
 

Vacature: Sports Director 
 
 
Helaas heeft Jasper Vermeer de functie van Sportsdirector om persoonlijke redenen neer 
moeten leggen. Daarom is de NADB is op zoek naar een nieuwe, enthousiaste Sportsdirector 
M/V.  
  
Hieronder nadere  informatie over de functie. 
  

 Wat doet de Sportsdirector(SD)  
De SD zorgt samen met andere medewerkers van de NADB voor een veilige sportcultuur, 

fairplay, inclusiviteit en de navolging van de Code of Conduct. 
Ten aanzien van de wedstrijden heeft de SD hiertoe een aantal formele taken en 

bevoegdheden.  
De SD heeft daarnaast een belangrijke adviserende rol ten aanzien van 

beleidsveranderingen en aanpassingen van de verschillende reglementen van de NADB. 

Daar waar het Bestuur, de Sportcommissie en de Reglementscommissie verantwoordelijk 
zijn voor de doorontwikkeling van de danssport, controleert de SD of nieuwe regels of 

andere voorstellen binnen de NADB haalbaar zijn. Klopt het wat er wordt voorgesteld? Is 
het uitvoerbaar? En blijft de NADB met haar regels in lijn met de WDSF? 

De SD heeft contact met de WDSF over reglementen, benodigde optimalisaties etc. 

De SD heeft daarnaast contacten met de Dopingautoriteit over dopingcontroles en de 
afhandeling daarvan. 

 

 Eigenschappen van de NADB Sportsdirector  
Een man/vrouw met goede contactuele eigenschappen. Iemand die goed kan 
organiseren en die goed kan samenwerken met anderen binnen de bond. Hij/zij is een 
verbindende factor bij de organisatie van onze wedstrijdafdeling. Iemand die in staat 
is om in goed Nederlands en Engels schriftelijk vragen te beantwoorden.  
 

 Met wie werkt de Sportsdirector samen?  
 De SD geeft leiding aan de Officials, Chairpersons, Scrutineers en het 

wedstrijdsecretariaat. 

Hij/zij heeft overleg met de Sportcommissie, de Chairpersons en Scrutineers, 
organisatoren en de Reglementscommissie. Daarnaast speelt de SD 
een dynamische rol tussen wedstrijd organisator, wedstrijdsecretariaat en het 
bestuur. Het naleven van het wedstrijdreglement is iets waar hij/zij met hen veel 
contact over heeft. 
De SD legt verantwoording af aan het bestuurslid Top- en Wedstrijdsport. 
 

 Hoe word ik Sportsdirector?  
De rol van SD is een unieke en zeer belangrijke rol binnen de NADB. We zoeken 
iemand die affiniteit heeft met de danswereld en deze wereld ook een beetje kent. 
Bijvoorbeeld een voormalig danser, die niet meer in de mogelijkheid is om zelf 
competitief deel te nemen aan wedstrijd, maar enorm graag betrokken blijft bij onze 
sport. Ben jij deze persoon? Dan geven we je graag nadere informatie over de functie.  
Mail naar Bondsbureau@nadb.eu  en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.  
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