MISSIE EN VISIE
Missie

De NADB wordt in de breedte (h)erkend als de nationale autoriteit op het gebied van dans(sport).
De bond bevordert, in samenwerking met specialisten en-of partnerorganisaties, de kennis op
het gebied van dans(sport), het aantal beoefenaars van dans(sport), alsmede het organiseren
van en participeren in danswedstrijden op nationaal en internationaal niveau in binnen-en
buitenland.

Visie
De NADB wil als deskundige, goed georganiseerde en financieel gezonde sportbond de
belangen van al haar leden op passende en transparante wijze behartigen. De NADB heeft een
ijzersterke nationale en internationale positie door aansluiting bij NOC*NSF en de WDSF. De
bond functioneert door inzet van betrokken vrijwilligers en wordt daar waar nodig en (financieel)
mogelijk professioneel extern ondersteund.

BESTAANSRECHT NADB
Ons bestaansrecht is afgeleid van onze opdracht conform de meerjarenvisie 2020+ van
NOC*NSF, het IOC Olympic Charter en onze rol als nationale danssport organisatie:
•

Bevorderen van sportparticipatie en (top)sportprestaties

•

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

•

Vertegenwoordigen van de aangesloten danssportbonden binnen relevante
(inter)nationale organisaties.

•

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

•

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

DE SITUATIE VAN VANDAAG IN 2021,
HET BALLROOM DANSEN
De NADB stimuleert danssport in de breedte. De focus die we van oudsher al aanbrengen is de
ontwikkeling als stijldans wedstrijdbond. Op deze 3 pijlers excelleren we:
1.

Vertrouwd en stabiel nationaal wedstrijdcircuit,

2. Goed juryledenbestand en bekwame officials, en
3. NK’s en Holland Masters wedstrijden als jaarlijkse hoogtepunten

In de eerste helft van 2021 zijn helaas door Covid-19 geen NADB wedstrijden georganiseerd.
Onder regie van de NADB is door organisatie van de Rotterdam Open het wedstrijd circuit weer
opgestart. Tijdens de Rotterdam Open konden alle NADB ballroom dansers in nationale en
internationale categorieën dansen. Ook werden het WK S1 Latin en S2 Standaard in Rotterdam
georganiseerd. In september organiseerde Fam Rouwhorst de Grote Prijs van Twente, als NADB
ranking event. In oktober stond de Holland Masters op het programma, waar de NADB het NK 10
Dance, Formatie en Debutanten 6 dance organiseerde, evenals de WK’s S2 Latin, U21 Standaard
en S1 Standaard. Op 6-7 november is het NK Standaard en Latin gehouden in Dalfsen. Eind
november staat de Brabantse Debutanten Cup* in Helmond op de planning en medio december
wordt 2021 competitief afgesloten met de Christmas Challenge Trophy* in Oldenzaal.
*uiteraard mits de situatie met Covid-19 dit toelaat.

DE DANSSPORT VAN VANDAAG IN 2021,
DANSSPORT DISCIPLINES
De NADB functioneert als de sportbond die Breaking vertegenwoordigt in de officiële
sportprogramma’s zoals EK/WK, YOG, World (Urban) Games en in 2024 ook de Olympische
Spelen. In 2021 vond het eerste NK Breaking onder auspiciën van de NADB plaats. Door
deelname aan dit NK zijn de Bboys en Bgirls ook direct lid geworden van de NADB. In juni werd
het EK Breaking georganiseerd in Sochi. Het WK staat gepland in december in Parijs. Ook zijn er
inmiddels 5 Nederlandse Breaking juryleden door de WDSF geaccrediteerd.
In 2021 is ook de Dutch Aerial & Pole Federation lid geworden van de NADB. De paalsporters zijn
ook lid geworden van de NADB. Het NK werd dit jaar digitaal georganiseerd. Zo ook het WK wat
in oktober door IPSF werd georganiseerd, waar Nederland overall een prachtige 6e positie
inneemt op de world ranking.
Als vaste World Games discipline wordt ook Acrobatic Rock ‘n Roll & boogiewoogie inmiddels
door de NADB georganiseerd. In 2021 zijn er tot op heden geen Nederlandse Rock ‘n Roll atleten
voor de NADB actief geweest in het WRRC circuit. Er is voornamelijk gewerkt aan de structuur
en accreditatie van officials. Met ingang van 2022 zal het eerste NADB koppel actief gaan
deelnemen aan de officiële WRRC wedstrijden.
IDS Nederland heeft in 2021 door Covid-19 helaas nog geen wedstrijden onder de vlag van de
NADB kunnen organiseren
In november 2021 vindt het eerste WDSF EK Hip Hop Under 21 plaats in België. De NADB
nomineert hiervoor 3 Nederlandse deelnemers.

DE SITUATIE VAN VANDAAG IN 2021,
COVID-19
Covid-19 houd de wereld helaas nog steeds in zijn greep. Met pieken loopt het aantal
besmettingen op en nemen in de laatste periode van het jaar ook de ziekenhuis opnames weer
toe. Er is grote maatschappelijke onrust en verdeeldheid hoe te handelen. Dit raakt velen, en
ook de NADB in het uitvoeren van onze kerntaken.

De NADB heeft gedurende deze crisis continu afstemming met NOC*NSF, de overheid
(nationaal en regionaal), WDSF en onze brede achterban. Via onze samenwerking binnen
Dansondernemers.nl hebben we actief bijgedragen om dans(sport) door deze crisis heen te
loodsen en weer op te starten toen het kon. We hebben binnen de beperkende mogelijkheden
gezocht naar hoe we verantwoord onze activiteiten wel kunnen blijven organiseren. Of het nu
gaat om wedstrijden, bijeenkomsten, juryopleidingen of uitzendingen. Dit altijd met volle
ondersteuning van NOC*NSF en gedragen door het volledige NADB bestuur. Deze lijn wordt in
2022 door de NADB voortgezet.

HOE KIJKEN WE NAAR DE TOEKOMST?
De NADB onderkent dat een grotere goed georganiseerde bond, waarin alle dansliefhebbers,
dansers, danssporters, officials en alle dansvormen zijn vertegenwoordigd, meer invloed heeft.
We werken op transparante wijze samen met NOC*NSF om onze ambities invulling te geven.
De prioriteiten voor 2022 zijn:
1.

A. Organiseren van continuïteit, Governance op orde. B. Medische Zaken en Onderzoek.

2. Financieel verstandig en zelfstandig
3. Communicatie en Marketing
4. Transitie naar een platform organisatie
5. Versterken van de ballroom discipline
6. Versterken Divisie Breaking, “Olympic Gold Rush”
7. Structuur vormgeving en inrichten Sportagenda voor de divisie Acrobatisch Rock ’n Roll
en Boogiewoogie
8. Sportparticipatie, meer mensen aan het dansen en verbonden aan de NADB

1. A. ORGANISEREN VAN CONTINUITEIT,
GOVERNANCE OP ORDE
Continuïteit van het bestuur moet geborgd worden. Het bestuur bestaat idealiter uit 7 personen.
Momenteel staan de volgende vacatures open: voorzitter, penningmeester, algemeen
bestuurslid (T&W sport). Wervingscampagne Q1 2022 wordt aangescherpt, eventueel via extern
bureau.
Q1 2022 - Inrichten werkgroep bestuurlijke diversiteit & inclusie, oproep aan alle leden van de
NADB. In H1 2022 participeert de NADB actief in Project Charter Diversiteit van NOC*NSF
H1 2022 – met externe ondersteuning van NL Sport wordt een nieuw Meerjaren Beleidsplan
2022-2024 opgesteld.
H1 2022 – implementeren verdere interventies nav onderzoek naar Cultuur en (sexueel)
grensoverschrijdend gedrag in Sport, zoals aangescherpte gedragscode officials, webinars 2.0,

onderzoek binnen Danssector i.s.m. Centrum Veilige Sport Nederland, Dansondernemers en
NOC*NSF.

1. b. MEDISCHE ZAKEN EN ONDERZOEK
Via 2 bijeenkomsten in 2022 geeft de medische commissie terugkoppeling over het onderzoek
naar blessures bij dansers uit 2019.
De Commissie bepaalt in afstemming met bestuur of vervolgonderzoek over nekklachten bij
danseressen in Standaard discipline gedaan moet worden.
De Medische commissie wil meer aandacht geven aan voeding en suppletie gericht op het beter
presteren op wedstrijden. Het plan van aanpak hiertoe wordt eerst afgestemd met het bestuur.
De WDSF heeft i.s.m. WADA een Dance Clean programma ontwikkeld dit wordt in 2022 ook
binnen de NADB geïntroduceerd.

2. FINANCIEEL VERSTANDIG EN ZELFSTANDIG
Een verantwoorde begroting met voldoende weerstandsvermogen van de NADB conform norm
NOC*NSF. Grote afwijkingen en eventuele financiële risico’s worden afgestemd met
(vertegenwoordiging van) de bondsraad
H1 2022 -professionaliseren en sterker worden door transitie naar shared service omgeving,
Stichting Nederland Sport en CRM van All United. Danssport disciplines hebben een eigen
afgeschermde omgeving.
Er wordt onderzocht of ook de financiële administratieve taken kunnen worden ondergebracht
in de Shared Services organisatie.
Q4 2022 - herziening contributie- en licentiestructuur met voorstel aan bondsraad in november
2022.

3. COMMUNICATIE & MARKETING
#NADBoost krijgt een vervolg in 2022 en wordt verbreed naar onze andere danssport vormen.
Een periodieke nieuwsbrief informeert de leden en belangrijke externe stakeholders over de
belangrijkste onderwerpen en sportieve successen.
Q1 2022 – website krijgt een update: DAPF, Acrobatic Rock ‘n Roll & Boogiewoogie (WRRC), HIP
HOP worden toegevoegd. De NADB maakt structureler gebruik van de door WDSF aangereikte
Communicatie campagnes, zoals bijv. het Dance Clean project.
H1 2022 – diversiteit van onze danssport wordt vertaald in een (online) branding campagne ter
promotie van de NADB als merk en relevante sportbond binnen sportkoepel NOC*NSF en in de
markt.

4. TRANSITIE NAAR EEN PLATFORM ORGANISATIE
H1 2022, het op orde brengen en inrichten van divisies Breaking, Hip Hop/ Streetdance,
Acrobatic Rock ‘n Roll, Dansen met een beperking Aerial en Paalsport binnen de governance
van de NADB -> gericht op (top) sport erkenning. Voor divisie Hip Hop/Streetdance wordt een
NK georganiseerd voor uitzending naar EK/ WK van WDSF
In 2022 boarden van tenminste 1 andere dansvorm en/of danssport organisatie met daarbij het
formaliseren van de inschrijving van individuele leden bij de NADB
De NADB coördineert met support van het NOC*NSF de beweging om toe te werken/ om te
vormen naar een Federatie model. Dit doen we samen met de welwillende deelnemers aan de
Federatie Tafel.

5. VERSTERKEN VAN DE BALLROOM DISCIPLINE
In 2022 faciliteert de NADB 2 sportcongressen voor ballroom dansers. Trainers/coaches
worden actief betrokken bij danssportontwikkeling door het organiseren van 3 congressen voor
officials/trainers/coaches. Financieel ondersteunen (jeugd) paren en trainingskampen om
sportprestaties te verbeteren.
Organiseren van NADB/WDSF (titel) wedstrijden. Uitbreiden project Solodanscompetitie. 1
buitenlandse wedstrijd als Team NADB bezoeken.
In Q1 2022 start de NADB Danssport Opleiding met de Latin Module.
Het programma om bestaande NADB juryleden bij te scholen in de WDSF technische
componenten wordt in 2022 doorgezet.
In H1 2022 start er een opleiding voor scrutineer/chairperson. In Q4 2022 is NADB coachmodule
ontwikkeld met start van de cursus 2023.

6. VERSTERKEN DIVISIE BREAKING
Invulling onderzoekopdracht 'Route Top B Boys en B Girls' naar Olympische Spelen in Parijs
(2024): Olympic Goldrush. Commissie Breaking onderhoudt actief contact met CTO’s in
Nederland. Breaking anticipeert ook financieel op topsport statuut (NOC*NSF).
Onder auspiciën van de NADB worden 2022 het NK en Nationale Breaking Competitie NBL voor
jeugd en volwassenen georganiseerd, ism Dutch BBoy Championships en Breaking League.

7. DIVISIE ACROBATISCH ROCK’N ROLL EN BOOGIE WOOGIE
In H1 2022 wordt gestart een nieuwe RnR nationale discipline solo dance en formatie voor
kinderen en volwassen.
Aanbieden van 2 RnR en Acrobatiek cursussen om nieuwe dansers en officials aan te trekken en
te activeren in WRRC circuit.

RnR & boogiewoogie cursussen aanbieden in sportcentra en universiteiten (UvA, VU en TU
Delft).

8. SPORTPARTICIPATIE, MEER MENSEN AAN HET DANSEN
Het ondersteunen van de 50plus beurs (13-17 september 2022). Ouderen in aanraking laten
komen met een gezonde manier van bewegen via dans.
Organisatie van 1 landelijke Dance@School wedstrijd / Cha Cha Cup; Stimuleren lokale Cha Cha
Cup activiteiten, in 2022 ook ism stad Rotterdam
Studentenorganisaties betrekken bij de NADB om de instroom in het (regionale)wedstrijdcircuit
zo makkelijk mogelijk te laten zijn.

BIJLAGE – STRATEGIE VAN NOC*NSF; DEZE IS
RICHTINGGEVEND VOOR DE NADB
Waarin moeten we uitblinken?

