie is niet 
opengezet. 
Corrie reageert dat als er al een nieuwe kandidaat komt, het verstandig zou zijn dat deze 
persoon een jaar met Jeffrey meeloopt.  
 
Maureen geeft aan dat in de bondsraad is gesproken over het feit dat de vacature eerder 
opengesteld moest worden en dat is niet gebeurd.  
 
Jan Pieter vult aan dat hij drie jaar geleden met IDS-NL de gesprekken met Jeffrey en Hannie is 
gestart voor aansluiting bij de NADB. Inmiddels is de Paalsportbond ook aangesloten. Wat hem 
betreft is het werk van Jeffrey nog niet helemaal klaar. Hij pleit ervoor om hem de gelegenheid 
te geven om zaken af te ronden en op een goede manier over te dragen aan zijn opvolger.  
Hij heeft veel ervaring met bestuurswerk in kleine bonden en wat hem betreft is het belangrijk 
dat er in ieder geval een vangnet is als blijkt dat functies niet ingevuld kunnen worden.  Hij stelt 
voor om akkoord te gaan met het voorstel want het is inderdaad de bondsraad die uiteindelijk 
beslist.  
Wat hem betreft is de situatie van twee bondsraden geleden een andere dan die van nu.  
Hij begrijpt de argumenten van René maar in de huidige situatie gaat hij hierin niet mee.  
 
Maureen is het eens met de argumentatie van René. Als de zorg zit in het feit dat we niet genoeg 
mensen kunnen krijgen, dan kunnen we toch kiezen voor een termijn als project bestuurder. Zij 
vindt het zaak dat de vacatures snel online komen en dat we ze goed gaan promoten.  
Wat haar betreft passen we de Statuten niet aan want dan voldoen we in november nog minder 
aan de Code Goed Sportbestuur.  
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Geraldine legt uit dat waar het haar als medeondertekenaar van dit voorstel om gaat is enerzijds 
een stukje consistentie en anderzijds opties. Wat we hebben gezien de afgelopen jaren is dat  
verschillende bestuursleden, waaronder zijzelf, hun termijnen om verschillende redenen niet 
hebben kunnen uitzitten. Wat haar grote zorgen baart is dat we tegelijkertijd de 
penningmeester, secretaris en voorzitter dreigen verliezen. Zij maakt zich ernstig zorgen over de 
toekomst van de NADB en als er dan opties geboden worden om die consistentie te bewaren,  
dan vindt zij dat we die kans moeten grijpen. Mochten andere kandidaten zich melden waar de 
bondsraad achter kan staan,  dan is dat ook prima. Maar als die kandidaten er niet zijn, dan heb 
je de mogelijkheid geschapen om termijnen te verlengen als dat nodig is.  
 
Willem ondersteunt het relaas van René. Hij leest dat ook terug in de notitie van het NOC. Hij 
vindt dat we te lang hebben gewacht om de opvolging van de bestuursleden te regelen.  
Jeffrey respecteert de mening van Willem maar merkt op dat Niek Burg een jaar eerder stopt 
dan zijn termijn en Boyan heeft pas onlangs zijn functie neergelegd. Hij vindt het niet terecht dat 
Willem doet alsof er niets gebeurd is. Hij wil dat graag nuanceren, ook t.o.v. zijn collega 
bestuursleden.  
 
René wil graag reageren op de argumenten die zijn aangevoerd.  
Hij legt aan Jan Pieter uit dat ‘twee bondsraden geleden’ pas twee maanden geleden is.  
 
Van Niek is al een jaar bekend dat hij wil stoppen en tot op dit moment is dat ook de enige 
vacature die officieel uitstaat. René heeft zelf, naast de vier kandidaten die Jeffrey heeft 
gesproken, ook met sportbestuurders gesproken. Zijn ervaring is dat deze mensen er erg aan 
hechten dat de volledige Code Goed Sportbestuur wordt gevolgd en niet de MKE.  Deze discussie 
gaat over de structuur van de Statuten die ons met regelmaat dwingt om het bestuur te 
verversen zodat er wellicht nieuwe ideeën en nieuw elan ontstaan. Iets wat naar zijn idee voor 
de komende jaren nodig zal zijn.  
René denkt dat de mensen die nu weggaan, niet helemaal verloren zijn.  
René vindt dat de structuur in de Statuten zuiver gehouden moeten worden en dat we niet 
moeten marchanderen om opties te creëren om een incidenteel probleem op te lossen.  
 
Jeffrey benadrukt dat hij weg wil blijven van de opmerking over ‘marchanderen’.  Dat geeft de 
indruk dat we iets illegaals doen maar dat is niet zo. De MKE zijn vier keer drie jaar. En dat blijft 
voorlopig zo.  
René corrigeert zichzelf en geeft aan dat het woord ‘marchanderen’ niet het juiste woord is wat 
hij gebruikt heeft.  
 
Boyan vraagt om in deze discussie niet zijn naam en die van Niek Burg te gebruiken. Deze 
discussie moet gaan over de governance van de bond en niet over personen.  
Hij toont een deel van het verslag ALV NOC*NSF op het scherm en in de chat waar duidelijk staat 
dat het voorstel van het bestuur van NOC niet is aangenomen en dat een deel van de ALV het 
voorstel niet heeft ondersteunt. Daarom heeft het bestuur het voorstel ingetrokken en niet ter 
stemming gebracht.  
 
Tevens merkt hij op dat het voorstel van Corrie niet hetzelfde is als het voorstel van het bestuur 
waarover twee bondsraden geleden is gestemd. Dit is een nieuw voorstel. De termijnen van 3 x 3 
blijven gehandhaafd met de mogelijkheid eenmalig te verlengen met 1, 2 of 3 jaar. Het voorstel 
is dus niet 4 x 3 jaar. Het is belangrijk dat iedereen dat goed voor ogen heeft.  
 
Roeland begrijpt een deel van de argumenten van René. Hij heeft moeite met het argument dat 
als twee bondsraden geleden iets besloten is, dat we daar dan eer aan moeten doen. Er is een 
nieuwe bondsraad, met een nieuwe situatie en nieuwe inzichten. Hij vindt het belangrijk om te 
kijken wat de huidige bondsraad belangrijk vindt. Hij stelt voor om twee parallel trajecten te 
hanteren. Op zoek naar een nieuwe voorzitter en als die er is, dan afscheid nemen van Jeffrey. 
En als die nieuwe voorzitter er niet is, zorgen dat je voor een overgangstermijn door kunt gaan 
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met de huidige voorzitter. Hij vindt dat we dat vertrouwen richting Jeffrey moeten uitspreken.  
 
Niek Burg merkt op dat het aanhouden van de voorzitter voor nog een jaar het probleem van 
geen secretaris en penningmeester het probleem niet oplost want een voorzitter kan niet het 
werk van de secretaris en penningmeester erbij doen. 
Hij reageert op de opmerking van Jan Pieter op het werk wat nog niet af is. Het werk is naar de 
mening van Niek Burg nooit af. Hij adviseert om actief op zoek te gaan naar een nieuwe 
voorzitter. Hij benadrukt dat Jeffrey een fantastische voorzitter is en verschrikkelijk veel gedaan 
heeft voor de bond, maar op een bepaald moment moet het stokje overgedragen worden.  
 
Jeffrey benadrukt nogmaals dat hij zich niet voor een volledige periode beschikbaar zal stellen. 
Hij vindt ook dat verversing goed is. Hij denkt dat een nieuwe samenstelling van het bestuur en 
de bondsraad nieuwe accenten kan leggen voor de NADB. Maar hij is ook een pragmaticus. Als 
het bestuur op een bepaald moment een continuïteit behoeft en het is de wens van de 
bondsraad, dan zal hij zich voor nog 1 jaar committeren om zo de overgang naar een nieuwe 
voorzitter mogelijk te maken.  
 
Rob Neuhaus deelt de mening van René over de termijnen van bestuurders maar hij vindt dat er 
altijd een escape moet zijn als dat nodig zoals nu in dit bijzonder jaar, waar gelijktijdig drie 
bestuursleden vertrekken. Verder vraagt hij zich af hoe het komt dat mensen vroegtijdig afhaken 
en waarom het lastig is om nieuwe mensen te vinden. Wordt daar dan niet te laat mee 
begonnen? 
 
Wesley bedankt René voor zijn heldere toelichting. Hij ziet dat de mogelijkheid van 12 jaar er is 
maar misschien is de escape helemaal niet nodig. Hij reageert op de opmerking van Willem dat 
we misschien te laat zijn begonnen met werven. Hij benadrukt dat we in de staart zitten van een 
pandemie. Een crisissituatie waarin heel veel gebeurt maar ook heel veel niet kan gebeuren. 
Waarin het lastig is om mensen te werven omdat je het fysieke contact met elkaar niet kunt 
hebben. Hij ondersteunt het voorstel van Roeland. Ga actief werven maar hou de mogelijkheid 
van de escape.  
 
Herman ziet de situatie met Niek Burg en Boyan anders, maar naar zijn mening had veel eerder 
ingespeeld moeten worden op de werving van de voorzitter. Het is al lang bekend dat die 
termijn in november 2021 zou aflopen. Hij vindt het Corona jaar geen excuus. Hij is ook  
benieuwd waarom Niek Burg en Boyan voortijdig stoppen.  
 
Kurt vult aan dat het voorstel wat er nu ligt echt een ander voorstel is dan wat eerder is 
aangenomen. Hij begrijpt de argumentatie van Herman dat de situatie wellicht voorkomen had 
kunnen worden maar dit is nu de realiteit. Hij pleit ervoor om de voorzitter, die het naar zijn 
mening  heel goed doet, nog een jaar de gelegenheid te geven om voor een goede overdracht te 
zorgen.  
 
René zegt dat uit zijn gesprekken met bestuursleden van NOC blijkt dat de mogelijke wijziging 
van de MKE best substantieel is. Dus je wilt niet nu je Statuten aanpassen en het straks weer 
moeten veranderen. We begrijpen allemaal de problematiek maar hij wil niet sturen op 
incidenten in de Statuten.  
Verder heeft de NADB een aantal takken van sport onder zich waaronder Breaking die in 2024 
op de Olympische Spelen staat. Als je een goede sportbond wil zijn dan moet je voorbeeld 
gedrag vertonen en niet minimaal een ‘zesjes gedrag’.  Dan voldoe je aan 2 x 4 of 3 x 3 en ga je 
niet aan de onderkant van het geheel zitten. Hij pleit ervoor om aan de bovenkant van het 
eisenpakket te gaan zitten. Laten we een voorbeeld zijn voor andere sportbonden omdat we 
straks een Olympische Sportbond zijn. En dan zijn we wellicht straks aantrekkelijker voor echte 
sportbestuurders.  
Jeffrey vraagt of hij het huidige bestuur dan niet kwalificeert als echte sportbestuurders. 
René nuanceert dat hij bedoelt: ervaren sportbestuurders.  
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Jeffrey benadrukt dat binnen NOC*NSF bonden die de MKE hanteren zeker niet als bonden met 
een zesje worden gezien. De MKE zijn heel bewust in het leven geroepen, en gelden op dit 
moment nog steeds, voor met name de kleinere sportbonden die vaak met alleen vrijwilligers 
werken.  Wat de bondsraad beslist zal de toekomst uitwijzen, maar hij vindt het vervelend dat 
het een afdronk krijgt alsof het een minder niveau zou zijn.  
 
Hannie van der Geest  maakt bezwaar tegen het feit dat de suggestie gewekt wordt dat we nu 
pas beginnen met het werven van een nieuwe penningmeester. Dat is continue uitgezet bij NOC, 
de bondsraad en overal waar het maar kan. Met het aftreden van Boyan zijn we pas op hele 
korte termijn geconfronteerd. Sinds november 2020 staat er al een vacature uit voor algemeen 
bestuurslid Communicatie en Marketing. Zij vindt het niet netjes dat nu gesuggereerd wordt dat 
het bestuur het allemaal op het laatste moment heeft laten aankomen. Dat Jeffrey af moest 
treden wisten we allemaal maar daar komt nu bij dat we straks ook geen penningmeester en 
geen secretaris meer hebben. Dat betekent ook dat we veel kennis binnen het bestuur kwijt 
raken. Een penningmeester en secretaris doen niet alleen het werk wat bij die functie hoort. Er 
zijn ook algemene zaken waar het hele bestuur iets mee moet. En we mogen misschien 
verwachten dat aftredende bestuursleden nog werk blijven doen, maar ze stoppen niet voor 
niets. Zij vindt dat we daar niet vanuit mogen gaan. Er blijven straks drie van de zeven 
bestuursleden over die alle ballen hoog moeten  houden. Zij geeft vanuit haar eigen visie aan dat 
we dit niet gaan redden.  
 
Verder heeft zij moeite met de uitspraak van René dat als je slechts voldoet aan de MKE, de 
bond een  ‘zesje’ is  en niet wordt gezien als volwaardige bond.  “Ik zit al zes jaar in heel veel 
overlegvormen binnen NOC.  Ik heb alle ALV’s bijgewoond en ook wij hebben contact met 
bestuursleden van het NOC. Ik zit in het Kleine Bonden overleg en het is zeker niet zo dat je, als 
je voldoet aan de MKE,  wordt weg gezet als klein bondje “. Zij vindt dat René niet de juiste 
weergave geeft van de huidige situatie. Zij ervaart het in ieder geval zeker niet zo.  
 
Maureen denkt dat de discussie gescheiden moet worden in  
1. wat staat er in de Statuten en  
2. wat er nu aan de hand is. Zij denkt dat er altijd een tijdelijke oplossing te vinden is en pleit 
voor snel uitzetten van de vacatures. Zij haalt uit de stukken NOC het advies: 2 x 4 of 3 x 3. Zij wil 
niet naar 4 x 3 jaar omdat dit aanpassen Statuten betekent. Maureen heeft zelf onderzoek 
gedaan in hoeverre de NADB voldoet aan de MKE en wat  haar betreft valt dat tegen. We 
voldoen aan de zittingstermijnen en de financiën maar daarmee houdt het wel op. Zij kan niet 
alle vakjes Groen kleuren. Sterker nog. Zij komt soms op Rood uit.  
 
Jeffrey bestrijdt dit.  Als je niet voldoet aan de MKE of Code Goed Sportbestuur krijg je geen 
financiering van NOC*NSF. Die regels worden strak gehanteerd en door NOC*NSF getoetst.  Hij 
benadrukt dat de NADB wel degelijk aan de voorwaarden voldoet want we ontvangen ieder jaar 
keurig onze subsidies. 
Hij is benieuwd hoe zij de checklist dan invult.  
 
Jan Pieter wil op persoonlijke titel aanvullen dat hij graag wil dat Jeffrey zijn taak af kan maken. 
Dat staat wat hem betreft los van de Statuten. Hij kan zich ook voorstellen dat er het afgelopen 
jaar niet voldoende aandacht is geweest om de opvolging tijdig in gang te zetten.  
Hij deelt de mening van Hannie van der Geest dat door het gelijktijdig aftreden van drie 
bestuursleden de continuïteit van het bestuur zwaar geraakt wordt. Hij is voorstander van de 
weg die Roeland aangeeft.  
 
Hannie Zeeman wijst op de mogelijkheid om iemand als projectbestuurder voor een jaar te 
benoemen.  Zij wijst er nogmaals op dat van nog een bestuurslid de termijn in november afloopt. 
Als die persoon zich niet herkiesbaar stelt, dan krijgen we hetzelfde probleem nog een keer.  
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René begrijpt de problematiek en geeft aan dat de MKE niet voor niets in het leven zijn geroepen 
door NOC*NSF voor kleine bonden en dat is de NADB op dit moment. Hij wil meegeven dat als 
de NADB in de toekomst gaat groeien , je dan ook groot in daden moet zijn. Hij pleit ervoor om 3 
x 3 te handhaven. NOC erkent een uitzondering maar dat gaat over internationale 
sportbestuurders.  
Jeffrey wil nogmaals nuanceren dat binnen NOC ook de mogelijkheid bestaat om te continueren 
als de situatie daarom vraagt. Bijvoorbeeld continuïteit van bestuur, kennisoverdracht, speciale 
projecten, internationale verantwoordelijkheden.  Dat kunnen moverende redenen zijn voor een 
bondsraad om die keuze te maken. Dit is expliciet in de vergadering van NOC benoemd en 
afgestemd. Alleen voorzien de Statuten van de NADB op dit moment niet in deze flexibiliteit.  
 
Jeffrey rondt hiermee de principiële discussie over dit onderwerp af. Hij dankt voor de goede, 
inhoudelijke discussie waarmee we met elkaar de standpunten hebben gedeeld.  
De profielen zullen gecommuniceerd worden en hij doet nogmaals een beroep op de bondsraad 
om ook actief in hun netwerk te zoeken.  
 

11. Rondvraag en Sluiting 
Cor vindt het overzicht van de aangesloten dansvormen op de website niet duidelijk. Wie is nu 
bij de NADB aangesloten en wie niet? Hij mist ook consistentie in de uitleg op de website.  
Het bestuur zal dit met de afdeling Communicatie opnemen. Actie bestuur. 
 
Cor vraagt of de organisatie van het NK Breaking ook financiële consequenties heeft voor de 
NADB. Jeffrey antwoordt ontkennend. 
 
Hannie Zeeman vraagt of de NADB wil uitzoeken of de organisatoren op de hoogte zijn dat er 
ook een S5 klasse is. Hannie van der Geest antwoordt dat de S5 een pilot is en dat betekent niet 
dat de S5 automatisch door de organisatoren georganiseerd wordt. Het is vrijblijvend. Ze gaat dit 
navragen. 
Ook hoe de S5 in de wedstrijdkalender is opgenomen.  
Actie Hannie van der Geest 
 
Wesley vraagt of er nog plannen zijn voor kleine wedstrijden in de zomer. Bijvoorbeeld op 1 
datum op meerdere plekken een wedstrijd organiseren, ook als aanloop naar de eerste grote 
wedstrijd de Rotterdam Open.  
Jeroen antwoordt dat het onder de huidige regels nog niet haalbaar is. De 1.5 geldt nog steeds 
als men van de dansvloer stapt. Of men moet kiezen voor Testen voor toegang maar dat is nog 
een grotere drempel voor organisatoren. 
Hannie van der Geest voegt toe dat er wel plannen zijn om een Boost dag te organiseren waar 
men gezamenlijk kan trainen met aanvullend een wedstrijdsimulatie. Dit als alternatief voor een 
wedstrijd.  
 
Willem merkt op dat hij onder de indruk is van de wijze waarop de KCC heeft gefunctioneerd en 
verslag heeft uitgebracht aan de bondsraad. 
De bondsraad heeft de Kiescommissie ingesteld. Zij hadden tot taak de verkiezingen te 
organiseren en dat is gebeurd. Maar de Kiescommissie had ook nog een andere rol en dat is 
verantwoording afleggen aan de bondsraad en naar zijn mening is dat niet gebeurd. Er waren 
vooraf veel vragen die naar behoren schriftelijk zijn beantwoord. Hij wil voorstellen dat de 
Kiescommissie toch een eindverantwoording aflegt aan de bondsraad met een eindconclusie.  
Jeffrey dankt Willem voor het feit dat hij aangeeft dat de Kiescommissie de vragen allemaal naar 
behoren heeft beantwoord. Hij wijst op het rapport waarin de Kiescommissie verantwoording 
aflegt welke op de website gepubliceerd staat.  
 
Stefan Doodkorte spreekt de wens uit dat in de voorgestelde werkgroep over inclusiviteit 
mensen plaatsnemen die in de huidige bondsraad zitting hebben.  
Jeroen geeft aan dat hij niet aanwezig was tijdens de vergadering van 17 juni maar dat hij 
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objectief de bandopname heeft bekeken. Hij heeft begrepen dat de werkgroep een breed 
draagvlak moet hebben met deelnemers uit alle geledingen binnen de NADB . Dat we dit open 
zouden stellen voor eenieder die hieraan mee willen werken en dat  we uit die aanmeldingen de 
allerbeste mensen zouden kiezen die hier invulling aan gaan geven.  
René beaamt dit. Jeffrey en hij zouden dit samen bespreken en met een voorstel komen voor de 
oproep. Mochten er teveel aanmeldingen komen, dan vindt een selectie plaats.  
 
Herman spreekt uit dat hij deze eerste vergadering prettig vond. Hij vindt het initiatief om met 
de nieuwe bondsraad in een informele setting bij elkaar te komen uitstekend. Hij doet de oproep 
om alvast na te denken over hoe we de NADB in de toekomst kunnen verbeteren en wat 
daarvoor nodig is.  
 
René vraagt namens een danseres of er binnen de NADB een mogelijkheid gecreëerd kan 
worden voor het zoeken van een danspartner.  
Marc reageert als voorzitter van de Commissie Sportparticipatie dat dit een van de dingen is die 
is geadresseerd als mogelijke dienst voor de NADB. Daarmee is het niet binnenkort geregeld 
maar het is wel een aandachtspunt.  
 
Maureen vraagt wanneer de Statuten naar de notaris gaan. 
Tevens wil ze van Frank weten hoe zijn functie in een ander bestuur zich verhoudt tot zijn functie 
in het NADB bestuur. 
Frank antwoordt dat hij tijdelijk in het bestuur zit van de NVD. Eind augustus, begin september is 
er een ALV waarin een compleet nieuw bestuur gekozen wordt. Hij is daarvoor niet beschikbaar. 
 
Soraya vond het ook een prettige vergadering maar zij wil wel vragen of iedereen wat concreter,  
korter en bondiger wil zijn in hun reacties en niet steeds in herhalingen willen vallen. Het wordt 
wel erg laat op deze manier. 
Verder valt het haar op dat er wel een vraag gesteld wordt over de organisatie van een Breaking 
wedstrijd terwijl die vraag niet gesteld wordt in het kader van andere wedstrijden. Ze hoeft geen 
antwoord maar ze wil dit wel benoemen.  
 
Laurens vraagt de (nieuwe) bondsraadleden om de RC vooral te betrekken in de communicaties.  
Jeroen licht toe dat de RC een onafhankelijke commissie is die voor raad en daad beschikbaar is 
voor alle bondsraadleden.  
 
Kurt vraagt wat er nu precies gaat gebeuren met de motie die Corrie heeft ingediend.  
Jeffrey denkt dat we hier nog een keer met elkaar over in gesprek moeten. Er is geen besluit 
over genomen, dat kon ook niet. Het is belangrijk dat bestuur en RC de gelegenheid krijgen om 
alle stukken uit te werken en notarisklaar te maken en dat we separaat nog eens over dit 
onderwerp 
in gesprek gaan. De laatste versie van de Statuten moet nog in een vaststellingsvergadering voor 
besluitvorming worden ingediend. Dat kan een korte vergadering zijn met alleen dit onderwerp 
op de agenda.  
Jeroen vult aan dat we genoeg in de discussie gehoord hebben om hier een voorstel in te doen 
en dat we tegelijkertijd actief moeten zoeken naar een voorzitter.  
 
Maureen is van mening dat we niet moeten wachten op de conclusie van de werkgroep over 
inclusiviteit en de Statuten notarisklaar moeten maken. 
Ook vraagt ze om de vacature secretaris zo snel mogelijk op de website te plaatsen.  
Jeffrey antwoordt dat het bestuur eens per maand vergadert op de eerste dinsdag van de maand 
en dat daarin de output van de bondsraadvergaderingen besproken wordt. Die tijd hebben we 
dus nodig.  
 
 
Jeffrey dankt de vergadering voor het constructieve overleg waarin elkaars mening is 
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gerespecteerd. 
 
Tot slot wil Jeffrey stilstaan bij het vertrek van twee enorm betrokken, actieve bestuursleden.  
Hij dankt namens de NADB beide voor alles wat ze voor de NADB hebben betekend en geeft aan 
dat we tijdens de Rotterdam Open op gepaste wijze afscheid zullen nemen. 
 
De voorzitter sluit om 23.15 de vergadering.  


