
 

 
 
Betreft: motivatie benoeming tot penningmeester Nederlandse Algemene Danssport Bond. 
 
Beste leden van de bondsraad, 
 
Middels dit schrijven wil ik mijzelf officieel beschikbaar stellen voor de functie van penningmeester 
van de NADB. In de afgelopen zes maanden (sinds december 2021) heb ik als adviseur van het 
bestuur mee kunnen draaien met de bestuursvergaderingen. In deze periode is mij duidelijk 
geworden dat ik er veel plezier in vind een rol te hebben in het beleid van de NADB. Daarom heb ik 
besloten hier graag mijn steentje aan bij te willen dragen als formeel bestuurslid. In het dagelijks 
leven ben ik controller en daardoor verantwoordelijk voor het beheersen van de financiën van een 
onderwijsinstelling. Daarnaast ben ik in de periode 2018-2021 lid geweest van de 
kascontrolecommissie van de NADB. Om deze redenen denk ik een goede achtergrond te hebben 
om de rol van penningmeester van de NADB op mij te nemen voor de komende drie jaar.  
 
Onderwerpen waar ik mijzelf de komende periode op wil richten zijn onder meer de herziening van 
de contributiestructuur en het opstellen van een meerjarenbegroting van de NADB. Dit in het kader 
van de toekomst van de NADB waarbij verschillende dansvormen samenwerken onder dezelfde 
vlag.  
 
Wat betreft mijn persoonlijke dansachtergrond: in 1993 ben ik als twaalfjarige door mijn ouders op 
dansles gestuurd. Dit beviel zo goed dat ik na enkele jaren de wedstrijdvloer ben opgegaan in het 
regionale circuit. Sindsdien heb ik (met enkele kleine onderbrekingen) altijd gedanst, eerst als 
amateur en later in de senioren 1. Maar niet alleen op de vloer ben ik actief geweest. Tijdens mijn 
studententijd ben ik een jaar penningmeester geweest van de studentendansvereniging in 
Eindhoven. In 2019 heb ik mijn actieve danscarrière beëindigd maar ben ik (o.a. via mijn nog 
dansende partner) op de hoogte gebleven van de gebeurtenissen in de danswereld en bij de 
NADB.  
 
Mochten er vragen zijn over mijn kandidatuur ben ik te allen tijde bereikbaar via 
jaco.vandenberg@nadb.eu. 


