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Concept verslag bondsraadvergadering NADB 30 november 2021 en 14 december 2021 
 
 

Aanvangstijd – 19.00 uur – Einde 23.15 uur 
 
Aanwezige bestuursleden: 
Jeffrey van Meerkerk (voorzitter) 
Hannie van der Geest (algemeen bestuurslid en notulist) 
Jeroen Koene (algemeen bestuurslid) 
Frank de Vos (algemeen bestuurslid) 
 
Aanwezige bondsraadleden (24)  
 
Willem Broekstra, Soraya Cadil-Boeken, Stefan Cloudt, Eline Cloudt, Stefan Doodkorte, René Ewals, 
Corrie van Hugten , Glenn Feddema,  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  
 
Aanwezige adviserende leden van de bondsraad 
Onno Butter (voorzitter reglementscommissie) 
Laurens Neuhaus (lid reglementscommissie) 
Larissa Sneek (lid reglementscommissie).  
 
Aanwezige kandidaat bestuursleden en leden kascontrolecommissie 
Nadia van den Heuvel (kandidaat bestuurslid) en David Kramer (kandidaat voorzitter) 
Michael Han, Bert Huizing en Sietse de Ridder (kandidaten kascontrolecommissie) 
 
Toehoorders 
Chantal Bogaart, Desirée Fiktorie, Erik Fiktorie, Sabine Korrel en Paul Reijn.  
 
1.Opening door de voorzitter. 
De aanwezigen geven toestemming om de vergadering op te nemen. Jeffrey opent de vergadering en 
heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij meldt dat kandidaat-secretaris Carool van Kesteren graag 
bij de vergadering aanwezig had willen zijn, maar dat hij zich onverwacht heeft moeten afmelden. 
 
2.Updates vanuit het bestuur. 
Vaststelling Code Goed Sportbestuur en bijbehorende MKE ALV  NOC*NSF.  
Jeffrey geeft aan dat op 15 november 2021 de ALV van NOC*NSF de Minimale Kwaliteitseisen heeft 
vastgesteld. In een eerdere bondsraadvergadering werd door enkele bondsraadleden aangegeven 
dat de maximale zittingstermijnen voor bestuursleden onder de Minimale Kwaliteitseisen 
teruggebracht zouden worden naar  maximaal 2x4 of 3x3 jaar. Dit leek het bestuur onwaarschijnlijk, 
omdat het sentiment in de ALV absoluut anders was. En inderdaad heeft de ALV anders beslist, 
namelijk een maximale termijn van 12 jaar. Dit betekent dat de aanpassing van de statuten van de 
NADB hiermee in lijn is.  
 
Stand van zaken bezwaren tegen de bondsraadverkiezing van mei 2021 en bezwaar tegen de 
besluitvorming van de buitengewone bondsraadvergadering van 2 september 2021.  
De bondsraad heeft van het bestuur op 15 en 19 november 2021 twee updates gekregen over de 
stand van zaken van de bezwaren tegen de bondsraadverkiezing van mei 2021 en tegen de 
besluitvorming van de buitengewone bondsraadvergadering van 2 september 2021, waar de 
bondsraad de nieuwe statuten heeft vastgesteld. De twee bezwaarmakers bestrijden gezamenlijk de 
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rechtsgeldigheid van deze vergadering en de daar genomen besluiten. Inmiddels heeft een van de 
bezwaarmakers zijn bezwaar en de reactie van de NADB daarop publiek gemaakt met uitzondering 
van het gedeelte waarin de twee bezwaren samengevoegd zijn en waarin het nieuwe bezwaar werd 
ingediend. De andere bezwaarmaker bedingt nog steeds vertrouwelijkheid. Beide bezwaarmakers 
geven opnieuw aan een gang naar de rechter te overwegen.  
 
Kurt vindt het heel belangrijk om te weten wie nu de tweede bezwaarmaker is. Met name in verband 
met de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Aan een kandidaat-voorzitter is rechtstreeks de vraag 
gesteld of hij een van de bezwaarmakers is maar er is geen duidelijk antwoord gegeven. Kurt stelt 
voor om over te gaan tot een besloten vergadering, waarin in vertrouwelijkheid vragen gesteld 
kunnen worden aangezien dit naar zijn mening cruciale informatie is die nodig is om later goed 
geïnformeerd te kunnen stemmen voor een nieuwe voorzitter.  
Jeffrey vraagt de leden van de reglementscommissie te adviseren hoe dit in zijn werk gaat. Onno stelt 
voor om eerst overige vragen te beantwoorden zodat de reglementscommissie gelegenheid geeft om 
dit op een rij te zetten.  
 
Maureen geeft aan dat zij het met een aantal zaken in de updates niet eens is. Zij vraagt waarom niet 
ingegaan wordt op mediation, wat de volgende stappen zijn die het bestuur gaat nemen en hoe 
wordt omgegaan met de financiën.   
 
Aangaande de update die Jeffrey gaf over de vaststelling van de minimale kwaliteitseisen door de 
ALV van NOC*NSF stelt Willem aan dat hij totaal iets anders leest in het verslag van de ALV van 17 
mei 2021 dan wat Jeffrey zojuist heeft aangegeven. Willem leest dat de meerderheid van de 
vergadering voor 3x3 jaar en 2x4 jaar kiest, met maar één reden voor uitzondering en dat is een 
internationale bestuursfunctie. Willem stelt dat Jeffrey die functie inmiddels heeft dus dat dat geen 
item meer is. 
 
Jeffrey legt uit dat hij niet refereerde aan de vergadering van 17 mei 2021 maar aan die van 15 
november 2021 en dat tijdens de laatste ledenvergadering de minimale kwaliteitseisen zoals 
toegelicht zijn aangenomen met een maximale periode van 12 jaar. Dit is terug te vinden op de site 
van NOC*NSF. Willem neemt geen genoegen met deze uitleg en maakt dit kenbaar.  
 
Hannie van der Geest licht toe dat het bestuur vanzelfsprekend een en ander heeft geverifieerd bij 
accountmanager Jolina Broesder van NOC*NSF. Jolina heeft schriftelijk bevestigd dat in de minimale 
kwaliteitseisen de maximale termijn blijft staan op 12 jaar. Tevens bevestigt Jolina dat een eventuele 
herverkiezing van Jeffrey niet strijdig is met de Code Goed Sportbestuur en de minimale 
kwaliteitseisen. Uiteraard is de beslissing tot benoeming van bestuurders altijd aan de bondsraad. 
Hiervoor is geen toestemming van NOC*NSF nodig. Persoonlijk heeft ze nog toegevoegd dat ze het 
goed zou vinden als de bondsraad kiest voor continuïteit als zonder herverkiezing de NADB zonder 
voorzitter, penningmeester en secretaris zou komen te zitten.  
Willem toont via de camera het advies van de werkgroep en citeert daaruit dat het advies is dat de 
maximale zittingstermijn 9 jaar is. Daar staat niet in dat 12 jaar is toegestaan.  
Hannie van der Geest antwoordt dat het besluit van de ledenvergadering anders is dan het advies 
van de werkgroep. 
Willem adviseert de bondsraadleden zelf op de NOC*NSF site te kijken in plaats van te vertrouwen 
op het woord van het bestuur. Hij vertrouwt het antwoord van het bestuur niet.  
Jeffrey zegt toe de link van het besluit te delen met de bondsraad.  
 
René vult aan dat de Code Goed Sportbestuur bestaat uit een aantal aanbevelingen. Die geven aan 
2x4 of 3x3 jaar. Daarnaast heeft NOC*NSF de minimale kwaliteitseisen vastgesteld waarmee je zakt 
beneden de aanbevelingen in de Code. Als we de Code volgen dan moet je voldoen aan 3x3 of 2x4. 
Wil je afzakken naar de minimale kwaliteitseisen dan is 12 jaar toegestaan.  
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Jeffrey dankt René voor de toelichting maar nuanceert dat het niet gaat om ‘afzakken’ naar de 
minimale kwaliteitseisen, maar dat dit de basisvoorwaarden vormen die gesteld zijn voor het 
besturen van voornamelijk de kleinere sportbonden, zoals ook de NADB is. Dat is de reden geweest 
waarom de ALV deze uitdrukkelijke wens van kleinere bonden, met support van een aantal grote 
bonden, heeft ingewilligd.  
 
Wesley geeft aan dat hij direct op de site van NOC*NSF heeft gekeken en gezien dat het document 
waar Willem aan refereert op de site staat met datum 1 november 2021 ter besluitvorming.  
 
Jeffrey antwoordt op de vragen van Maureen dat het bestuur in inhoudelijke zin geen terugkoppeling 
kan geven op het bezwaar en de keuzes die het bestuur heeft gemaakt. Dat komt omdat de 
bezwaarmakers hebben aangegeven nog steeds te overwegen om naar de rechter te stappen. Hij 
hoopt dat zij hier begrip voor heeft, want dit zou de procespositie van de vereniging kunnen schaden.  
Maureen geeft aan dat het haar meer om de procesgang gaat dan om de inhoud.  
Jeffrey antwoordt dat voor dit type bezwaren geen vastomlijnd proces is vastgelegd. Desalniettemin 
heeft het bestuur zich gehouden aan de bezwaartermijnen voor andere bezwaren zoals die volgen uit 
het algemeen reglement. Met beide bezwaarmakers is schriftelijk dialoog gevoerd. De twee 
bezwaren zijn ontvankelijk verklaard en na beoordeling zijn beide bezwaren afgewezen.  
Maureen vraagt wat het bestuur verwacht over de verdere voortgang en het bestuur in dit proces zit.  
Jeffrey antwoordt dat de bezwaren zich richten op de rechtsgeldigheid van de totstandkoming van de 
huidige bondsraad. Het bestuur heeft aangegeven dat wat het bestuur betreft het proces rondom de 
verkiezingen correct is verlopen. Daar zijn beide personen het niet mee eens en zij geven aan een 
rechtsgang te overwegen. Daarom gaat hij inhoudelijk niet verder in op de vragen van Maureen.  
 
Met betrekking tot het verzoek om een besloten vergadering licht Onno toe dat de statuten bepalen 
dat overgegaan kan worden tot een besloten vergadering als de voorzitter, het bestuur of tenminste 
vier bondsraadleden hierom verzoeken. Dat houdt in dat alleen bondsraad en bestuur hierbij 
aanwezig mogen zijn. Vervolgens gaat die besloten vergadering verder en in die vergadering moet 
eerst besloten worden of men het eens is met de reden voor het verzoek. In die vergadering kan 
geheimhouding worden opgelegd aan diegenen die daarbij aanwezig zijn.  
 
Kurt wil graag overgaan tot zo’n besloten vergadering onder geheimhouding van het daar 
besprokene. Via ‘handjes’ geeft een ruime meerderheid aan in te stemmen met een besloten 
vergadering.  
René geeft aan dat met toestemming van de bondsraad ook anderen de besloten vergadering mogen 
bijwonen.  
Maureen vraagt wat we willen bereiken met de besloten vergadering. 
Glenn antwoordt: openheid en eerlijkheid. Volgens Maureen kan dit ook in de huidige vergadering. 
Glenn antwoordt dat er nu geen namen genoemd mogen worden en dat dat wel mag in de besloten 
vergadering.  
Maureen en René geven aan dat ook in de besloten vergadering geen namen genoemd mogen 
worden.  
Eline vraagt van wie nu verwacht wordt dat de naam van de tweede bezwaarmaker genoemd wordt. 
Het bestuur?  
Laurens merkt op dat de discussie die nu gevoerd wordt niet hier thuis hoort, maar in de besloten 
vergadering. Ook moet in die vergadering besloten worden wie nog eventueel toegelaten worden. 
Dit besluit vergt een meerderheid van de vergadering. Nu moet eerst de besloten vergadering 
gefaciliteerd worden. In die vergadering moet besloten worden of er voldoende grond is om de 
besloten vergadering aan te houden. Daarna moet besloten worden of extra mensen worden 
toegelaten.  
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Er wordt overgegaan tot een besloten vergadering. Er is besloten tot geheimhouding van het 
besprokene. Hiervan wordt geen verslag gemaakt en er is geen bandopname gemaakt. 
 
De vergadering wordt in niet-besloten vorm om 20.29 uur voortgezet.  
 
3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt met 22 stemmen voor zonder wijzigingen vastgesteld. Jeffrey geeft aan dat hij 
Jeroen gevraagd heeft om bij agendapunt 7, benoeming voorzitter, de vergadering te leiden.  
 
4. Vaststellen notulen bondsraadvergadering 17 juni 2021. 
Hannie van der Geest licht toe dat zij geen enkele reactie heeft ontvangen na het versturen van de 
notulen d.d. 17 juni, 22 juni en 2 september 2021. Daarmee is de inhoud ten opzichte van de eerder 
verstuurde concepten niet gewijzigd. 
Besluit: 
Het verslag van 17 juni 2021 wordt met 21 stemmen voor en 3 onthoudingen aangenomen.  
 
5. Vaststellen notulen bondsraadvergadering 22 juni 2021 
Hannie Zeeman merkt op dat zij op pagina 4 heeft gevraagd om de verslagen op de website bij te 
werken. Op de website staan de verslagen van 2020 en 2021 maar die van de jaren ervoor niet.  
Hannie van der Geest licht toe dat de keuze is gemaakt om niet alle verslagen van al die jaren op de 
website te plaatsen. Geïnteresseerden kunnen deze opvragen bij het Bondsbureau.  
Hannie Zeeman is van mening dat alle verslagen van alle voorgaande jaren op de website horen. Niet 
alleen die van het laatste jaar.  Dat was vroeger ook het geval. Het bestuur zal dit bespreken. 
Hannie Zeeman geeft aan dat de teksten over persoonlijke leden op pagina 5 en 6 elkaar 
tegenspreken. Dit wordt aangepast.  
Tevens vraagt zij of er al meer bekend is over de samenwerking met Bondcenter en/of SSO.  
Deze vraag wordt later in de vergadering meegenomen. Hetzij bij de rondvraag hetzij bij het Jaarplan.  
Besluit: 
Het verslag wordt met inachtneming van de opmerkingen van Hannie Zeeman met 24 stemmen voor 
aangenomen. 
 
6 Vaststellen notulen bondsraadvergadering 2 september 2021 
Maureen heeft een vraag over de interpretatie van de discussie over het verlengen van een 
bestuurstermijn als er geen andere kandidaat is. Naar haar mening is dit niet handig in de statuten 
opgenomen. Jeffrey merkt op dat notulen een weergave moeten geven van wat besproken is en niet 
aangepast moeten worden op nieuwe inzichten. We moeten ons bij het feitelijk besprokene houden.  
In de beleving van Maureen is besproken dat er een verlenging van een termijn mogelijk zou zijn als 
er geen andere kandidaten zijn. Dat is ook de onderbouwing van de motie van Corrie van Hugten.  
Wesley merkt op dat dit ook zo in de notulen verwoord is dus naar zijn mening kan er als zodanig 
over gestemd worden.  
Besluit: 
Het verslag wordt met 22 stemmen voor en 2 onthoudingen vastgesteld.  
 
7. Benoemingen 
Verkiezing voorzitter. 
Jeffrey geeft het woord over aan Jeroen als voorzitter van dit onderdeel van de agenda.  
Er zijn twee kandidaten voor de functie van voorzitter. David Kramer is voorgedragen door een aantal 
bondsraadleden en ondersteund door een aantal leden. 
Jeffrey van Meerkerk is gevraagd door een groot aantal bondsraadleden om zich voor een laatste 
termijn te kandideren. Hij is vervolgens voorgedragen door deze bondsraadleden. 
Jeroen vraagt of er behoefte is aan een mondelinge toelichting door de kandidaten. 
Peter Middelie wil graag antwoord van David Kramer of hij een van de bezwaarmakers is. 
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David geeft aan dat hij graag zijn motivatie wil toelichten en dat hij daarna vragen wil beantwoorden 
als men dat wil. Peter vraagt nogmaals om een duidelijk ja of nee op zijn vraag. David geeft hier geen 
antwoord op en geeft aan dat hij het een vreemde gang van zaken vindt zoals het nu gaat. 
 
Willem vraagt waarom het bestuur David niet heeft voorgedragen als kandidaat-voorzitter. 
Hannie van der Geest antwoordt dat David zich bij het bestuur heeft gemeld als kandidaat voor het 
voorzitterschap. Op dat moment heeft Jeffrey zich van alle besluitvorming hieromtrent onttrokken. 
Met de overige bestuursleden, Jeroen, Frank en zijzelf, is de vraag van David besproken en de 
conclusie was dat er geen draagvlak was om David vanuit het bestuur voor te dragen als kandidaat. 
Wat hen betreft ontbreekt de noodzakelijke vertrouwensrelatie. Het bestuur heeft David twee keer 
aangeboden om dit mondeling toe te lichten. Op het tweede aanbod is door David niet meer 
gereageerd. 
Hannie Zeeman vindt het geen duidelijk antwoord. Is dit op basis van wat in vorige vergaderingen is 
gebeurd, kan het bestuur niet over de eigen schaduw heen stappen? Of is dit op basis van de 
motivatie van David? Is dit besluit op basis van aannames of feiten? 
Hannie van der Geest antwoordt dat er vanzelfsprekend redenen zijn waarom deze beslissing is 
genomen, maar dat dit in verband met de privacy van de kandidaat niet de plaats is om dit te 
communiceren. Dat kan rechtstreeks persoonlijk met David als hij daar prijs op stelt. Dit is ook twee 
keer aangeboden. 
Hannie Zeeman merkt op dat er inmiddels vier of vijf kandidaten geweest zijn en blijkbaar kan geen 
van hen de goedkeuring wegdragen. Welke persoon wordt dan wel door het bestuur als goede 
kandidaat gezien behalve Jeffrey?  
Jeroen antwoordt dat er tot nu toe twee kandidaten zijn geweest en geen vier of vijf. Eén 
aangedragen door René en één vanuit het netwerk van Jeffrey. Met beiden is gesproken, maar 
beiden hebben zelf aangegeven niet verder te willen gaan. Het bestuur gaat met iedereen het 
gesprek aan. Er heeft zich inmiddels ook een derde persoon gemeld, maar helaas was die te laat om 
nog meegenomen te worden in de huidige verkiezingen. Ook daarmee gaat het bestuur het gesprek 
aan. Zoals ook is aangeboden aan David om de motivatie toe te lichten.  
 
René vindt het jammer dat het bestuur het niet wil aangeven en hij begrijpt dat het meer in de 
privésfeer bij het bestuur ligt. Dat is de conclusie die hij eruit trekt. 
Jeroen antwoordt dat dit de verkeerde conclusie is. 
René vraagt aan Jeffrey waarom hij nu voor twee jaar herkozen wil worden terwijl hij in een eerder 
stadium één jaar heeft aangegeven.  
Zijn vraag aan David is of hij wil toelichten hoe hij de toekomst van de NADB voor zich ziet.  
 
Jeroen geeft het woord aan David. 
David reageert op de vraag van Peter. Hij heeft al eerder schriftelijk gereageerd op de vraag. Hem is 
niet duidelijk waarom deze vraag nu is opgekomen en waarom. Hij is van mening dat elk lid, elk 
bondsraadlid en elk bestuurslid in veiligheid een bezwaar moet kunnen indienen, zonder angst te 
hebben voor repercussies of een eventuele hetze. Dat is het goed recht van iemand. Hij kan dit niet 
anders zien als de vraag of hij een geschikte kandidaat is en of hij aan het functieprofiel voldoet.  
Het klopt dat hij zijn belangstelling bij het bestuur kenbaar heeft gemaakt. Hij heeft ook gevraagd om  
de motivering van de afwijzing op schrift te stellen, maar daar is geen reactie meer op gekomen. 
David geeft aan dat hij helaas ook niet is uitgenodigd door de sollicitatiecommissie. Hij vindt ook dat 
als er zaken zijn die van belang zijn voor een aankomend bestuurslid, je die van te voren moet 
melden. Wat hem betreft is er bij hem niets van belang wat hij zou moeten vermelden voor het 
vervullen van deze functie anders dan in zijn motivatie staat. Hij vult aan dat hij eigenaar is van het 
domein dans.nl. Hij is bereid om, als hij voorzitter is, dat domein even te bevriezen.  
 
David vervolgt met zijn motivatie. Hij dankt Jeffrey voor al zijn inspanningen in de afgelopen negen 
jaar en hij feliciteert hem met zijn benoeming als Vice President for Communications bij de WDSF.  
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Hij dankt de NADB  (bondsraad) leden die hem hebben gekandideerd voor de positie van voorzitter. 
Hij ziet hen als een prachtige afspiegeling van het ledenbestand en wat hem betreft is dit een 
krachtig signaal voor een roep om een nieuwe koers. Hij heeft lang nagedacht of hij zich kandidaat 
wil stellen nadat bleek dat er geen andere kandidaten waren. Hij ziet zich als een persoon zonder 
belangen in de danswereld. Hij maakt zich oprecht zorgen over de NADB en hij denkt dat er een 
nieuwe wind nodig is om de vraagstukken van vandaag te lijf te gaan. Hij stelt de vraag of je kiest 
voor wat je altijd kreeg, of dat je kiest voor verandering, vernieuwing en moderniseren.  
 
Vervolgens geeft David een opsomming van onderwerpen waarmee hij aan de slag wil zoals: 
ledentallen, samenwerking, het huishoudboekje, veiligheid en kwetsbaarheden. Bij dit laatste 
onderwerp maakt hij een voorbehoud. Hij heeft het NADB bestuur gevraagd om voorafgaand aan 
deze vergadering eventuele kwetsbaarheden kenbaar te maken. Zoals destijds ook kandidaat-
voorzitter Bernadette Kester heeft gevraagd en ontvangen. Het bestuur heeft hem hierop verwezen 
naar publiek toegankelijke informatie. Naar zijn mening kan hij daar eventuele kwetsbaarheden niet 
uit afleiden. Hij maakt op dit punt dan ook een disclaimer. Als hij benoemd wordt, zal hij deze zaken 
direct onderzoeken en zijn bevindingen aan de bondsraad terug rapporteren.  
Hij eindigt met een reikende hand. Hij wil hard werken aan een goed samenwerkend bestuursteam, 
een diepe samenwerking met de bondsraad en aan samenwerking met alle leden. Een kostbaar goed, 
zo rondt David af.  
 
Jeroen geeft het woord aan Jeffrey. Jeffrey vertelt dat zijn kandidaatstelling door een groot aantal 
van de leden van de bondsraad  tot stand is gekomen. Hij vindt het heel belangrijk dat hij de 
gelegenheid krijgt om het nieuwe bestuur goed op weg te helpen in alle dynamieken die spelen 
binnen de NADB en er voor te zorgen dat duurzaam door georganiseerd kan worden. De NADB staat 
er  financieel hartstikke goed voor. Organisatorisch kan het op bepaalde punten zeker beter. De 
positie die de NADB nationaal maar ook internationaal inneemt is iets om trots op te zijn. Hij 
benadrukt dat de NADB geen enkel financieel risico loopt op welk dossier dan ook. Hij vindt het 
belangrijk dat er een voorzitter gekozen wordt die gedragen wordt door de hele bond, de bondsraad 
en ook door het bestuur. Hij zal zich inspannen om de overdracht naar een volgende voorzitter op 
een goede manier te kunnen borgen. Het verzoek is hem gedaan om dit voor maximaal twee jaar te 
doen. Het is niet zijn streven om  perse twee jaar te blijven, maar men vond het verstandig om wel 
de twee jaar aan te houden zodat er voldoende tijd is om een kandidaat op een goede manier in te 
werken in het netwerk binnen de NADB en daarbuiten.  
 
Kurt vraagt aan David hoe hij als kandidaat-voorzitter de praktijk voor zich  ziet. Is David bijvoorbeeld 
op de afgelopen NADB wedstrijden geweest in Rotterdam of Dalfsen? Weet hij bijvoorbeeld hoe de 
dansers momenteel de ontwikkeling van de NADB ervaren?  
David antwoordt dat hij niet op deze NADB wedstrijden geweest is maar dat het ook zonde zou zijn 
om alleen naar het stijldansen te kijken, want de NADB heeft een brede ambitie. David stelt dat hij 
veel persoonlijke contacten met dansers heeft en dat hij van mening is dat hij daarvoor niet op een 
wedstrijdvloer rond hoeft te lopen. Hij geeft aan dat het zeker goed is om er af en toe te zijn maar 
dat zal, in lijn met zoals Bernadette Kester dat vroeger deed, beperkt zijn.  
 
Hannie Zeeman vraagt of de kandidaat die zich te laat heeft aangemeld nu als gast aanwezig is op 
deze vergadering. Jeroen antwoordt bevestigend.  
Jeffrey vult aan dat er meerdere mensen zijn die zich recentelijk gemeld hebben die met het bestuur 
in gesprek willen over een mogelijke rol in het bestuur.  
 
Herman vraagt zich af of, nu er ineens meerdere kandidaten zijn, de verkiezingen niet beter 
opgeschoven kunnen worden.  Als er ineens zoveel kandidaten zijn dan is het misschien interessant 
om te horen wat die te vertellen hebben.  



 

7 
 

Jeroen antwoordt dat we statuten hebben en die moeten volgen. De voorzittersverkiezing staat nu 
op de agenda.  Hannie van der Geest vult aan dat in de statuten duidelijk omschreven staat hoe en 
tot wanneer een kandidaat zich verkiesbaar kan stellen.  En met alle kandidaten (er zijn meerdere 
openstaande functies) zal het bestuur in gesprek gaan.  
Herman vraagt hoe het dan zit met de commissie vanuit de bondsraad (Maureen en Roeland) die ook 
de kandidaten screenen.  
Jeroen antwoordt dat dit geen commissie is, maar een klankbord. Die is in het leven geroepen om 
een eventuele kandidaatstelling vanuit het bestuur soepeler te laten verlopen, zoals bij de 
voordracht van de secretaris. In het geval van de functie van voorzitter is door het bestuur geen 
voordracht gedaan. Daarom is bij beide kandidaten het klankbord niet geraadpleegd. Dit zijn niet de 
kandidaten van het bestuur, maar de kandidaten voorgedragen door de bondsraad.   
Dit is tevens het antwoord van het bestuur op de vraag van David over dit onderwerp.  
 
De uitslag van de stemming. 
Er worden 22 stemmen uitgebracht en 2 stemgerechtigden onthouden zich van stemming.  
David Kramer – 6 stemmen 
Jeffrey van Meerkerk – 16 stemmen 
Besluit: Jeffrey van Meerkerk is gekozen tot voorzitter voor een volgende termijn van maximaal twee 
jaar. 
 
Jeffrey bedankt de bondsraad en de leden voor het nieuwe vertrouwen voor een laatste termijn. 
David feliciteert Jeffrey met zijn benoeming. Jeroen bedankt David voor zijn kandidaatstelling.  
 
Jeroen geeft het woord weer aan Jeffrey.  
 
Verkiezing secretaris. 
Carool van Kesteren kan helaas niet aanwezig zijn. Hij heeft zijn uitgebreide CV gedeeld met de 
bondsraad. Het bestuur en een afvaardiging van de bondsraad in de personen van Maureen en 
Roeland, dragen Carool graag voor als voorzitter.  
Uitslag van de stemming. 
Er worden 21 stemmen uitgebracht en 1 stemgerechtigde onthoudt zich van stemming. 
21 personen stemmen voor.  
Besluit: Carool van Kesteren is benoemd tot secretaris voor een periode van drie jaar. 
 
Algemeen bestuurslid Nadia van den Heuvel. 
Nadia heeft een You Tube filmpje gedeeld waarin zij zichzelf voorstelt. Jeffrey nodigt Nadia uit om 
persoonlijk nog iets te zeggen. 
Nadia geeft aan dat haar het meeste is opgevallen dat zij tot nu toe maar drie keer het woord 
‘dansen’  heeft gehoord. En volgens haar is dat waar het in basis eigenlijk om gaat: dansen! Integratie 
door middel van dansen, verbinding door dansen, kwaliteit van leven door dansen. “Dansen is samen 
bewegen voor een mooier resultaat. Iedereen die mijn filmpje heeft gezien weet dat ik mij  iedere 
dag bezig houd met inclusie en alles wat erbij hoort. Dat is wat mij beweegt om me kandidaat te 
stellen. Dat is waar ik goed in ben. Als je wilt wat je altijd al kreeg, dan stem je straks tegen. Wil je 
echt verandering en laten zien dat je als bond meer inclusie verbindt dan misschien vele andere 
bonden, dan stem je voor. En heb je geen idee? Dan stem je niet. Als je niet weet waar je begint, dan 
weet je misschien ook niet waar je eindigt maar kan er een heel mooi stuk tussen zitten en dat stuk 
wil ik graag met jullie lopen.“ 
 
Maureen is benieuwd hoe Nadia haar rol in het bestuur ziet en wat voor taken zij gaat vervullen. 
Nadia antwoordt dat zij samen met het bestuur gaat kijken hoe zij optimaal inzetbaar kan zijn. Zij 
vindt het belangrijk dat het stukje ‘inclusief’ zichtbaar wordt, geluid krijgt en zo gelijkwaardigheid. 
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Daarmee zegt ze niet dat dit er nu niet is maar er is altijd ruimte voor verbetering. Zij wil graag op 
inhoud en verbinding samen verschil maken.  
Corrie voegt toe dat zij Nadia al jaren kent. Nadia was in het verleden actief wedstrijddanser in het 
rolstoeldanscircuit.  Daarna heeft Nadia zich enorm ontwikkeld binnen haar bedrijf en Corrie is heel 
blij dat Nadia zich in wil zetten voor de NADB. Nadia benadrukt nogmaals dat zij het belangrijk vindt 
niet te kijken naar de dingen waarin we verschillen, maar naar wat ons verbindt.  
 
Besluit.  
Hannie van der Geest meldt dat Stefan Doodkorte zich heeft afgemeld. Er zijn nog 23 
stemgerechtigden. 21 leden hebben hun stem uitgebracht en 1 stemgerechtigde onthoudt zich van 
stemming. 
Met 19 stemmen voor en 2 tegen is Nadia benoemd tot algemeen bestuurslid voor een periode van 3 
jaar. 
 
Nadia dankt de voorstemmers voor het vertrouwen en de tegenstemmers voor de uitdaging om nog  
meer van haarzelf te laten zien. 
 
Jeffrey feliciteert de nieuwe bestuursleden met hun benoeming en hij dankt de bondsraad voor het 
vertrouwen om hen te benoemen.  
 
Verkiezing kascontrolecommissie 
Er moeten 3 leden en 1 reservelid gekozen worden. Per stemronde wordt de persoon met de meeste 
stemmen gekozen. Als een persoon geen meerderheid heeft, zal een extra stemronde plaatsvinden.  
 
Uitslag verkiezing stoel 1  
Er worden 22 stemmen uitgebracht. 
Hans de Vlieger 15 
Sietse de Ridder 3 
Bert Huizing 3 
Peter Middelie 1 
Besluit 
Hans de Vlieger wordt gekozen als lid van de kascontrolecommissie. 
 
Uitslag verkiezing stoel 2 
Er worden 22 stemmen uitgebracht. 
Michael Han 11 
Bert Huizing 6 
Sietse de Ridder 3 
Peter Middelie 2 
 
Er komt een extra stemronde tussen Michael Han en Bert Huizing. 
Er worden 21 stemmen uitgebracht. 
Michael Han 13 stemmen en Bert Huizing 8 stemmen 
Besluit 
Michael Han wordt gekozen als lid van de kascontrolecommissie. 
 
Uitslag verkiezing stoel 3. 
Er worden 22 stemmen uitgebracht. 
Peter Middelie 13 
Bert Huizing 7 
Sietse de Ridder 2 
Besluit 
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Peter Middelie wordt gekozen tot lid van de kascontrolecommissie. 
 
Uitslag verkiezing reservelid 
Er worden 22 stemmen uitgebracht. 
Sietse de Ridder 15 
Bert Huizing 7 
Besluit  
Sietse de Ridder wordt gekozen tot reservelid kascontrolecommissie. 
 
Jeffrey feliciteert de benoemde kandidaten en dankt Bert voor zijn getoonde interesse voor een 
positie in de kascontrolecommissie.  
 
Bijzonder benoemingen 
Het bestuur draagt Ed Epskamp, vrijwilliger bij de het wedstrijdsecretariaat, voor als Lid van 
Verdienste. Hannie van der Geest geeft een mondelinge toelichting op de voordracht. In verband 
met de vertrouwelijkheid van de motivatie wordt de bandopname gestopt.  
De bondsraad stemt unaniem voor.  
Besluit 
Ed Epskamp wordt benoemd als Lid van Verdienste van de NADB. 
 
De bandopname wordt weer gestart. 
Jeffrey stelt voor om de vergadering, gezien de tijd, te schorsen en op een later tijdstip te hervatten. 
De vergadering besluit met 22 stemmen voor om de vergadering om 23.15 uur te schorsen.  
Jeffrey bedankt de aanwezigen voor hun inbreng in de vergadering. 
 
 

Vervolg 14 december 2021 
 

Aanvangstijd – 19.00 uur – Einde 22.00 uur 
 
Aanwezige bestuursleden: 
Jeffrey van Meerkerk (voorzitter) 
Hannie van der Geest (algemeen bestuurslid en notulist) 
Nadia van den Heuvel (algemeen bestuurslid) 
Jeroen Koene (algemeen bestuurslid) 
Frank de Vos (algemeen bestuurslid) 
 
Aanwezige bondsraadleden (18)  
Willem Broekstra, Soraya Cadil-Boeken, Stefan Doodkorte, Glenn Feddema (vanaf 19.35),  Roel 
Findhammer, Elianne Findhammer -Verbiest, Piet Koeken, Jan Pieter Kistemaker, Herman Lak, Peter 
Middelie,  Maureen Lubbers, Mariëlle de Ridder, Wesley van Riel, Roeland Schelfhout,  Marc Valkier, 
Geraldine Voost , Cor Zeeman en Hannie Zeeman  
 
Aanwezige adviserende leden van de bondsraad 
Onno Butter (voorzitter reglementscommissie) 
Laurens Neuhaus (lid reglementscommissie) 
Larissa Sneek (lid reglementscommissie).  
 
Toehoorders 
Jaco van den Berg, Erik Fiktorie en David Kramer 
 
Afwezig: 
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Carool van Kesteren, secretaris  
Stefan Cloudt, Eline Cloudt, René Ewals, Kurt Findhammer, Corrie van Hugten en Rob Neuhaus. 
 
Jeffrey opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Alle aanwezigen gaan akkoord met het 
opnemen van de vergadering. 
Jeffrey verwelkomt als speciale gast Jaco van den Berg. Jaco heeft zich onlangs kandidaat gesteld 
voor de functie van penningmeester. Het bestuur wil Jaco in 2022 graag voordragen en hoopt dat de 
bondsraad hem dan zal benoemen. In die tussentijd wil het bestuur Jaco in vertrouwelijkheid 
meenemen als adviseur van het bestuur. 
Jaco krijgt het woord om zich kort even voor te stellen aan de vergadering. Hij vertelt dat hij 40 jaar 
oud is en werkzaam als controller bij een onderwijsinstelling in Rotterdam. In het verleden heeft hij 
wedstrijden gedanst en hij heeft vier jaar deel uitgemaakt van de kascontrolecommissie.  Hij hoopt 
het komende half jaar mee te draaien met de NADB om de organisatie beter te leren kennen. Hij wil 
graag zijn steentje bijdragen binnen de organisatie.  
Hannie Zeeman vraagt waarom hij nu beschikbaar is als penningmeester terwijl er al anderhalf, twee 
jaar gezocht wordt. 
Jaco legt uit dat hij al eerder contact heeft gehad met de voormalige penningmeester Niek Burg, 
maar dat het toen niet in zijn privéleven paste. Inmiddels is er meer ruimte in zijn agenda en hij heeft 
er veel zin in.  
 
8.Jaarplan 2022 
Iedereen heeft het Jaarplan ontvangen en er is geen input ontvangen vanuit de bondsraad. Tenzij er 
vragen zijn, stelt Jeffrey voor het Jaarplan vast te stellen. 
 
Maureen is van mening dat dit het slechtste jaarplan is dat ze tot nu toe in haar jaren in de 
bondsraad heeft gezien. Het is niet smart, het is niet meetbaar, het is niet duidelijk wie wat gaat 
doen. Daarnaast vraagt zij zich af of er voldoende mensen zijn om deze ambities waar te maken want 
dat is de afgelopen jaren ook niet gelukt. 
Jeffrey vraagt of Maureen zelf iets smarter en concreter kan zijn. Waar doelt ze precies op met haar 
opmerking? Maureen antwoordt dat ze het gewoon een slecht plan vindt. Ze geeft aan dat ze al zes 
jaar lang erop hamert dat het smarter moet. Ze stelt elk jaar dezelfde vragen en blijkbaar is het 
volgens haar moeilijk om te leren een beter jaarplan te maken. Jeffrey vraagt nogmaals waar ze het 
smarter wil zien en of ze directer kan aangeven waar zij vindt dat het anders moet. 
Maureen antwoordt: “Het hele plan”.  Ze noemt als voorbeeld de ‘governance op orde’. Daar is 
afgelopen jaar niets van terecht gekomen. Hoe ga je dat dit jaar doen? Met wie ga je dit organiseren? 
Zij vindt dat er acties in het Jaarplan moeten komen met naam en toenaam. Er zijn eerder beloftes 
gedaan en die zijn niet nagekomen.  
Jeffrey antwoordt dat het bestuur keihard werkt om te zorgen dat de commissies en het bestuur 
weer bemenst worden. Hij is het niet met Maureen eens. De bond draait hartstikke goed. Natuurlijk 
kan het altijd beter. Maar we zijn met elkaar verantwoordelijk voor de bemensing van de bond. Het 
bestuur zet alles in het werk om de vacatures te vervullen. Inmiddels zijn er twee bestuursleden 
benoemd, is er een kandidaat-penningmeester en staan gesprekken in de planning met 
geïnteresseerden. Maureen herhaalt haar betoog dat ze van mening is dat het geen goed jaarplan is.  
Jeffrey geeft aan dat haar mening helder is en dankt haar voor haar input. 
 
Herman vraagt waarom er steeds staat dans(sport). We zijn toch danssport?  
Jeffrey licht toe dat de NADB zich niet alleen richt op de sport maar dat we ook de breedte willen 
pakken. We willen ook de mensen bedienen die dans niet bedrijven als sport.  
Naar de mening van Herman klopt dan de missie van de NADB niet waarin gezegd wordt dat de 
NADB wordt (h)erkend als de nationale autoriteit op het gebied van dans(sport). Iedereen die 
meedoet aan een wedstrijd is een danssporter. En de NADB  heeft alleen maar te maken met mensen 
die meedoen aan wedstrijden dus dat zijn danssporters.  
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Jeffrey deelt zijn mening niet. De NADB richt zich ook op de breedte. We zorgen er ook voor dat 
mensen die niet perse wedstrijden ambiëren ook een plek kunnen vinden binnen de NADB. Al jaren 
proberen we die basis in de breedte te versterken.  
Laurens vult aan dat bij de recente statutenwijziging juist de statutaire doelstelling op dit punt is 
aangepast en spreekt van dans en danssport. Dus naar zijn gevoel klopt de formulering in het 
jaarplan.  
 
Herman vraagt waarom bij de Visie niet gebruikt is gemaakt van Wat, Voor Wie, Waar en Hoe en 
Waarom. Hij mist de vijf pijlers van een Visie.  
Jeffrey antwoordt dat de Visie is aangehouden zoals die in het verleden met de bondsraad is 
afgestemd. Als men van mening is dat de NADB een andere visie moet ontwikkelen dan zal daar met 
elkaar over gesproken moeten worden. Dat kan niet eenzijdig vanuit het bestuur aangepast worden. 
Dan moet daar met elkaar een dialoog over gevoerd worden.  
Herman zou dit graag een keer op de agenda zetten.  
 
Bij ‘de situatie van vandaag’ mist Herman het NK Showdans tijdens de Rotterdam Open. Jeffrey geeft 
aan dat dit wordt aangepast. 
Onder punt 3 wordt gezegd dat de NK’s en de Holland Masters wedstrijden als jaarlijkse 
hoogtepunten gezien worden. Herman is het daar gedeeltelijk mee eens. Het NK was zeker een 
hoogtepunt maar de Holland Masters is dat zijns inziens alleen vanwege de WDSF waarde. Dat geldt 
niet voor alle NADB paren.  
Bij ’Hoe kijken we naar de toekomst’ staat Sportparticipatie op nummer 8. Is dit minder belangrijk 
dan nummer 1? Jeffrey antwoordt dat dit niet het geval is. De getallen van 1 t/m 8 zullen worden 
gewijzigd in opsommingstekens. De volgorde is geen volgorde van prioriteit.  
 
Jan Pieter merkt op dat onder 1A wordt gezegd dat de vacature van voorzitter nog open staat. Maar 
die is inmiddels vervuld. Misschien moet dat aangepast worden? Jeffrey benoemt dat de functie voor 
maximaal twee jaar is vervuld maar dat de zoektocht naar een nieuwe voorzitter niet gestopt is.  
Onder punt 4 ‘Hoe kijken we naar de toekomst’ wordt gesproken over de transitie naar een platform 
organisatie. Bij 1A wordt gesproken over een nieuw Meerjaren Beleidsplan 2022-2024 met externe 
ondersteuning van NL Sport. Misschien is het een idee dat NL Sport aansluit bij de Federatietafel. 
Jeffrey legt uit dat NL Sport een Shared Service organisatie is die bonden ondersteunt. Die zal niet 
aansluiten bij de Federatietafel. Wel kunnen zij een adviesrol vervullen.  
 
Willem vraagt wie de beoogde lezer is van dit stuk. Wie is de beoogde doelgroep? 
Jeffrey antwoordt dat dit alle stakeholders zijn die betrokken zijn bij de bond. Bondsraad, 
commissieleden, NADB leden en externe stakeholders zoals NOC*NSF. 
 
Soraya vraagt om op pagina 2 bij de volgende zin: 
De paalsporters zijn ook lid geworden…… toe te voegen Aerial sporters.  
 
Het Jaarplan met de voorgestelde tekstuele aanpassingen wordt in stemming gebracht. 
Er zijn 16 stemgerechtigde leden. 
Besluit: 
Het jaarplan 2022 wordt aangenomen met 12 stemmen voor en 4 stemmen tegen.  
 
9. Financiën. 
 
9.a Vaststellen contributies en licenties 2022. 
Hannie Zeeman ziet in het overzicht contributies dat we 2278 leden hebben. Maar zij mist een 
heleboel leden. Op de website ziet ze dat veel dansvormen zijn toegevoegd zoals Hip Hop, 
Streetdance, G Dansen,  R&R,  Salsa en Baton Twirlen. Waar zijn die leden gebleven?   
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Jeroen licht toe dat dit de ledenaantallen zijn per 1 november 2021 zoals we die nu uit ons systeem 
kunnen halen. Op dit moment zijn we bezig met de overgang naar een nieuw administratiepakket 
waardoor we leden beter inzichtelijk krijgen. Paalsport en Breaking staan in dit overzicht al apart 
genoemd. Hip Hop en Streetdance zijn aangesloten via IDS maar in verband met Corona hebben die 
nog geen ledenaantallen dus die zijn nog niet ondergebracht bij de NADB. De drie Hip Hop 
deelnemers aan het EK staan nu onder persoonlijke NADB leden geregistreerd.  
G Dansers zijn geen persoonlijk lid van de NADB. SDN is als vereniging lid en kent zelf als leden geen 
persoonlijke dansers maar verenigingen en stichtingen. Leden met een verstandelijke beperking 
kunnen niet zelfstandig lid worden. Dat moet via een speciale procedure gebeuren. Onderzocht 
wordt hoe dit in de toekomst geregeld kan worden. SDN is lid van de NADB en daarom staat hun NK 
op de NADB wedstrijdkalender. Jeffrey vult aan dat SDN een belangrijke schakel is in Special Olympics 
Nederland. Het hoogste Olympische niveau waarop door deze doelgroep gedanst kan worden.  Dat is 
de ambitie die de NADB nastreeft in het kader van de inclusiviteit: voor iedereen de sport faciliteren 
op zijn/haar niveau.  
Soraya biedt aan om hier eventueel behulpzaam bij te zijn omdat zij hier vanuit haar werk regelmatig 
mee te maken heeft.  
 
Hannie Zeeman antwoordt dat ze dit mooi vindt maar is van mening dat als je uitgaven ervoor doet, 
er ook inkomsten tegenover moeten staan.  
Hannie van der Geest vult aan dat de NADB geen enkele uitgave doet voor SDN. Deze vereniging 
functioneert geheel financieel zelfstandig.  
Hannie Zeeman meldt nogmaals dat zij van mening is dat al die verenigingen en dansvormen die nu 
op de website staan, ook leden op moeten leveren. Want geen leden opleveren betekent ook minder 
subsidie is haar altijd verteld.   
Jeffrey geeft aan dat je als bond bepaalde dingen gewoon moet doen. Er is een internationale 
sportstructuur ingericht die zich richt op vier disciplines. Standaard, Latin, Breaking en BoogieWoogie 
Rock ’n Roll zijn onderdeel van de World Games en de Youth Olympic Games. Als landelijke bond 
moet je dat faciliteren en dat vraagt soms een investering. IDS wil al anderhalf jaar wedstrijden 
organiseren en leden lid maken, maar Corona gooit roet in het eten. Breaking  heeft de deelnemers 
aan het NK geregistreerd toen onder auspiciën van de NADB een NK is georganiseerd.  
 
Willem doet de suggestie om bij de volgende begroting twee kolommen toe te voegen. Begroting 
2021 en inkomsten 2021. 
Jeroen antwoordt dat hier zeker over nagedacht is, maar dat het bestuur heeft besloten om de 
begroting wat anders in te richten zodat deze beter aansluit op de verantwoording in de 
administratie,  waardoor duidelijker wordt hoe bepaalde uitgaven zijn gerelateerd aan de begroting.  
Dus zijn bepaalde posten anders gegroepeerd waardoor de getallen van 2021 niet meer goed 
aansluiten. Volgend jaar willen we dat met behulp van de nieuwe penningmeester beter faciliteren. 
 
Glenn Feddema voegt zich bij de vergadering. Er zijn nu 18 stemgerechtigde leden.  
 
Besluit 
16 leden hebben hun stem uitgebracht. Het voorstel contributie en licenties 2022 is aangenomen 
met 15 stemmen voor en 1 tegen.   
 
9b Vaststellen jaarbegroting 2022 
Hannie Zeeman vraagt naar de opleiding voor de DJ’s.  
Hannie van der Geest licht toe dat de WDSF heeft besloten dat DJ’s op WDSF wedstrijden in het bezit 
moeten zijn van een DJ licentie. Daarvoor moeten studiedagen bijgewoond worden. Men moet 
examen doen en een licentie afnemen. Die kosten zijn begroot.  
Jeffrey voegt toe dat op veel WDSF wedstrijden het niveau van de DJ’s niet voldoende is en dat de 
WDSF daarop heeft ingespeeld.  
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Hannie Zeeman vraagt of het bedrag van € 10.000 voor reiskosten paren en teams niet aan de hoge 
kant is.  
Hannie van der Geest antwoordt dat dit een realistisch bedrag is. Het bedrag is iets verhoogd ten 
opzichte van eerdere jaren. Dit is mede omdat in 2021 wat extra vergoeding is gegeven voor 
verplichte PCR testen.  
Hannie Zeeman vraagt wat valt onder Topsportondersteuning paren/formatie. 
Hannie van der Geest antwoordt dat dit persoonlijke ondersteuning is voor een aantal (jeugd)paren 
en de formatieteams waarmee ze extra lessen kunnen nemen of trainingskampen bezoeken.  
Hannie Zeeman vraag wat dan de Topsportbijdrage is van € 3500 die genoemd wordt bij Other 
Dances + FT.  
Frank licht toe dat dit o.a. is voor internationale titelwedstrijden voor bijvoorbeeld Hip Hop of een 
andere dansante vorm binnen het WDSF circuit.  
Jeffrey vult aan dat NOC*NSF wil dat de NADB zich richt op danssport in de breedte en op meerdere 
dansdisciplines. Dat doen we over een aantal assen. We zorgen ervoor dat we de verschillende 
divisies inrichten en dat danssporters deel kunnen nemen aan wedstrijden al dan niet binnen het 
WDSF circuit. De subsidie die we van NOC*NSF ontvangen is niet alleen bedoeld voor stijldans maar 
voor alle dansante vormen, aangesloten bij de NADB. Wij zijn de Algemene Danssport Bond en dat 
geeft ook de verplichting om nieuwe dansvormen met een groot bereik en met een grote potentie te 
kunnen faciliteren om te groeien en bloeien. Het bestuur vindt het heel belangrijk dat er ruimte is om 
nieuwe bloedgroepen binnen de NADB te verwelkomen om uiteindelijk die brede algemene 
danssportbond te zijn. 
 
Hannie Zeeman vraagt of er al een plan klaar is voor Zichtbaarheid en Branding. Er wordt € 10.000 
begroot en zij is van mening dat je dan wel een plan klaar moet hebben waar je dat bedrag aan gaat 
besteden.  
Jeroen antwoordt dat Jeffrey en hij al een jaar of drie geleden de eerste contacten hebben gelegd 
met professionele sportmarketing organisaties om de NADB en Dans breder op de kaart te krijgen.  
Communicatie is daarbij de key. Investeren in branding is daarbij noodzakelijk.  
Er zijn gesprekken gevoerd met Triple Double, sportopleidingen en sport marketeers. Het bestuur is 
van mening dat nu de tijd rijp is en de financiële middelen er zijn, dit professioneel aangepakt moet 
worden. Zeker met het oog op de toekomst en wat Breaking straks op de Olympische Spelen in Parijs 
gaat doen.  
De mensen bij Triple Double hebben toen al aangegeven dat als wij in de communicatie en 
zichtbaarheid iets willen doen, je minimaal € 10.000 moet investeren. Daar ligt nog geen kant en 
klaar plan voor. Maar nu moet er echt iets gaan gebeuren.  
 
Maureen ziet een toelichting op de begroting op het scherm  En vraagt zich af of het klopt dat de 
bondsraad die niet ontvangen heeft. Zij heeft hier eerder schriftelijk om gevraagd. Jeroen antwoordt 
dat we nu de antwoorden geven op de vragen die gesteld worden. Zij vraagt of er een vergelijking is 
met de begroting van 2021. Jeroen antwoordt dat hij deze vraag reeds beantwoord heeft bij de 
eerdere vraag van Willem.  
Maureen vraagt hoe het vier ogen principe is toegepast. Jeroen antwoordt dat dit niets te maken 
heeft met de begroting. Dit wordt uiteraard toegepast waar het de financiën betreft. De betalingen 
worden klaargezet door de administratie en een bestuurslid geeft vervolgens akkoord.  
Maureen vraagt waarom er alleen budgetten worden toegekend voor danssport en bijvoorbeeld niet 
voor de paalsport. 
Jeroen antwoordt dat de Dutch Aerial & Pole Federation een zelfstandige bond is met een eigen 
begroting.  
Jeffrey voegt toe dat we in 2022 samen met de Dutch Aerial & Pole Federation een eigen 
sportagenda willen ontwikkelen. 
Maureen vraagt of er geld is begroot voor de transitie naar de platformorganisatie. Die kan ze niet 
terugvinden in de begroting.  
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Jeroen antwoordt dat een klein bedrag is begroot bij de post Other Dances + FT. Op dit moment is 
nog geen geld ingelegd door de NADB omdat de afspraak is dat iedereen bijdraagt. Als dat niet het 
geval is dan draagt niemand bij. Jan Pieter voegt toe dat het de bedoeling was om dit geld o.a. te 
besteden aan het kenbaar maken van de oprichting van de Federatietafel. Door Corona is besloten 
om hier mee te wachten. Dus is er nog geen geld uitgegeven.  
Maureen vraagt hoe de begroting van de Holland Masters en het NK is opgebouwd. 
Jeffrey antwoordt dat de Holland Masters apart wordt opgenomen in de begroting en dat deze 
sluitend is. Voor 2021 hebben we de Rotterdam Open (de doorgeschoven Holland Masters van 2020) 
en de Holland Masters georganiseerd. Beide sluiten met een surplus mede door de subsidie van het 
ministerie van VWS. Het overschot zullen we terug moeten betalen. Dus beide internationale events 
van 2021 zullen op nul sluiten. Voor de Holland Masters 2022 wordt ook subsidie aangevraagd met 
als doel wederom kostenneutraal te kunnen organiseren.  
Het NK 2021 heeft, voor zover we nu kunnen zien, ongeveer € 10.000 gekost. Het NK is voor veel 
dansers het belangrijkste evenement in het jaar en het bestuur vindt dat hierin altijd op een 
verantwoorde wijze geïnvesteerd moet worden. Dit kan ook gezien de financiële positie van de 
NADB.  
 
Jan Pieter vraagt waar in de begroting bijvoorbeeld lidmaatschap NOC*NSF is ondergebracht. Jeffrey 
antwoordt dat dit onder de algemene bestuurskosten is ondergebracht.  
Willem vraagt wat onder Sportparticipatie/Senioren € 1000 valt.  
Jeroen antwoordt dat dit kosten zijn die gemaakt worden voor de 50 Plus beurs. Deze is al twee jaar 
niet doorgegaan maar als deze weer georganiseerd wordt, willen we daar als NADB met senioren en 
rolstoeldansen weer aan deelnemen.  
 
Herman vraagt een toelichting op de begroting van de medische commissie.  
Jeroen antwoordt dat de medische commissie voor de eerste keer een aanvraag van € 6800 heeft 
gedaan waar het bestuur uiteindelijk € 4000 voor heeft uitgetrokken. De € 2000 onvoorzien is niet 
toegekend.  
Hannie van der Geest vult aan dat de medische commissie een concept plan van aanpak heeft 
ingediend met vier doelstellingen: blessurepreventie, optimaliseren van blessure behandelen, 
performanceverbetering en kennisdeling. De medische commissie heeft in 2020 de resultaten van 
hun onderzoek gepresenteerd en wil daar nu mee aan de slag.  
Herman vraagt wat valt onder bestuurskosten/overige kosten € 8750. 
Jeroen antwoordt dat hieronder o.a. de juridische kosten vallen. De lopende bezwaren kosten veel 
geld en daarvoor moeten we een reservering maken. Tevens loopt nu een geschil over de verkoop 
van een stuk grond van Verspaandonk en daarvoor moet advies ingewonnen worden bij de advocaat. 
Ook vallen hier de verzekeringen en kosten bondsraad  onder.   
 
Soraya had graag gezien dat ze deze toelichting eerder had ontvangen. Verder merkt ze op dat 
gezegd wordt dat de paalsport niet zoveel bijdraagt met de 5 euro leden maar de subsidie van 
NOC*NSF is wel gebaseerd op het aantal leden en daar draagt de paalsport ook aan bij. 
Jeroen antwoordt dat dit tot vorig jaar nog zo was maar dat de staffel van ledenaantallen zo is 
aangepast dat dit nu niet meer speelt.  
Soraya vraagt op welke dansvorm de medische commissie zich richt.  
Hannie van der Geest antwoordt dat het onderzoek zich heeft gericht op rug- nekklachten bij 
standaard dansers. Toen was paalsport nog niet in beeld.  
Soraya begrijpt dat de medische commissie zich op dit moment richt op ballroomdans maar elke 
dansvorm heeft kenmerkende klachten. Zij zou graag zien dat dit budget wat breder getrokken wordt 
naar alle dansvormen. Het bestuur gaat dit terugkoppelen naar de medische commissie.  
 
Maureen vraagt of de toelichting toegestuurd kan worden. Het bestuur zegt dit toe. 
 



 

15 
 

Besluit 
17 stemgerechtigde leden aanwezig. 
De begroting wordt aangenomen met 16 stemmen voor en 1 tegen.  
Jeffrey dankt voor het vaststellen van de begroting en voor het creëren van ruimte om de sport beter 
te branden.  
 
10. Wijziging Algemeen Reglement. 
Dit stuk is enige weken geleden toegestuurd en er zijn geen vragen op gekomen. Het algemeen 
reglement is aangepast in lijn met de gewijzigde statuten en op punten geactualiseerd en 
verduidelijkt.  
Hannie Zeeman mist bij de commissies de kascommissie.  
Onno antwoordt dat de kascontrolecommissie in de statuten is opgenomen.   
Hannie Zeeman ziet bij artikel 7 iets staan over aanwezigheid van de voorzitter. Betekent dit dat als 
de voorzitter er niet is, de vergadering niet doorgaat? 
Onno legt uit dat wat hier stond is dat de voorzitter bevoegd is vergaderingen van commissies bij te 
wonen. In de praktijk zijn dit echter ook andere bestuursleden. Daarom is het artikel aangepast aan 
deze praktijk. 
Artikel 7 lid 4 betreft het jurypanel voor het NK dat onder verantwoordelijkheid valt van het 
bestuurslid top- en wedstrijdsport. Hannie Zeeman zou graag zien dat hieraan toegevoegd wordt dat 
dit onder geheimhouding plaats moet vinden zodat andere bestuursleden of wie dan ook geen inzage 
krijgen in het NK panel.  
Jeroen snapt de vraag maar dit is in de praktijk lastig te realiseren. Denk aan boeken van vluchten, 
hotelkamers, regelen taxi’s etc. Jeroen ziet juist bij de WDSF meer openheid bij het publiceren van 
panels en hij zou daar meer voor opteren dan geheimhouding.  
 
Maureen haalt artikel 5 lid 4 aan en vraagt waarom de NK commissie nu Holland Masters commissie 
genoemd wordt. 
Hannie van der Geest antwoordt dat de NK commissie ook de Holland Masters wedstrijden 
organiseert en dat onder de Holland Masters ook NK’s vallen. Dus deze naam dekt de lading beter.  
Maureen heeft een vraag over artikel 8 lid 1 dat stelt dat  de bondsraad binnen een ledencategorie 
specifieke doelgroepen en hiervoor afwijkende bedragen kan vaststellen. 
Volgens Maureen is deze regel strijdig met de statuten.  
Laurens antwoordt dat artikel 4 lid 4 van de statuten stelt dat afwijkende rechten en plichten nader 
geregeld worden in het algemeen reglement. Dus het artikel is correct en het vaststellen van de 
contributies onder punt 9.a is correct verlopen. Maureen begrijpt het niet en is nog steeds van 
mening dat het niet kan.  
Jeffrey is van mening dat dit de juiste procedure is. We hebben de statuten en de mogelijkheid om in 
het algemeen reglement zaken specifiek te regelen. Die ruimte moeten we hebben en houden.  
Jeroen voegt toe dat wellicht in de toekomst een meer specifieke indeling van de leden mogelijk is. 
Dat betekent niet dat je dan verschillende contributies zou moeten hanteren.  
Maureen is van mening dat we de ledengroepen die we nu hebben, moeten benoemen in de 
statuten. Dat er niet straks een nieuwe groep leden komt die we zomaar ergens gaan onderbrengen. 
Jeroen antwoordt dat dit natuurlijk altijd in overleg gaat maar dat in die tussentijd wel de 
speelruimte er moet zijn om hier goed op te anticiperen. Maureen blijft bij haar mening.  
Tevens vraagt ze waarom er geen toelichting is gegeven bij het concept algemeen reglement.  
Hannie van der Geest merkt op dat als deze behoefte er was, waarom daar dan niet naar gevraagd is.  
 
Maureen vraagt onder verwijzing naar artikel 11 van het concept algemeen reglement hoe het 
bestuur ervoor gaat zorgen dat leden weten dat officiële mededelingen op de website staan. Naar 
haar gevoel kom je hiermee helemaal op een haalplicht en Maureen denkt dat je dit niet mag 
verwachten van de leden. Hoe zorg je ervoor dat je iedereen bereikt? Jeroen antwoordt dat de 
website de aangewezen plaats is voor het plaatsen van officiële mededelingen. Daarbij wordt op 
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allerlei mogelijke alternatieve manieren via Nieuwsbrieven, Social Media , mails of webinars nieuws 
onder de aandacht gebracht. Maureen ziet mogelijkheden bij het versturen van brieven. Of via email 
mensen bereiken? Moet dat niet opgenomen worden in het algemeen reglement?  
Jeroen antwoordt dat dan nog geen zekerheid is dat je iedereen bereikt. Met name jongeren lezen 
tegenwoordig vaak geen mail meer.   
Jeffrey vult aan dat mensen die lid worden van een vereniging zelf ook een verantwoordelijkheid 
hebben. In de statuten en het algemeen reglement staat duidelijk waar de officiële mededelingen 
gepubliceerd worden. Leden hebben niet alleen rechten maar ook plichten.  
Hannie van der Geest spreekt uit ervaring dat zij in het verleden veel informatie via de email heeft 
verstuurd waarbij vervolgens veel reacties van leden kwamen dat hier geen prijs op gesteld werd. 
Letterlijk kwamen antwoorden als: als ik iets wil weten dan zoek ik het wel op de website. Bovendien 
blijkt dat veel dansers hun gegevens niet bijwerken dus kwamen heel veel mails onbezorgd retour. 
Dat risico is er ook met post. Zij adviseert om dit zeker niet op te nemen in het algemeen reglement. 
Want straks beroept men zich op het feit dat ze via email recht hebben op informatie en dan kunnen 
we daar niet aan voldoen omdat mails niet aangekomen zijn. Zij benadrukt dat zeker het bestuur er 
grote waarde aan hecht dat iedereen goed op de hoogte is en dat daarom alles gedaan wordt om 
zoveel mogelijk te zorgen dat dit ook gebeurt. Maar 100% garantie is er nooit.  
Maureen is van mening dat je als bond een inspanningsverplichting hebt en dat je er niet vanuit moet 
gaan dat iedereen digitaal vaardig is. Ze vindt het bestuur te passief hierin.  
Jeroen antwoordt dat eerder is uitgelegd dat het bestuur er juist alles aan doet om te zorgen dat via 
zoveel mogelijk kanalen informatie tot de leden komt. Hij vindt de opmerking van Maureen daarom 
echt stuitend.  
Maureen stelt voor om dit deel in het algemeen reglement dan gewoon te schrappen. Zij vindt 
communicatie alleen op de website niet voldoende.  
 
Stefan Doodkorte geeft aan zich te ergeren zich aan de negatieve benadering van de NADB. Hij ergert 
zich aan het feit dat tegenwoordig alleen maar gesproken wordt over rechten maar dat men de 
plichten even vergeet. Hij is van mening dat als je lid bent van een vereniging, je zelf moet zorgen dat 
je op de hoogte bent van wat er speelt binnen die vereniging. Het sturen van brieven is een kostbare 
zaak dus dat is voor hem zeker geen optie.  
Wesley is van mening dat de NADB meer dan voldoet aan de brengverplichting. Ook hij vindt mail 
niet meer van deze tijd. Als Maureen de website niet voldoende vindt en brieven en mails niet meer 
van deze tijd zijn, hoe ziet zij dan hoe het wel moet? Hij oppert een app waarbij je met 
pushmeldingen gaat werken maar dat vraagt natuurlijk ook een investering.  
Jeroen reageert dat dit ook in het pakket van de nieuwe ledenadministratie een optie is.  
Tot slot zegt Wesley dat hij zich herkent in de opmerkingen van Stefan Doodkorte. Veel wordt in het 
negatieve getrokken. Hij doet de oproep om het bestuur vooral te laten besturen en hen niet op elk 
detail proberen onderuit te schoffelen. 
 
Hannie Zeeman vraagt hoe de communicatiecommissie te bereiken is. Het emailadres op de website 
zou alleen bereikbaar zijn voor de interne leden van de communciatiecommissie. Jeroen controleert 
het ter plekke en zegt dat dit adres voor iedereen bereikbaar is. 
 
Maureen had graag gezien dat de tabel belangenverstrengeling die in een eerdere vergadering is 
vastgesteld in het algemeen reglement opgenomen wordt.  
Onno antwoordt dat het voorstel  belangenverstrengeling vanuit enkele bondsraadleden destijds een 
weg heeft gevonden in een voorstel tot wijziging van het algemeen reglement. Daar is heel 
uitgebreid over gesproken en uitkomst was om een werkgroep in te stellen onder leiding van René. 
Maureen wijst op de tabel Onverenigbaarheid van Functies die door Boyan is voorgesteld. Zij zou 
deze toevoegen aan het algemeen reglement. Ze is zelfs van mening dat dit een toezegging is 
geweest in die vergadering. Dat was in 2020 in Zevenaar.  
Het bestuur gaat dit uitzoeken. Actie bestuur.  
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Tot slot wil Stefan Doodkorte nog opmerken dat onlangs een grote groep dansers is uitgenodigd om 
gratis deel te namen aan de Practice Day en dat een aantal niet eens de moeite heeft genomen om 
hierop te reageren. Hij vindt dit echt kwalijk.  
 
Besluit 
Er worden 15 stemmen uitgebracht en 2 stemgerechtigden onthouden zich van stemming. 
Het algemeen reglement wordt aangenomen met 15 stemmen voor.  
 
10. Grensoverschrijdend gedrag in de danssport 
Jeffrey geeft een update over het dossier grensoverschrijdend gedrag in de danssport. Hij vindt het 
belangrijk te melden dat hij regelmatig persoonlijk contact heeft met Kim Koumans. Kim en hij 
hebben in het verleden samen gedanst. Toen haar verklaring openbaar werd gemaakt, raakte hem 
dat persoonlijk enorm en hij heeft direct, eerst via Centrum Veilige Sport Nederland, contact met 
haar opgenomen. 
Er zal een groot landelijk onderzoek worden gestart onder leiding van Marjan Olfers naar misbruik in 
de (dans)sport in de volle breedte. De NADB trekt intensief samen op met Dansondernemers 
Nederland. De NADB richt zich voornamelijk op de wedstrijdsport en bij Dansondernemers zijn ook 
de dansscholen, verenigingen, vakorganisaties en dansleraren vertegenwoordigd. Samen kunnen wij 
dit onderzoek zo breed mogelijk trekken. Het is noodzaak dat alle bonden zich hier bij aansluiten. Dit 
is nog niet het geval.  Jeffrey betreurt dat want als we de onderste steen boven willen krijgen, dan 
zouden we als branche met elkaar op moeten trekken. We hebben periodiek overleg met het 
Centrum Veilige Sport Nederland en we zijn in voorbereiding om ook in 2022 een aantal webinars 
voor te bereiden. Dit onderwerp heeft de volledige aandacht van het bestuur en we zullen daar waar 
mogelijk en gewenst onze medewerking verlenen.  
 
Hannie Zeeman vraagt of Kim Koumans inmiddels al aangifte heeft gedaan of dat ze alleen maar 
onrust aan het stoken is.  Jeffrey distantieert zich nadrukkelijk van de woorden ‘onrust stoken’.  Kim 
heeft contact met haar advocaat en adviseurs of en op welke wijze zij aangifte gaat doen. Jeffrey 
benoemt dat er naast Kim nog tien personen zich bij Centrum Veilige Sport Nederland hebben 
gemeld en daarop hebben zich nog eens vijftig mensen uit de culturele- en balletwereld en de Urban 
scene gemeld. Hij doet de suggestie dat Hannie Zeeman zich met vragen over de motivaties van Kim 
ook rechtstreeks tot Kim kan wenden. 
  
Soraya geeft in reactie op de woordkeuze van Hannie Zeeman aan dat zij deze verachtelijk vindt. Zij 
kent Kim niet en de achtergronden ook niet, maar zij is van mening dat een bondsraadlid niet van dit 
soort suggestieve opmerkingen zou moeten maken totdat de onderste steen boven is. Tevens vraagt 
Soraya zich af of de bondsraad hierin iets kan betekenen. Jeffrey antwoordt hier volmondig ja op. Als 
ambassadeurs van dit onderzoek is het belangrijk om het onderzoek te ondersteunen. Ook binnen de 
Dutch Pole &Aerial Federation. Niet om moeilijke situaties te creëren, maar wel om iedereen de 
gelegenheid te geven, dat als er iets gebeurd is, dit anoniem kenbaar te maken binnen Centrum 
Veilige Sport Nederland.  
Soraya heeft een persoonlijke vraag voor Jeffrey in verband met zijn vroegere dansrelatie met Kim. 
Zou het dan verstandig kunnen zijn om als bestuursvoorzitter hier wat afstand te nemen zodat hij 
niet in een eventuele spagaat terecht kan komen?  
Jeffrey begrijpt de vraag van Soraya heel goed. Hij heeft die vraag zichzelf ook gesteld en hij heeft het 
gelijk, toen alles begon te spelen, bespreekbaar gemaakt binnen Centrum Veilige Sport Nederland en 
NOC*NSF. Zij adviseren de NADB in deze zaak. De voorzitter van het communicatieteam van 
NOC*NSF, die ook de situatie rondom de KNGU heeft begeleid, ondersteunt de NADB vanaf het begin 
in dit traject. Kim heeft aangegeven bij Centrum Veilige Sport Nederland dat in de relatie met Jeffrey 
nooit iets is voorgevallen. Vanuit dat perspectief is de gedeelde inschatting dat het misschien wel 
heel krachtig kan zijn dat iemand die een verleden deelt met Kim, juist kan helpen de danssport 
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transparanter te maken op dit onderwerp. Als het onderzoek straks anders uitwijst, dan zal Jeffrey 
vanzelfsprekend zijn positie hierin heroverwegen. Vooralsnog bestaan daarvoor geen aanwijzingen 
en is daar dan ook geen aanleiding toe. 
 
Maureen vraagt of ze als bond nu al aan de slag kunnen met dit onderwerp. Denk aan een verklaring 
omtrent gedrag bij trainers en toepassing van een vier ogen principe bij trainingen van  jeugddansers.  
Jeffrey antwoordt dat we bezig zijn de gedragsregels voor officials aan te passen en dat de aanvraag 
voor gratis verklaringen omtrent gedrag bij NOC*NSF inmiddels is gedaan. Het bestuur vindt met 
name periodieke algemene voorlichting en algemene instructie richting leden belangrijk. Dit geldt 
zowel richting dansers als trainers.  
Maureen vraagt of dit ook onderdeel wordt van de danssportopleiding. 
Jeffrey geeft aan dat veiligheid zeker aandacht moet krijgen.  
 
11. Rondvraag 
Willem heeft een inleiding met een afsluitende vraag. Onderstaande tekst is voorgelezen en tevens 
via email met het bestuur gedeeld. Hij geeft aan dat hij niet direct een antwoord hoeft te krijgen.  
 
Voorjaar 2015 debuteerde de Bondsraad als de vertegenwoordigers van de NADB leden waarmee het 
democratiseringsproces afgerond was. Om die reden heeft het Bestuur van de Vereniging van 
Dansers  Nederland besloten om de VDN op te heffen. 
De Bondsraad moet de stem vertolken van de leden middels de Bondsraadsleden in een ambiance van 
vrijuit kunnen spreken en veiligheid 
Ik bespeur een negatieve kentering in deze ambiance: Er zijn nu Bondsraadsleden die menen collega’s 
de maat te moeten nemen, intimidaties respectievelijk insinuaties met verontachtzaming van normen 
waarden en grenzen. Dit zonder dat de voorzitter daarop ingegrepen heeft. 
Voorts neem ik een Bestuur waar, dat mijns inziens te vaak de verdediging in gaat in plaats van zich 
constructief op te stellen. 
Jaren geleden heb ik het Bestuur aangesproken op het feit dat vragen van Bondsraadsleden bijna 
altijd uitvoerig door het Bestuur beantwoord werden waarom zaken niet kunnen in plaats van te 
onderzoeken waarom wél. 
Nog niet zo lang geleden hadden we een onaangename discussie over het feit dat een Bondraadslid 
graag een specificatie van de kosten van een evenement in zou kunnen zien. Na een kwartier irritaties 
over en weer meldt de penningmeester doodleuk opeens: o, maar dat heb ik op een excel-bestandje 
staan dat kun je wel van mij krijgen. Dat precies was wat het betreffende BR-lid wilde inzien. 
Inmiddels zijn we beland in een sfeer van verwijt onveiligheid en rancune en daarom mijn dringende 
vraag waarop ik nu niet direct antwoord verwacht maar binnenkort verwacht ik dat wel. 
 
Hoe denkt het Bestuur deze kwalijke ontwikkeling weer naar de goede kant om te buigen. 
 
Het bestuur zegt toe hierop terug te komen.  
 
Cor Zeeman vraagt of voortaan bij het verzenden van de emails niet alleen als adres ‘bondsraad’  
benoemd kan worden maar of alle email adressen getoond kunnen worden. Hoe kan je nu 
controleren of iedereen wel een mail krijgt?  
Jeroen antwoordt dat mensen voortaan anoniem via de groep ‘bondsraad’ uitgenodigd worden. Daar 
staan alle bondsraadleden in. Mensen die privé als toehoorder of via een ander email adres 
uitgenodigd willen worden, zijn wel zichtbaar.  
Cor vraagt waarom bij de WK’s in Nederland geen gebruik is gemaakt van Danssport Totaal.  
Jeffrey antwoordt dat daarvoor niet gekozen is omdat er een behoorlijk kostenplaatje aan vast zit. 
Denk aan het invliegen van communicatiemensen van de WDSF. Hotels en hospitality etc.  
Cor vraagt of wel gebruik gemaakt kan worden van My Heats.  
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Jeroen antwoordt dat dit technisch wel mogelijk is, maar dat hij dit moet bespreken met de 
scrutineers. Dit moet namelijk ook organisatorisch mogelijk zijn. Ze hebben de handen vol aan de 
wedstrijd en dan moet je wel mensen vrij kunnen maken.  
Cor vraagt of bij de volgende WDSF wedstrijden de deelnemers gepubliceerd kunnen worden. 
Jeffrey antwoordt dat het een bewuste keuze is om dit pas één dag van te voren te doen. Gezien het 
hoge niveau van onze wedstrijd leert de praktijk dat sommige paren afhaken als ze zien dat er in hun 
ogen teveel sterparen meedoen.  
 
Peter vraagt of na het NK nog coronabesmettingen zijn gemeld. Hannie van der Geest antwoordt dat 
er geen meldingen zijn binnengekomen. Datzelfde geldt voor de Holland Masters.  
Peter heeft geconstateerd dat de Nederlandse deelname aan de Holland Masters slechts 13% 
bedroeg. Uitzondering van de WSDF IO ST waar de deelname 20% bedroeg.  Ook waren er veel 
General Looks. Wat gaan we eraan doen om het deelnemersaantal op te krikken? Organiseren we de 
WSDF voor de buitenlanders of voor de Nederlanders?  
Hannie van der Geest antwoordt dat de inschrijving van de buitenlandse paren heel erg groot was 
waardoor de Nederlanders dan wat wegvallen. Het is nog niet goed in te schatten wat corona voor 
invloed heeft (gehad) op nog actieve paren. Zij wijst erop dat tijdens de Rotterdam Open en de 
Holland Masters ook Nederlandse Kampioenschappen georganiseerd worden namelijk  Showdance, 
Adults 10 Dans en Formatie. Verder is het belangrijk voor paren die wel op een internationaal 
podium willen dansen, dat zij dit in eigen land kunnen doen met deelname van toppers uit het 
buitenland en voor een gerenommeerd internationaal jurypanel. Ook is het belangrijk dat onze 
Nederlandse juryleden die internationaal willen jureren een podium krijgen. De Holland Masters 
dient dus een groter belang dan alleen maar deelname van dansers. Tot slot voegt ze toe dat de 
Rotterdam Open en de Holland Masters de NADB geen cent hebben gekost behalve inspanning van 
de vrijwilligers.  
Wesley wil graag aanvullen dat hij als danser altijd heel graag aanwezig wil zijn. De Rotterdam Open 
en de Holland Masters waren de eerste wedstrijden na een heel lange break.  Daar waar in het 
buitenland doorgetraind kon worden, was dat in NL niet mogelijk. Dit zal ongetwijfeld deelname 
gekost hebben. Wesley vraagt nogmaals om wat kritischer te kijken naar de vraagstellingen van 
bondsraadleden richting bestuur. 
Wesley vraagt waarom de keuze is gemaakt om het 10 Dans kampioenschap op vrijdag te houden. 
Kost dit geen deelnemers?  
Hannie van der Geest antwoordt dat de 10 Dans paren die er nog zijn, ook allemaal hebben 
deelgenomen. De reden is dat op zaterdag het Formatie NK is en dat we 10 Dans paren ook de 
gelegenheid willen geven om op zaterdag en zondag mee kunnen doen met het NK Formatie of de 
WDSF wedstrijden.  
Herman bevestigt dat sommige paren bij hun team nog niet met de Rotterdam Open, de Holland 
Masters en zelfs het NK mee wilden doen. Hier speelt corona ook een grote rol. 
Hij vindt dat de planning van de lagere klassen ondergeschikt wordt gemaakt aan de WDSF 
wedstrijden. Sommige A en B paren moeten vrijdag overdag dansen en dat komt niet voor iedereen 
uit in verband met werk. Beetje het gevolg van het succes van de Holland Masters. Jeffrey wil 
toevoegen dat we niet moeten vergeten dat 2021 voor wat betreft de resultaten een groot succes is 
geweest. Hij benadrukt dat zorgvuldig wordt gekeken naar het programma van de Holland Masters 
waarbij ook gekeken wordt wat voor de Nederlandse paren belangrijk is.  
 
Maureen vraagt of bij de vacatures ook de vacatures van de commissieleden toegevoegd kunnen 
worden. Als voorbeeld benoemt zij de ICT commissie. Dit wordt opgepakt. 
Tevens vraagt ze om de vacature van de voorzitter weer op de site te plaatsen.  
Jeffrey zegt dit toe. De werving is niet stopgezet. Sterker nog,  de vacature is opnieuw bij NOC*NSF 
onder de aandacht gebracht, zodat het breder bekend wordt in de sportwereld. En er zijn reacties bij 
het bestuur binnengekomen en met die kandidaten worden gesprekken gepland.  
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Jeffrey geeft het woord aan Hannie van der Geest die vandaag haar laatste bondsraadvergadering als 
bestuurslid bijwoont. 
Hannie van der Geest bedankt iedereen met wie zij de afgelopen 16 jaar binnen de NADB heeft 
samengewerkt voor de prettige samenwerking en de fijne tijd die ze bij de NADB heeft gehad. Zij 
heeft haar functies met veel plezier vervuld en heeft in al die jaren gezien hoe iedereen zich letterlijk 
en figuurlijk uit de naad heeft gewerkt om te komen waar we nu staan. Een financieel sterke bond 
met meerdere dansdisciplines. Persoonlijk vindt ze dat laatste een heel goede ontwikkeling. Ze richt 
een persoonlijk woord tot Jeffrey. Ze geeft aan dat zijn steun als ze het af en toe niet meer zag zitten, 
voor haar onbetaalbaar is. “Je bent de persoon die altijd in me heeft geloofd. En hoewel sommigen 
anders zullen denken, hebben we de afgelopen jaren heel veel pittige discussies gehad. Veel mensen 
denken dat we twee handen op een buik zijn, maar dat is niet zo. We zijn het vaak niet eens geweest 
maar er is altijd respect geweest voor elkaars mening en dat is er nog. Ook heb ik heel veel van je 
geleerd en dat neem ik mee in mijn verdere leven. Ik ben je daar heel dankbaar voor.“ 
  
Ze eindigt met een oproep richting de bondsraad waarin ze aangeeft oprecht te hopen dat in de 
toekomst de samenwerking beter gaat worden. Mensen die zich beschikbaar stellen voor een 
bestuursfunctie doen dit uit passie en bezieling. Ze doen dit naast hun werk en privéleven. De 
praktijk leert dat hier heel veel uren mee gemoeid zijn en helaas hebben we gezien dat mensen 
tussentijds af moeten haken omdat het niet meer te combineren is.  Ze vraagt om meer begrip voor 
het bestuur. Soms geven bondsraadleden aan dat ze stukken of verslagen niet hebben kunnen lezen 
uit tijdgebrek of omdat ze meer te doen hebben naast het bondsraadwerk.  Maar van het bestuur 
wordt professionaliteit verwacht en dat alles tip top in orde is. En soms lukt dat gewoon niet altijd 
terwijl het zeker de intentie is om alles zo goed mogelijk te doen. Ze doet de dringende oproep om 
elkaar vooral positief te benaderen en samen te werken aan een mooie NADB.  
 
Jeffrey dankt Hannie van der Geest  namens het bestuur voor haar betrokkenheid, bevlogenheid, 
passie, bezieling en oog voor de kleinste details. Hij benoemt hoe ze strijdt voor de 
wedstrijdkalender, strijdt voor de paren voor uitzending, hoe ze bevlogen is voor het zorgen voor een 
beter topsportklimaat in Nederland. Wat een enorm moeilijke uitdaging is in een land waar dans niet 
centraal is georganiseerd in onze sportstructuur en in de onderwijsstructuur. Groot respect voor wat 
ze in al die jaren heeft gedaan. “ Dank voor alles wat je voor de NADB hebt gedaan en vooral voor de 
persoon die je bent. “ 
 
Jeffrey sluit de vergadering en wenst iedereen namens het bestuur fijne feestdagen en een goed 
2022!  


