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1 Inleiding  
Graag heet ik iedereen welkom bij het lezen van ons jaarverslag over 2021. We hebben er voor 
gekozen om dit jaarverslag op te stellen in de structuur waarop we ook het jaarplan voor 2023 
zullen opbouwen. Hiermee geven wij al gedeeltelijk invulling aan de wens om verslaglegging 
meer in lijn te brengen met planvorming zoals opgenomen in ons jaar plan en de bijbehorende 
jaarbegroting. 

2021 was voor velen een zwaar jaar. We zijn allemaal enorm op de proef gesteld en hebben 
samen met onze leden en groot team van vrijwilligers toch veel kunnen bereiken. Ik wil alle 
leden van de NADB, namens het bestuur en adviseurs, nogmaals bedanken voor jullie passie 
voor onze mooie sport en jullie betrokkenheid bij de NADB. 

Terugkijkend op 2021 zeg ik met gepaste trots #NADBoost ! 

 

Namens het bestuur en onze adviseurs wens ik iedereen veel leesplezier.  

Jeffrey van Meerkerk, Voorzitter 
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2 Bestuurlijk jaarverslag 2021 

2.1 Algemeen 
2021 is het tweede kalenderjaar wat nagenoeg volledig in de greep was van de wereldwijde 
Covid-19 pandemie. De kennis en aanpak omtrent het behandelen en voorkomen Covid-19 
besmettingen nam toe. De overheid implementeerde het vaccinatiebeleid waardoor 
bescherming verbeterde en er minder mensen zwaar ziek werden. Op enkele korte perioden na, 
bleef social distancing de norm. De aanhoudende pandemie maakte dat ook onze mooie 
danssport maar beperkt georganiseerd kon worden.  

Opnieuw werden in de eerste helft van 2021 veel wedstrijden van de NADB en WDSF kalender 
geschrapt waardoor dansers maar beperkt hun sport hebben kunnen beoefenen. Zowel op het 
gebied van trainen, wedstrijden als ook het sociale aspect van onze sport. Veel 
dansondernemers konden nog steeds geen lessen en/of feesten en partijen organiseren, 
waardoor zij moesten terugvallen op de Covid-19 steunmaatregelen van de overheid. 
Zelfstandige juryleden en trainers die normaliter over heel de wereld hun vak uitoefenen zaten 
thuis met een heel onzeker perspectief. De NADB heeft in samenwerking met 
Dansondernemers Nederland voortdurend het perspectief en belang van dans als sport, 
culturele en creatieve uiting en ondernemerschap centraal gesteld in onze afstemming met de 
overheid. 

Ook bestuurlijk en organisatorisch is er in 2021 veel voorbereid en uitgevoerd. Zo liepen de 
zittingstermijnen van 12 bondsraadleden af en zijn nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Tijdens 
de bondsraadverkiezing in juni zijn de 12 (her)verkozen leden gestart. Enkele vertrekkende 
bondsraadleden zijn tijdens het NK in Dalfsen bedankt voor hun inzet voor de NADB. In 
samenwerking tussen leden van de (voormalige) bondsraad, de reglementscommissie en het 
bestuur zijn aanpassingen voor het statuut voorbereid. Deze waren nodig om de NADB ook in de 
toekomst conform minimale kwaliteitseisen en verdere richtlijnen van NOC*NSF te kunnen 
besturen. Ook is de overgang van BondCenter naar Stichting Nederland Sport (officiële naam is 
Service Organisatie Nederland Sport) voorbereid en in Q4 2021 geïmplementeerd. We zijn in 
januari 2022 volledig overgegaan. We werken nu met een nieuw CRM automatiseringssysteem 
Unify en volledig in de cloud. 

Helaas bereikten ons in 2021 ook de eerste signalen van grensoverschrijdend gedrag in de 
danssector. Deze waren aanleiding om in nauw overleg met o.a. NOC*NSF, het Ministerie van 
VWS en Centrum voor Veilige Sport Nederland dit onderwerp breed aandacht te geven en onze 
processen en procedures verder aan te scherpen. In Q4 2021 werd ook het onderzoek naar 
misstanden in de danssector aangekondigd door het Ministerie van VWS. Dit onderzoek is 
inmiddels opgestart. Onze leden zijn hierover geïnformeerd middels publicaties op onze website 
en via sociale media 

2.2 Marketing en communicatie 
Corona was natuurlijk voor communicatie het toverwoord in het afgelopen jaar. Daar waar 
isolatie en lockdowns aan de orde van de dag waren , was de enige methode om met elkaar in 
contact te komen vaak online. Zo is dan ook vanuit de communicatie zeker de handschoen 
opgepakt om online te blijven investeren in de danssport. Met geslaagde online get together 
sessies, en een constante feed van informatie over sociale media en website is de NABD in 
staat gebleken dansers in moeilijke tijden te blijven verbinden. Jury congressen zijn “gewoon” 
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doorgegaan en ook toen het NK wederom moeilijk bereikbaar bleek door de Corona 
toegangsbewijzen bleef de NABD de deuren digitaal open houden om de verbinding met dansers 
en officials niet uit het oog te verliezen. Als sprake was een communicatief uitdagend jaar is er 
in ieder geval alles aan gedaan om toch alles door te laten gaan en daarover consequent en 
frequent te blijven informeren. 

De Bondsraadverkiezingen werden digitaal ondersteund waardoor deze verkiezingen de best 
gehouden verkiezingen werden in de geschiedenis van de NADB met het meeste aantal 
uitgebrachte stemmen ooit en een record aantal kandidaten. #NADBoost zorgde voor een 
blijvende footprint van dans op sociale media en zo heeft communicatie voor mooie 
ontwikkelingen gezorgd in een moeilijke periode. De commissie is nog steeds op volle sterkte 
en zal ook in 2022 nieuwe initiatieven willen ontplooien om de danser, official en overige leden 
van de NADB te blijven informeren over onze mooie danssport en alle zaken die daarbij horen. 

2.3 Top- en wedstrijdsport 
Het bestuurslid Hannie van der Geest heeft aangegeven zich niet 
voor een nieuwe bestuurstermijn beschikbaar te stellen. In de 
toekomst zal de functie een meer algemene en beleidsmatige 
invulling krijgen en wordt naarstig gezocht naar een opvolger. Tot 
die tijd zal Hannie als adviseur de taken vervullen. Zij wordt hierin 
bijgestaan door de: 

• Sportcommissie 
• Sportsdirector en het wedstrijdsecretariaat 
• Holland Masters Commissie 
• Academy 
• Atletencommissie 
• Divisions Breaking en Rock 'n Roll & Boogie Woogie.  

Er is veelvuldig contact met NOC*NSF, WDSF, het Ministerie, organisatie World Games, Special 
Olympics Nederland, Centrum Veilige Sport, de Doping autoriteit, de Reglementscommissie, de 
Communicatie Commissie, organisatoren, collega sportbonden, officials, trainers en 
(vertegenwoordigers van) dansers. Het inrichten van de Topsportdiscipline Breaking binnen het 
NOC en deelname aan de World Games in 2022 is een belangrijk item binnen de Topsport. 
NOC*NSF heeft aangegeven dat de voorwaarden voor de talent statussen aangescherpt moeten 
worden. Ook moeten de profielen voor de statussen voor Breaking ontwikkeld worden. De 
Dopingautoriteit heeft de regels aangescherpt en dit moet binnen de NADB en de vier erkende 
topsportdisciplines en/of internationale wedstrijdsport binnen NOC*NSF geïmplementeerd 
worden.  

“Online” is het nieuwe normaal, met Zoom en Teams als tools die bijna iedereen dagelijks 
gebruikt, ook voor het geven van lessen, coaching of zelfs jureren van wedstrijden. In Q3 2021 
ging de maatschappij gedeeltelijk weer open. De NADB organiseerde met veel support van 
gemeente Rotterdam, het Ministerie van VWS en NOC*NSF eind augustus de uitgestelde WDSF 
Rotterdam Open wedstrijd, met WDSF wereldkampioenschappen in Senior 1 Latin en Senior 2 
Standaard. Na de voorzichtige openstelling van de maatschappij en sport was dit ook de eerste 
wedstrijd op de NADB kalender en die van de WDSF. Tijdens deze wedstrijd konden ook alle 
NADB dansers in hun categorieën weer opstarten.  
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Een van de kerntaken van de NADB is het organiseren van nationale kampioenschappen. Zo 
konden onze showdans paren in Rotterdam als eerste deelnemen aan het NK. Hierna konden 
nog De Grote Prijs van Twente in Oldenzaal, de Holland Masters, met de NK’s 10 dansen, 
Formatie en de WK’s U21 Standaard, Senioren 1 Standaard en Senioren 2 Latin in Rotterdam en 
het NK Standaard en Latin in Dalfsen veilig en verantwoord georganiseerd worden. De NADB 
was een van de weinige nationale sportbonden binnen sportkoepel NOC*NSF die het is gelukt 
om een erkend Nationaal Kampioenschap als binnensport evenement te kunnen organiseren. 
Hier zijn we enorm trots op. Hierbij moet wel vermeld worden dat in 2021 nog lang niet iedereen 
weer durfde te dansen. De angst op een mogelijke besmetting was voor veel van onze dansers 
nog te groot. Als bestuur hebben we alles op alles gezet om danssport weer verantwoord op te 
starten. Het door ons gevoerde beleid in de jaren voor Covid-19 maakt dat we nu een financieel 
gezonde vereniging zijn met een goed eigen vermogen. Hierdoor hebben we kunnen investeren 
om de wedstrijd infrastructuur in Nederland weer draaiend te krijgen. 

2.4 Verbreding danssport 
Ook in 2021 zijn de gesprekken maandelijks voortgezet met de verschillende partijen aan de 
federatietafel. In de eerste helft van 2021 hebben alle partijen door Corona weinig kunnen doen 
op het gebied van de sport, plannen om gezamenlijk activiteiten te organiseren konden 
daardoor ook helaas niet doorgaan. Een topic wat naar voren kwam was het 
grensoverschrijdend gedrag in de danswereld. Alle partijen kunnen en zullen er mee te maken 
hebben (gehad), mede daarom is een aparte sessie geweest met Centrum Veilig Sport om de 
situatie te bespreken en te zien welke stappen de verschillende organisaties moeten nemen. 
Daar is voor zover wij kunnen beoordelen goed gevolg aan gegeven door het aanstellen van 
VCP’s en informatievoorziening op de verschillende websites. Voor de partijen die al direct 
verbonden zijn met de NADB is daardoor ook automatisch een link met het Intituut Sport 
Rechtspraak. 

Binnen het overleg van federatietafel is een concept organisatiestructuur opgezet voor een 
(nieuw) te vormen federatie die veelvuldig is besproken en ook binnen de verschillende 
gesprekspartners verder is toegelicht. Er bestaat enige consensus over deze opzet en naar 
aanleiding van deze structuur worden verschillende ‘routekaarten’ uitgezet. Eén van de 
routekaarten betreft registratie en daarvoor is door AllUnited een presentatie verzorgd van 
Unify, het systeem dat al door de NADB wordt gebruikt. Verder zijn apart van de federatietafel 
gesprekken gevoerd met de ‘Urban-groep’, vertegenwoordigers van de verschillende 
streetdance/hiphop organisaties om te zoeken naar samenwerkingspunten. 

Er wordt nog steeds in een prettige sfeer constructief vergaderd met respect voor ieders 
standpunten. Mede door de corona perikelen in 2021 lopen veel zaken vertraging op en gaat het 
proces nog steeds langzaam waardoor bij enkele partijen de energie voor dit proces wat 
wegebt. 

Naast de gesprekken met de verschillende partijen aan de federatietafel, zijn er ook 
organisaties direct aangesloten bij de NADB.  

Voor streetdance/hiphop is International Dance Sport (IDS-Nederland) aangesloten. Het is een 
nieuwe organisatie die door alle coronamaatregelen nog niet heeft kunnen opstarten. Net als in 
2020 waren er plannen van IDS voor een eerste wedstrijd in samenwerking met de NADB die 
geen doorgang heeft kunnen vinden. Hierdoor heeft de inrichting binnen de NADB helaas nog 
niet echt vorm kunnen krijgen.  
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Daarnaast is Dutch Dance Sports als buitengewoon lid bij de NADB aangesloten en organiseert 
in Nederland een eigen wedstrijdcircuit en heeft een internationale verbinding met IDO. 

Begin 2021 heeft de Paalsport Bond Nederland (PBN) ons benaderd voor eventuele aansluiting. 
Met name op het gebied van de topsport en de internationale voorwaarden zochten zij 
aansluiting bij NOC*NSF en zijn daarvoor met ons in contact gebracht. Na enkele constructieve 
gesprekken over de voordelen van samenwerking en de daarbij geldende voorwaarden, zijn op 
23 april 2021 de 172 individuele leden van PBN bij ons ingeschreven en is de 
samenwerkingsovereenkomst getekend. Op 1 augustus is de naam van de paalsportbond 
veranderd in Dutch Aerial & Pole Federation (DAPF) 

Voor Breaking is voor de topsport en het traject naar de Olympics in 2024 e.e.a. op de rit gezet 
door de Division Breaking (zie §5.2) . De deelnemers aan het NK zijn middels hun opgave voor het 
NK lid geworden van de NADB. Daarnaast bestaat de Nederlandse Breaking League (NBL) 
welke een eigen wedstrijdcircuit organiseert en gesprekspartner aan de federatietafel en ook 
buitengewoon lid van de NADB is. 

Een enthousiast Tango-koppel heeft de NADB benaderd voor hulp en aansluiting met het 
organiseren van speciale Tango wedstrijden. Dat heeft in september 2021 geresulteerd in een 
Open Dutch Tangueril online wedstrijd. Het was een pilot met een nieuw format voor Tango-
wedstrijden, een leuke opzet met dito resultaat. Voor 2022 staat er een live-versie gepland. 

2.5 Sportparticipatie  
De 5 speerpunten van sportparticipatie hebben het uitzonderlijk 
zwaar gehad in dit jaar. Door het annuleren van evenementen 
(ouderenbeurs) , verplaatsen van NK's , Rotterdam open etc. was 
het lastig om concreet tot initiatieven te komen waarbij gericht 
kon worden gekomen tot inclusiviteit in de danssport. Door het 
verplaatsen van Dance@school naar Dalfsen en Rotterdam was 
het bijvoorbeeld niet haalbaar om de oude projecten in Almere 
voort te zetten. 

Veel tijd en aandacht was gericht in het opzetten van de 
regiostructuur van de commissie. Sessies met stakeholders zijn 
opgezet in lockdown periode, maar het uitbouwen ervan werd 
zeker niet vergemakkelijkt door de blijvende lockdown tot bijna de 
zomervakantie aan toe. Daarna werden alle andere uitgestelde 
events vanzelfsprekend belangrijk waardoor de ruimte ontbrak. 
Ook het vertrek van het commissielid dat zich enorm hard gemaakt had voor de regio heeft helaas 
niet geholpen. 

Mede ook door allerlei zaken die rondom bondsraad speelde (veel commissieleden waren 
tegelijkertijd ook bondsraadleden) was het niet altijd eenvoudig de rode draad van de 
uitgestippelde lijn van sportparticipatie te blijven volgen. De commissie voor sportparticipatie 
werd daardoor ook verder uitgedund en daardoor werd ook noodzakelijkerwijs van koers 
veranderd gaandeweg het jaar door gebrek aan commissieleden. Vanuit bestuur is er nog aan 
het einde van het jaar gepoogd met fris bloed in de vorm van Nadia van den Heuvel als nieuw 
gekandideerd bestuurslid voor sportparticipatie en inclusiviteit tot een opleving te komen. 
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De tijd van benoeming aan het eind van 2021 in de bondsraadvergadering van november was 
echter te laat in het jaar om nog voor een ommekeer te zorgen in het desbetreffende jaar. 

2.6 Bondsraad 
De algemene vergadering van de NADB wordt gevormd door de bondsraad. De bondsraad 
bestaat uit 24 vertegenwoordigers van de leden van de NADB. Iedere twee jaar zijn er 
verkiezingen voor 12 zetels. In mei 2021 zijn verkiezingen geweest waarbij de beschikbare zetels 
met de benoeming van de 12 gekozen en herkozen leden op 22 juni 2022 bezet zijn. De 
elektronisch gehouden verkiezingen kenden de hoogste participatiegraad sinds de oprichting 
van de bondsraad in 2015; zowel het aantal kandidaten als het aantal leden dat gestemd heeft, 
waren significant hoger dan in voorgaande edities. 

Twee leden van de NADB hebben na afloop van de verkiezingen bezwaren ingediend tegen het 
proces en de uitslag van de bondsraadverkiezingen. Het bestuur heeft de bezwaren behandeld 
en na zorgvuldige weging met inbegrip van extern juridisch advies afgewezen. De 
bezwaarmakers hebben geen gebruik gemaakt van de door de NADB geboden 
beroepsmogelijkheid bij het ISR. 

De bondsraad is in 2021 zeven keer digitaal bij elkaar geweest. Het aantal vergaderingen lag 
hoger dan gebruikelijk, omdat in 2021 een omvangrijke statutenwijziging is doorgevoerd. Na 
constructief overleg tussen bondsraad, bestuur en reglementscommissie zijn de gewijzigde 
statuten uiteindelijk op 9 november 2021 vastgesteld door de notaris. In de jaarvergadering in 
juni heeft de bondsraad de jaarrekening over 2020 vastgesteld en decharge verleend aan het 
bestuur voor het gevoerde beleid van het vorige kalenderjaar. In de vergaderingen van 
november en december heeft de bondsraad het jaarplan, de begroting voor 2022 en een 
aangepast algemeen reglement vastgesteld. 
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3 Financieel jaarverslag 2021 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het financiële beleid van de NADB en zijn de staat van baten 
en lasten en de balans besproken.  

3.1 Nettoresultaat 
Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.262 tegen een begroot positief 
resultaat van € 7.465. Dit is een negatieve afwijking van € 6.203. Ondanks het beperkt mogelijk 
zijn van het organiseren van wedstrijden (met of zonder publiek) is het de NADB gelukt een klein 
positief resultaat te behalen.  

In onderstaande paragrafen geven we een nadere toelichting  op het resultaat en de oorzaken 
van de afwijkingen. Ook maken we waar mogelijk een analyse van de verschillen tussen de 
realisatie 2021 en begroting 2021. Als gevolg van een beperkte overdracht van de taken van de 
penningmeester is een analyse slechts mogelijk op hoofdlijnen. De vastgestelde begroting is als 
gevolg niet in detail beschikbaar, hierdoor is de resultaatsanalyse summier van aard. Over 2022 
zal deze analyse wel weer mogelijk zijn. 

3.2 Baten 
De totale baten over 2021 bedragen € 367.000. Dit is ruim € 63.000 hoger dan begroot en 
€ 270.000 hoger dan in 2020. Dit wordt met name veroorzaakt door het organiseren van een 
tweetal internationale evenementen waarvoor veel subsidie alsook ticketinkomsten is 
ontvangen. De inkomsten vanuit licenties en contributies is € 5.000 lager dan in 2020 (-10%) en 
€ 25.000 lager dan begroot. Door het ontbreken van de detailbegroting is een verdere analyse 
niet mogelijk. 

De baten zijn verdeeld in vijf hoofdcategorieën. Per categorie bespreken we deze in 
onderstaande paragrafen. 

3.2.1 Subsidies 
In 2021 is sprake van diverse subsidies voor een totaal van afgerond € 134.000. De subsidie 
vanuit het NOC*NSF bedroeg over 2021 € 18.000 ten opzichte van een begrote subsidie van 
€ 16.208. Voor 2022 zal een verdere verhoging van de subsidie plaats vinden naar een bedrag 
van € 52.000. 

Andere ontvangen subsidies zijn bijdragen vanuit het ministerie van VWS voor het organiseren 
van de Rotterdam Open (€ 30.321) en Holland Masters (€ 36.776). De bijdrage van het ministerie 
aan deze evenementen is afhankelijk van de totale lasten waarbij 25% van de kosten worden 
gedragen door het ministerie. In geval van het side-event Breaking bij de Rotterdam Open wordt 
50% van de kosten gedragen door het ministerie (€ 23.422). De subsidies zijn ten tijde van het 
opstellen van de jaarcijfers nog niet definitief vastgesteld door het ministerie, dit zal naar 
verwachting plaats vinden in Q3 van 2022.  

In geval van zowel de Holland Masters als de Rotterdam Open is vanuit de gemeente Rotterdam 
tweemaal een subsidie van € 10.000 toegekend. Als laatste is vanuit het NOC*NSF een subsidie 
ontvangen van € 5.775 ter dekking van de gemaakte kosten voor de internationale uitzendingen 
naar het EK en WK Breaking. 
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3.2.2 Contributies en licenties 
De post contributies en licenties bestaat uit de bijdragen die zijn ontvangen van leden, dansers, 
trainers en juryleden en overige buitengewone leden en vrienden van de NADB. Deze is als volgt 
uit te splitsen: 

1. De ontvangen lidmaatschapsbijdragen van de leden van de NADB is inclusief de 
teruggaveregeling waar leden van de NADB als gevolg van de coronacrisis gebruik van konden 
maken. In totaal hebben 820 leden de contributie van € 25 overgemaakt aan de NADB en hebben 
419 leden de bondscontributie basic à € 5 overgemaakt aan de NADB. Dit is inclusief de bijdrage 
van de rolstoelstichting alsook de Paalsportbond (DAPF). 13 leden hebben gebruik gemaakt van 
de teruggaveregeling à € 15 per persoon. 

2. De ontvangen basis- en wedstrijdlicenties bedragen € 11.110.  

3. De inkomsten aan trainers- en jurylicenties bedragen € 8.375. Er zijn 46 trainerslicenties 
betaald à € 50 en 69 jurylicenties a € 105. 26 juryleden hebben gebruik gemaakt van de 
tegemoetkoming als gevolg van de coronacrisis à € 45 per persoon. 

4. Buitengewone leden en vrienden van de NADB. 22 buitengewone leden hebben hun 
bijdrage à € 80 betaald en van vrienden van de NADB is een bedrag van € 100 ontvangen.  

3.2.3 Wedstrijden en evenementen 
De post wedstrijden en evenementen bedraagt over 2021 afgerond € 170.000. Hiervan is 
€ 109.000 afkomstig vanuit ticketverkopen voor de drie in 2021 georganiseerde evenementen. 
Voor de twee internationale evenementen is een bijdrage van € 49.000 afkomstig van de 
doorverkoop van hotelovernachtingen voor (inter)nationale deelnemers. Aan inkomsten van 
standhouders is bijna € 10.000 ontvangen. Als laatste onderdeel van deze post is de bijdrage 
van de formatieteams voor het organiseren van het NK.  

3.2.4 Opleidingen en sportcongressen 
In deze post zit de vergoeding van de deelnemers voor de door de NADB georganiseerde 
danssportopleidingen en -examens voor een totaalbedrag van bijna € 11.000. De bijdrage van de 
deelnemers aan het sportcongres bedraagt in 2021 € 840. 

3.2.5 Overige baten 
Onder de overige baten is de bijdrage van het NOC*NSF in het onderzoek naar de inrichting van 
het vlaggenschip voor Breaking verantwoord voor een bedrag van € 7.500 en de inkomsten 
vanuit de vriendenloterij à € 487. 

3.3 Lasten 
De totale lasten over 2021 bedragen € 366.000 tegenover een begroting van € 296.000. Dit 
houdt in dat de lasten € 70.000 hoger zijn dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door € 76.000 
hogere kosten aan evenementen. Hiertegenover staan lagere bureaukosten (€ 3.500) en 
wedstrijdondersteuning (€ 5.000) dan begroot. De overige kosten zijn € 6.000 hoger dan 
begroot als gevolg van juridische ondersteuning. 

De lasten zijn verdeeld in vijf hoofdcategorieën. Per categorie zullen deze worden besproken. 

3.3.1 Personeelskosten 
Er is € 1.500 besteed aan personeelskosten. Dit betreft de vrijwilligersvergoeding aan het 
wedstrijdsecretariaat. Dit is conform begroting. 
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3.3.2 Bureaukosten 
De bureaukosten bedragen € 24.000 ten opzichte van een kleine € 28.000 en is daarmee 
€ 4.000 lager dan begroot. Ten opzichte van 2020 zijn de bureaukosten tevens ruim € 1.000 
lager. De grootste kostenposten betreffen de ruim € 8.000 voor de kosten van het bondsbureau 
en een kleine € 7.000 voor ICT. 

3.3.3 Kosten evenementen 
De kosten voor de evenementen zijn € 76.000 hoger dan begroot als gevolg van de organisatie 
van een tweetal internationale evenementen. Eén van deze wedstrijden was de Holland Masters 
die gepland stond voor oktober 2020 (hernoemd naar Rotterdam Open) maar helaas niet kon 
doorgaan. Deze is toegevoegd aan de kalender van 2021 maar was niet als zodanig begroot 
vanwege de onzekere tijden. In 2020 bedroeg deze post € 30.000 daar er in 2020 alleen een NK 
is georganiseerd en het internationale evenement is doorgeschoven naar 2021. Daar deze post 
in de begroting niet verder is uitgesplitst is een verdere analyse niet mogelijk. 

3.3.4 Kosten wedstrijdondersteuning 
Aan de categorie wedstrijdstrijdondersteuning is € 5.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit is 
het gevolg van de coronacrisis daar er minder internationale wedstrijden waren in 2021. Ten 
opzichte van 2020 is deze post ruim € 10.000 hoger daar in 2020 zeer beperkt wedstrijden zijn 
georganiseerd en/of dansers niet konden worden uitgezonden. 

3.3.5 Opleidingskosten 
De opleidingskosten bedroegen in 2021 ruim € 5.000 ten opzichte van een begroting van 
€ 9.500 en waren daarmee € 4.500 lager dan begroot.  

3.3.6 Overige kosten 
De overige kosten bedragen € 13.000 ten opzichte van een begroting van ruim € 7.000. Dit 
wordt veroorzaakt door bijna € 7.000 aan juridische kosten in verband met het 
invorderingstraject op de oud-penningmeester. De baten van € 10.000 die dit heeft opgeleverd 
zijn verwerkt in de jaarcijfers van 2020. 

3.4 Analyse resultatenrekening 2021 naar activiteit. 
Behalve een analyse per categorie is het tevens mogelijk per activiteit een analyse te maken 
van de inkomsten en uitgaven. Hiermee kan beoordeeld worden of specifieke evenementen 
zoals de Rotterdam Open of Holland Masters kostenneutraal hebben gedraaid. Hieronder 
worden een aantal specifieke activiteiten nader  

3.4.1 Holland Masters en Rotterdam Open 
Zowel de Holland Masters als de Rotterdam Open hebben een beperkt verlies geleden van 
respectievelijk € 4.500 en € 4.800. Gezien de situatie in de wereld met betrekking tot de 
coronamaatregelen is de NADB hier zeer content mee. Dit is mede mogelijk geweest doordat 
het toegestaan is om vaste kosten zoals het bondsbureau (gedeeltelijk) toe te rekenen aan de 
evenementen. Dit geldt tevens voor de in 2021 gedane ict-investeringen. Deze staan niet 
verantwoord onder de deze evenementen als kosten maar zijn opgenomen onder de algemene 
kosten. Zoals benoemd bij de baten is 25% van de kosten van elk evenement gesubsidieerd 
door het ministerie van VWS en heeft de gemeente Rotterdam in beide gevallen een subsidie 
gegeven van € 10.000.  
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3.4.2 Breaking 
Bij Breaking hebben in 2021 diverse activiteiten plaats gevonden. De totale inkomsten en 
uitgaven aan deze activiteiten laten een klein positief saldo zien van € 1.700. 

3.4.3 Nederlandse Kampioenschappen 
De Nederlandse Kampioenschappen laten een negatief resultaat zien van € 7.000. Dit is 
voornamelijk het gevolg van de coronamaatregelen waardoor toeschouwers niet of nauwelijks 
aanwezig konden zijn. Dit heeft invloed gehad op de ticketverkopen. 

3.4.4 Danssportopleiding 
De via de NADB georganiseerde danssportopleiding laat een positief resultaat zien van € 5.600. 

3.5 Balans 
Waar de exploitatierekening de baten en lasten van een kalenderjaar toont, geeft de balans aan 
welke waarden (activa) er aan het begin en eind van een kalenderjaar aanwezig zijn en waar deze 
van afkomstig zijn (passiva). Besproken wordt de balanssituatie na bestemming van het 
resultaat. 

Vermogenspositie per 31-12-2021 

Het eigen vermogen van de NADB bedraagt na bestemming van het resultaat op 31 december 
2021 € 132.238. Het eigen vermogen is toegenomen met het positieve exploitatieresultaat ad € 
1.262 en vormt de buffer voor het opvangen van toekomstige risico’s. 

3.6 Activa 
3.6.1 Vorderingen 
Ultimo 2021 bedragen de vorderingen ruim € 9.000. Ten opzichte van 2020 zijn de vorderingen 
gedaald met € 11.000. De daling is veroorzaakt door de ontvangst van de vordering op de NBD a 
€ 10.000. De vorderingen zijn te splitsen in een viertal categorieën. Per categorie zullen deze 
worden besproken. 

3.6.1.1 Debiteuren algemeen 
In tegenstelling tot 2020 zijn de lidmaatschapsfacturen over 2022 niet verstuurd in december 
2021. Om deze reden zijn de debiteuren m.b.t. lidmaatschapsfacturen gedaald van ruim € 8.000 
naar zo goed als nihil. Ultimo 2021 waren nog diverse debiteuren m.b.t. de jurylicenties en 
cursusgelden voor een bedrag van bijna € 3.000. Deze zijn begin 2022 geïnd.  

Twee algemene debiteuren zijn voorzien als (voorlopig) oninbaar. Dit betreft één debiteur onder 
de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en een vordering op een standhouder 
tijdens één van de evenementen uit 2021. 

3.6.1.2 Debiteuren overig 
De post debiteuren overig betreft de vordering op het voormalig bestuurslid en is afgestemd op 
het vonnis van het hoger beroep van het Hof te ’s-Hertogenbosch van 10 juli 2018 en verminderd 
met de ontvangsten van de Gerechtsdeurwaarder Van Arkel. Het voormalige bestuurslid heeft 
afgezien van de mogelijkheden tot verder beroep zodat de juridische procedures met het 
voormalig bestuurslid over het vaststellen van de vordering zijn beëindigd. De vordering is als 
volgt opgebouwd: 
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Jaar  Bedrag 
2014 Vordering NADB ingediend bij rechtbank    341.326 
2015 Aanpassing vordering door vonnis rechtbank -/- 140.326 
2018 Kosten gerechtsdeurwaarder      1.617 
2018 Aanpassing vordering door vonnis Hof -/-  11.070 
 Definitieve vordering 191.547 

 
Jaar  Bedrag 
2016 Ontvangst GGN , Tilburg 16 
2016 Vrijval proceskosten uit veilingopbrengst 11.063 
2018 Vrijval veiling opbrengst 18.657 
2019 Ontvangen van gerechtsdeurwaarder 5.500 
2020 Ontvangen NBD agv aanpassing vordering 10.000 

 Totaal ontvangen ultimo 2021 45.236 
 

Ultimo 2021 bedraagt de openstaande vordering € 146.311. Deze is volledig voorzien en bij 
ontvangsten worden deze als baat opgenomen in de jaarrekening van het betreffende jaar. De 
gerechtelijke incasso is in handen van Gerechtsdeurwaarders Van Arkel. 

3.6.1.3 Overige vorderingen 
Onder de overige vorderingen is een bedrag opgenomen van € 2.800. Dit betreft de nog te 
ontvangen ticketgelden voor de deelnemers aan de Holland Masters die digitaal hebben betaald 
via CM.com. Deze vordering is ultimo 2021 afgewikkeld. 

3.6.1.4 Overige overlopende activa 
De overlopende activa a € 3.500 bestaan uit facturen, ontvangen in 2021 en bestemd voor de 
resultatenrekening 2022. 

3.6.2 Liquide Middelen 
De NADB heeft haar liquide middelen a € 184.405 ondergebracht bij een drietal banken. 

3.7 Passiva 
3.7.1 Eigen Vermogen 
Het eigen vermogen is opgebouwd uit de algemene reserve en de bestemmingsreserve VDN. 
Het positieve exploitatieresultaat van € 1.262 is toegevoegd aan de algemene reserve. 

3.7.2 Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden zijn in 2021 afgenomen met ruim € 40.000. Dit is het gevolg van de 
besteding van de vooruit ontvangen subsidie van het ministerie van VWS in 2021 van € 76.250 
en de terugbetaling van de onterecht ontvangen TASO à € 10.000. Hiertegenover staan de 
afrekeningen van de teveel ontvangen subsidies voor de Holland Masters en Rotterdam Open 
van het VWS à € 63.000. 

Ten opzichte van 2020 zijn de crediteuren gestegen met € 8.000. Dit is onder andere het gevolg 
van nog te betalen afrekening van het Bilderberg Parkhotel na de Holland Masters 2021. De 
crediteuren zijn in 2022 allemaal afgewikkeld. De overige overlopende activa zijn gedaald van € 
14.000 naar nihil. Dit betreffen in 2020 de lidmaatschapsfacturen over 2021 die vooruit waren 
gefactureerd. De lidmaatschapsfacturen 2022 zijn in 2022 verstuurd waardoor er geen sprake is 
van vooruit ontvangen ledenbijdragen. 



 
 

Jaarverslag NADB 2021  13 

4 Commissies NADB 

4.1 Reglementen 
De Reglementscommissie (‘RC’) bestond in 2021 uit Larissa Sneek, Laurens Neuhaus en Onno 
Butter (voorzitter). De bondsraad heeft Onno Butter in de vergadering van 22 juni 2021 
herbenoemd tot voorzitter voor een derde termijn van drie jaar. Alle leden van de RC hebben als 
adviserend lid van de bondsraad deelgenomen aan de zeven vergaderingen van de bondsraad in 
2021 en daarin advies uitgebracht.  

De RC heeft de bondsraad en het bestuur in 2021 ondersteund in het traject om te komen tot 
herziening van de statuten van de NADB. De RC heeft advies uitgebracht ten aanzien van 
diverse wijzigingsvoorstellen van de zijde van bondsraadleden en het bestuur. Waar nodig heeft 
de RC ruggespraak gehouden met de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht en de 
notaris. De adviezen zijn besproken in een op advies van de RC door de bondsraad in het leven 
geroepen werkgroep waarin leden van de bondsraad, het bestuur en de RC zitting hadden. Deze 
aanpak heeft geleid tot een breed gedragen wijzigingsvoorstel dat uiteindelijk is goedgekeurd in 
een buitengewone vergadering van de bondsraad op 2 september 2021. Als gevolg van de 
statutenwijziging heeft de bondsraad conform advies van de RC ook het algemeen reglement 
aangepast om dit weer in lijn te brengen met de statuten. De bondsraad heeft het aangepaste 
algemeen reglement vastgesteld in de vergadering van 14 december 2021.  

De RC heeft het bestuur in 2021 daarnaast geadviseerd inzake uiteenlopende onderwerpen. Dit 
betrof onder meer twee uiteindelijk afgewezen bezwaren die waren ingediend tegen de 
bondsraadverkiezing die plaatsvond in mei 2021, het dossier inzake misbruik in de danssport en 
uitleg van toepassing van de statuten en verschillende reglementen van de NADB. De RC is 
voorts betrokken geweest bij de periodieke wijzigingen van het wedstrijdreglement en het 
ranking- en uitzendreglement in 2021.  

De leden van de RC hebben hiermee in 2021 een uitdagende verscheidenheid aan vragen 
behandeld, wat een groot beslag heeft gelegd op de capaciteit. De NADB prijst zich gelukkig dat 
drie juristen op geheel vrijwillige basis steeds klaar staan voor de NADB. 

4.2 Wedstrijd secretariaat 
4.2.1 Wedstrijden 
Tussen augustus 2021 en november 2021 zijn er onder strikte voorwaarden weer wedstrijden 
georganiseerd. Dit resulteerde in de een viertal wedstrijden. De Rotterdam Open, de Holland 
Masters, de Grote prijs van Twente Oldenzaal en de Nederlandse Kampioenschappen mochten 
hun doorgang vinden. 

4.2.2 Studenten dansen 
Het aantal wedstrijdparen uit het studenten circuit ten opzichte van het aantal paren uit de 
traditionele dansschool stijgt elk jaar. Er wordt onderzocht hoe we meer grip op de toestroom 
uit dit kanaal kan krijgen. Tevens zullen we voor de komende jaren trachten op de weekenden 
waar de studenten hun wedstrijden organiseren er gelijktijdig geen Nederlandse wedstrijden 
plaats vinden. 
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4.2.3 Wedstrijdorganisatie 
In 2021 is het wedstrijdsecretariaat versterkt met Dennis Dikkers en Dirk Barkhof, naast de twee 
huidige leden Ymke Lemmens en Ed Epskamp. Jasper Vermeer heeft de functie van 
Sportsdirector neergelegd. 

4.3 Atleten 
De Atletencommissie bestaat uit 5 leden. In 2021 zijn verkiezingen gehouden voor twee functies 
van de Atleten Commissie. Eline Cloudt en Glenn Feddema zijn herkozen voor een nieuwe 
periode van 3 jaar. Dit jaar zal wederom in het teken van verkiezingen staan gezien de termijn 
van de andere drie leden dit jaar afloopt.  

Het afgelopen jaar heeft de Atletencommissie veelvuldig (virtueel) overleg gehad. De 
Atletencommissie heeft actieve zitting gehad in de werkgroep die verantwoordelijk is voor het 
nieuwe promotiesysteem, en heeft hierbij de belangen van alle dansers zo goed mogelijk 
getracht te behartigen. Deze werkgroep kwam meermaals per maand samen en de 
Atletencommissie is trots op de bijdrage die daaraan is geleverd. Daarnaast heeft de 
Atletencommissie meermaals advies gegeven aan het bestuur en aan de Sportcommissie over 
allerhande zaken, denk aan: condities tijdens een wedstrijd (de vloer, lengtes van de muziek, de 
warmte, etc.). De Atletencommissie stond ook aan de aanzet van het advies om dubbele 
promotiepunten toe te kennen op het NK van 2021. Dit om positieve stimulatie van dansers te 
bevorderen en om na tijden van onzekerheid de sfeer en motivatie er weer in te krijgen!  

Tot slot, de Atletencommissie kijkt tevreden terug op een moeilijk jaar, waarin zij ondanks de 
lockdown, de belangen van de dansers prioriteit heeft gegeven en heeft vertegenwoordigd. 

4.4 Topsport 
De sportcommissie bestond in 2021 uit Tim Puts (voorzitter), Michèle Lak, Tessa de Jongh, Onno 
Butter, Robert Bogaart en Marcel Keijzer. In september 2021 is Tessa de Jongh benoemd als lid 
van de sportcommissie. In oktober is Tim Puts teruggetreden. Inmiddels is Marcel Keijzer 
benoemd als voorzitter. De leden hebben zich ondanks de lastige tijd i.v.m. de pandemie, met 
veel enthousiasme ingezet.   

4.4.1 Wedstrijden    
Covid-19 heeft ook in 21021 een grote impact gehad op de wedstrijden en sportcongressen. 
Ondanks de moeilijkheden konden in lijn met de geldende maatregelen op dat moment toch 
belangrijke wedstrijden worden georganiseerd waaronder Het kunnen realiseren van de 
Rotterdam Open en de Holland Masters inclusief vijf Wereldkampioenschappen en het 
Nederlands Kampioenschap Formatiedansen, de Grote Prijs van Twente en het Nederlands 
Kampioenschap in Dalfsen. Voor de dansers en de NADB vormden deze wedstrijden met alle 
obstakels een bonus en een prachtig succes.   

4.4.2 Sportcongressen 
Ook hebben we, om ondanks de beperkingen als gevolg van Covid-19 maatregelen aan educatie 
te doen en het contact met onze leden te onderhouden, zijn twee online sportcongressen 
gerealiseerd.  

4.4.3 Ondersteuning, uitzending en reglementen    
De sportcommissie heeft in 2021 geselecteerde paren financieel ondersteund om lessen dan 
wel nationaal of internationaal trainingskampen naar keuze te volgen. De sportcommissie heeft 
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gezorgd voor nominatie en uitzending van paren en teams naar internationale 
kampioenschappen voor zover deze konden plaatsvinden. De sportcommissie heeft 
zorggedragen voor de periodieke en beleidsmatige wijzigingen in het wedstrijdreglement en het 
ranking- en uitzendreglement, inclusief de afstemming met de diverse belanghebbenden.  

4.4.4 Solo Dans    
In aansluiting op de ontwikkelingen van het solodansen  is een ‘Solo Dans’ competitie opgezet en 
tijdens het NK 2021 was de eerste pilot. Ondanks een kleine deelname s deze pilot ervaren als 
een succes en dit ziet de sportcommissie terug in de inschrijvingen in 2022.   

4.4.5 Klasse indeling en Promotiepunten 
Sinds een aantal jaren is er sprake van een terugloop van het aantal deelnemers op de 
wedstrijden wat versterkt wordt door de coronapandemie. Er is een werkgroep in het leven 
geroepen die bestaat uit afgevaardigden van de Sportcommissie, de Atleten Commissie, de 
NADB Academy en het bestuur. Deze werkgroep heeft tot taak gekregen om een nieuw 
promotiesysteem te ontwikkelen welke medio 2021 is ingevoerd. Tevens is een nieuwe klasse- 
indeling gemaakt met minder niveaus. Dit is 1 januari 2022 geïmplementeerd. Uiteraard zal 
e.e.a. zorgvuldig gemonitord worden en daar waar nodig zullen aanpassingen worden gedaan. 

4.4.6 Pilot Show-teams    
De sportcommissie heeft in samenwerking met een organisator een format ontwikkeld om 
wedstrijden voor show-teams te organiseren; hiermee worden show-teams op een 
laagdrempelige manier gefaciliteerd om hun prestaties in wedstrijdverband te tonen.  Het 
concept ‘Show-teams’ ligt startklaar en de intentie is bestaat om in 2022 de eerste wedstrijd te 
organiseren.    

4.5 Medisch 
Door de voortdurende Covid-19 pandemie hebben competities grote delen van het jaar 
stilgelegen en heeft de Medische Commissie geen operationele werkzaamheden verricht. Wel 
heeft de commissie actief gewerkt aan een wetenschappelijk artikel over de resultaten van het 
uitgebreide onderzoek in 2019. Voor het jaar 2022 heeft de commissie een voorstel gedaan voor 
activiteiten om de opgedane kennis uit dit onderzoek te delen met dansers, trainers en 
coaches. 

4.6 Communicatie 
Het Dansjaar 2021 bestond uit enkele communicatie hoogtepunten. 

4.6.1 Introductie #NadBoost 
De Corona Pandemie heeft voor een grote pauze in de danswereld gezorgd. De 
wedstrijdkalender werd in 2020 en 2021 hevig verstoord en lamgelegd. Verschillende online 
initiatieven werden geopperd. Ook heeft de NADB Communicatie Commissie(CC) een steentje 
bijgedragen. Verschillende uitdagingen werden in het leven geroepen met de hashtag 
#NadBoost. Een Hashtag die nog steeds wordt gebuikt voor veel dansers. Een Hashtag die op 
Instagram meer dan 500 keer gebruikt is het afgelopen jaar.  

4.6.2 Bondsraadverkiezing 
Communicatie rondom de verkiezing, bekendmaking verkiesbare NADB leden, gebruik website, 
sociale media en verschillende nieuwsbrieven aan alle leden. 
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4.6.3 Online Sessies voor Juryleden en Dansers 
Tijdens lockdowns zijn er twee online sessies georganiseerd vanuit Dansschool Clara Lamar in 
Sittard, de eerste voor juryleden en de tweede sessie voor dansers en juryleden. De CC heeft 
hier de promo campagne voor gemaakt.  

4.6.4 Trainingsdagen 
Toen er eenmaal weer gedanst mocht worden heeft de Sportcommissie de Trainingsdagen in 
het leven geroepen. De CC heeft hier de promo campagne voor gemaakt.  

4.6.5 Rotterdam Open 
De eerste wedstrijd in lange tijd, De CC heeft geholpen met: beheer en vullen van de website 
t.b.v. inschrijving, promotie, ticketafhandeling en livestream. Ook heeft de CC hier de promo 
campagne voor gemaakt.  

4.6.6 Holland Masters 
Hergebruiken van design Rotterdam Open website voor de Holland Masters, de tweede grote 
wedstrijd georganiseerd door de NADB. Ook heeft de CC hier de promo campagne voor 
gemaakt. 

4.6.7 NK2021 
In 2020 lukte het de NADB om een NK te organiseren zonder publiek. In 2021 werd dezelfde 
locatie het toneel van het NK dit keer met publiek! De CC heeft hier de promo campagne voor 
gemaakt. 

4.6.8 On going communicatie activiteiten 
Er zijn verschillende activiteiten waar de CC zich standaard mee bezighoud. Beheer sociale 
media kanalen, voornamelijk FB en Instagram. Beheer NADB.nl, bestaande uit updaten van 
content, nieuwsbericht en functionaliteiten(MyNADB). Berichtgeving omtrent succeswensen 
van dansers die worden uitgezonden naar internationale titel wedstrijden. Op verzoek van de 
Bestuur of de Sportcommissie plaatsen van nieuwsberichten of sociale media berichten.  

4.6.9 Samenstelling Commissie 
De commissie is enorm blij weer sterke banden te hebben met het NADB bestuurd aangezien 
Jeroen Koene momenteel het bestuurslid in met Communicatie in zijn portefeuille. Ciccio 
Pecoraro heeft in november aangegeven terug te willen treden als voorzitter en lid van de 
Communicatie Commissie wegens grote werkdruk tijdens zijn dagdagelijkse baan. De 
commissie heeft hem gevraagd toch onderdeel te blijven van de commissie. Ciccio heeft 
aangegeven dat hij wil proberen zijn taken in de CC terug op te pakken zodra de werkdruk 
veranderd binnen zijn baan. 

4.7 NADB academy 
De NADB Academy bestaat uit Ger Cloudt, Hannie van der Geest, Els Gevaert, Robert van Halder 
en Clara Lamar.  

4.7.1 Danssportopleiding  
De modules AJS & Specific Principles en Charts voor de Standaard discipline zijn in 2021 
uitgevoerd. Aan het examen in juli 2021 voor de module AJS & Specific Principles werd 
deelgenomen door 12 kandidaten waarvan 9 zijn geslaagd. Het examen voor de Charts module 
werd bijgewoond door 10 kandidaten waarvan 6 de opleiding succesvol hebben afgerond. 
Tevens liepen twee kandidaat opleiders mee in de training. Beide hebben de examens 
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succesvol afgesloten en verschillende lesonderdelen uit de opleiding voor hun rekening 
genomen.  

4.7.2 Practice days 
Het doel van de NADB Practice Days is om een terugkomende training te creëren op 
verschillende locaties in Nederland. Waar wedstrijddansers van debutant tot hoofdklasse en 
junior tot senior samen komen om in een ontspannen sfeer te trainen. Ook biedt het de 
mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met mededansers, gemotiveerd te blijven en 
geïnspireerd te raken door alles wat op een trainingsdag ontstaat. Door een mooie, 
professionele samenwerking met Roel Findhammer en Jeroen Luijer hebben in 2021 drie NADB 
Practice Days plaats gevonden in Zevenaar, Delft en Almere. 

Gezien de positieve reacties van de dansschoolhouders en deelnemers wordt dit project in 2022 
vervolgd. 

4.7.3 Coach module 
In de online inventarisatie sessie ‘Let’s do it Together’ kwam naar voren dat vanuit de trainers 
behoefte is naar nog meer kennis en handvatten op het gebied van trainer/coach zijn. Aan de 
andere kant merkten we ook dat er veel kennis bij de trainers zit, dus ontstond het idee om 
samen de NADB Coach module te creëren. Els Gevaert is binnen de Academy met dit project 
belast. Uiteraard is gekeken bij andere sportbonden en NOC*NSF naar reeds beschikbare 
modules maar de keuze is gemaakt om het zelf te ontwikkelen. 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: het fysieke- en mentale welzijn van de danser, het 
managen van het dansen, de branding & marketing van de danser, doping en 
grensoverschrijdend gedrag. Els heeft vele gesprekken gevoerd en een dertigtal (dans)trainers 
en sportcoaches (ook buiten de danswereld) zijn bereid mee te werken. De eerste live meeting 
is gepland in 2022.  

4.7.4 Opleiding scrutineers en Chairpersons.  
In verband met de Covid pandemie zijn de stages nog niet uitgevoerd. Dit zal in 2022 een 
afronding krijgen. 

4.8 ICT 
De ICT commissie had een uitzonderlijk druk jaar. Corona zorgde uitdrukkelijk voor meer en 
meer afhankelijkheden naar online faciliteiten. 

Allereerst is er mede door de ICT commissie voor de allereerste keer in de geschiedenis van de 
NADB een online verkiezing van de Bondsraad georganiseerd. Een achteraf ICT technisch 
gezien vlekkeloze verkiezing zonder enige wanklank. 

Daarnaast werden online meetings via ons platform afgehandeld en ook online get togethers 
ondersteund. Gelukkig was de infrastructuur van de NADB al in eerdere jaren op dot gebied 
voorbereid waardoor we in dit coronajaar ook weer optimaal konden profiteren van de 
aanwezige online faciliteiten van de NADB. 

Verder is alle voorbereiding gedaan in 2021 om alle IT van de NADB van de oude ‘legacy’ 
omgeving af te krijgen en te migreren naar clouddiensten, zodoende betere ondersteuning te 
kunnen krijgen van professionele bedrijven als ook om de afhankelijkheid naar ‘echte’ en vooral 
dure hardware die aan onderhoud onderhevig is overbodig te maken. 
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Ook de financiele commissie is daarin ondersteund, als ook het wedstrijdsecretariaat en de 
algehele ledenadministratie, die allemaal hun afhankelijkheden hadden richting de “oude’ soft- 
en hardware. 

Last but not least bleek na de Rotterdam open dat onze wedstrijdsecretariaat spullen voor het 
draaien van de wedstrijden niet meer suffient waren voor dergelijke grote evenementen. Er is 
snel en adequaat gehandeld en de volledige infrastructuur is vervangen in korte tijd na nauw 
overleg met de scrutineers en andere betrokkenen opdat de Holland Masters met nieuwe 
apparatuur vlekkeloos zijn verlopen. Hierbij zijn de laptops, NAS en netwerkapparatuur 
vernieuwd zodat we de komende jaren weer prima vooruit kunnen. 

4.9 Holland Masters / Nederlandse kampioenschappen stijldans 
Onze Holland Masters en NK commissie bestaat uit een vast team van vrijwilligers. Peter 
Heesakkers is de projectleider, de overige leden van de commissie zijn: Heleen Busscher, René 
de Groot, Marcel Keijzer, Wim-Jaap Veldhuisen, en Roeland Schelfhout, Vanuit het bestuur 
hebben ook Hannie van der Geest en Jeffrey van Meerkerk zitting in deze commissie. In aanloop 
naar de door de NADB georganiseerde events zoals de NK’s, de Rotterdam Open en de Holland 
Masters is het team per evenement 4 keer voorafgaand aan dat evenement digitaal bij elkaar 
gekomen. Dit is nodig om alles goed voor te bereiden om mooie en succesvolle evenementen te 
kunnen organiseren. Ook de dag voorafgaand aan de wedstrijden zijn de commissie leden 
aanwezig voor het coördineren van de logistiek en opbouw. Het team begeleidt ook de afbouw 
na afloop van het evenement. Commissie leden investeren hun vrije tijd in de NADB en diegenen 
die werken nemen hier vrije dagen voor op. Tijdens de event dagen wordt het team uitgebreid 
met dag / weekend vrijwilligers die o.a. de kaartverkoop regelen, catering verzorgen en de zalen 
netjes houden. We zijn dankbaar voor de grote inzet van dit team.  
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5 Overige dansvormen 

5.1 Streetdance / Hip Hop 
Zaterdag 13 december 2021 organiseerde de BDSF onder auspiciën van de WDSF het eerste EK-
hiphop U21 in Brussel. Dit was een wedstrijd 1vs1 battle. Met hulp van contacten uit de scene zijn 
er voor Nederland drie dansers geselecteerd, 2 hebben deelgenomen, de derde moest helaas 
last-minute afhaken door corona. Met een 2e en 6e plaats hebben zij het zeer verdienstelijk 
gedaan. 

5.2 Breaking 
In 2021 is door de breaking divisie bestaande uit 
Hannie van der Geest, Tyrone van der Meer, 
Angelo Martinus en Paul van Dal verder gewerkt 
aan de ontwikkeling van breaking binnen de 
NADB. Er is een ranking systeem opgesteld 
zodat het voor de Nederlandse breakers 
duidelijk is hoe zij zich kunnen kwalificeren voor 
de EK’s en WK’s. De NBL (Nederlandse Breaking 
League) is buitengewoon lid van de NADB en 
organiseren een eigen wedstrijdcircuit.  

5.2.1 NADB NK Breaking  
Op 12 september 2021 is het NK Breaking georganiseerd in het topsportcentrum in Rotterdam. 
132 breakers namen deel aan het NK wat voor het eerst in deze samenwerkingsvorm werd 
georganiseerd. 

5.2.2 EK - Sochi 
In juni 2021 zijn drie Nederlandse breakers naar het EK in Sochi, Rusland geweest om deel te 
nemen. B-girl Bo, b-boy Tawfiq en b-boy Lorenzo. De beste prestatie werd neergezet door 
Lorenzo met een 7e plek, gevolgd door Tawfiq (15) en Bo (20). 

5.2.3 WK - Parijs 
In december 2021 is het WK georganiseerd in Parijs met deelname van drie Nederlandse 
breakers. Lorenzo behaalde een 13e plek, Shane een gedeelde 19e plek van de 100 mannelijke 
deelnemers en Bo een 31e plek van de 80 vrouwelijke deelnemers. 

5.2.4 Overig 
- Eind 2021 zijn de uitkomsten van het onderzoek door Collabro’s aan de CTO’s voorgelegd en 
gepresenteerd. 

- Er is een informatieve tour bij Nederlandse breaking hotspots geweest om dansers van meer 
context te voorzien rondom de gang naar de Olympische spelen. 

- in 2021 zijn de eerste stappen gezet voor het opstellen van een technische commissie nadat 
eerst is bepaald waar de technische commissie leden aan dienen te voldoen. 

5.3 Acrobatisch Rock & Roll en Boogie Woogie 
In 2021 was het NADB-lid Larisa Gomaz actief in het werk van de WRRC. 
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Larisa Gomaz heeft een systeem voor de analyse van de jurering in Acrobatisch Rock’n’Roll 
ontwikkeld dat ze heeft gepresenteerd op de WRRC General Meeting in Warschau. Het systeem 
zal in gebruik zijn vanaf 2022 na de World Games in Birmingham, USA. 

Vanaf 2021 heeft de NADB een WRRC internationaal jurylid in de persoon van Larisa Gomaz . Ze 
zal vanaf 2022 jureren op internationale WRRC wedstrijden Ze is ook WRRC internationaal 
scrutineer en heeft deze taak vervuld tijdens WRRC competities in 2021. 

 

5.4 Dutch Areal and Pole Federation 
Tot augustus 2021 was de organisatie bekend onder de naam 
Paalsport Bond Nederland. Door de toevoeging van Aerial aan het 
werkveld van PBN is er gekozen om de naam te wijzigen naar Dutch 
Aerial & Pole Federation. DAPF is de nationale sportbond voor de 
aerial & pole. Wij behartigen als non-profit organisatie de belangen 
van de community die zich bezighoudt met paaldanssport en 
luchtacrobatiek. 

Als lid mag je deelnemen aan het NK. Na dat we in 2020 geen NK 
konden realiseren was het voor 2021 echt een doel om toch een NK 
aan te bieden. Door de steeds veranderende situaties hebben we 
uiteindelijk gekozen voor een digitaal NK, de manier waarop dit 
georganiseerd is was ook deels opgelegd door de IPSF. Dus naast alle 
Nederlandse corona maatregelen hadden we ook te maken met de 
IPSF-regels. Uiteindelijk hebben we binnen al deze regels het NK 
kunnen realiseren. Het nadeel was dat we niet de mogelijkheid 
hadden om publiek toe te laten. De kaartverkoop van het NK is 
normaal ongeveer voor 2/3e de basis van de financiering en daarnaast 
hebben wij ook sponsors tijdens een NK. Beide inkomsten waren in 
2021 niet aanwezig en daarom hebben we een klein deel van onze 
financiële reserves moeten aanspreken. De deelnemersaantallen 
(aantal routines) waren:  

• 13 Pole Sports Elite 
• 4 Pole Sports Professional 
• 8 Artistic Pole 
• 8 Aerial Hoop Elite 
• 1 Aerial Hoop Professional 
• 6 Artistic Hoop 

Totaal dus 40 Nederlandse routines. Daarnaast waren er 4 Open Pole Sports Elite atleten die via 
video vanuit andere landen hebben deelgenomen aan ons digitaal NK. 

 


	1 Inleiding
	2 Bestuurlijk jaarverslag 2021
	2.1 Algemeen
	2.2 Marketing en communicatie
	2.3 Top- en wedstrijdsport
	2.4 Verbreding danssport
	2.5 Sportparticipatie
	2.6 Bondsraad

	3 Financieel jaarverslag 2021
	3.1 Nettoresultaat
	3.2 Baten
	3.2.1 Subsidies
	3.2.2 Contributies en licenties
	3.2.3 Wedstrijden en evenementen
	3.2.4 Opleidingen en sportcongressen
	3.2.5 Overige baten

	3.3 Lasten
	3.3.1 Personeelskosten
	3.3.2 Bureaukosten
	3.3.3 Kosten evenementen
	3.3.4 Kosten wedstrijdondersteuning
	3.3.5 Opleidingskosten
	3.3.6 Overige kosten

	3.4 Analyse resultatenrekening 2021 naar activiteit.
	3.4.1 Holland Masters en Rotterdam Open
	3.4.2 Breaking
	3.4.3 Nederlandse Kampioenschappen
	3.4.4 Danssportopleiding

	3.5 Balans
	3.6 Activa
	3.6.1 Vorderingen
	3.6.1.1 Debiteuren algemeen
	3.6.1.2 Debiteuren overig
	3.6.1.3 Overige vorderingen
	3.6.1.4 Overige overlopende activa

	3.6.2 Liquide Middelen

	3.7 Passiva
	3.7.1 Eigen Vermogen
	3.7.2 Kortlopende schulden


	4 Commissies NADB
	4.1 Reglementen
	4.2 Wedstrijd secretariaat
	4.2.1 Wedstrijden
	4.2.2 Studenten dansen
	4.2.3 Wedstrijdorganisatie

	4.3 Atleten
	4.4 Topsport
	4.4.1 Wedstrijden  
	4.4.2 Sportcongressen
	4.4.3 Ondersteuning, uitzending en reglementen  
	4.4.4 Solo Dans  
	4.4.5 Klasse indeling en Promotiepunten
	4.4.6 Pilot Show-teams  

	4.5 Medisch
	4.6 Communicatie
	4.6.1 Introductie #NadBoost
	4.6.2 Bondsraadverkiezing
	4.6.3 Online Sessies voor Juryleden en Dansers
	4.6.4 Trainingsdagen
	4.6.5 Rotterdam Open
	4.6.6 Holland Masters
	4.6.7 NK2021
	4.6.8 On going communicatie activiteiten
	4.6.9 Samenstelling Commissie

	4.7 NADB academy
	4.7.1 Danssportopleiding
	4.7.2 Practice days
	4.7.3 Coach module
	4.7.4 Opleiding scrutineers en Chairpersons.

	4.8 ICT
	4.9 Holland Masters / Nederlandse kampioenschappen stijldans

	5 Overige dansvormen
	5.1 Streetdance / Hip Hop
	5.2 Breaking
	5.2.1 NADB NK Breaking
	5.2.2 EK - Sochi
	5.2.3 WK - Parijs
	5.2.4 Overig

	5.3 Acrobatisch Rock & Roll en Boogie Woogie
	5.4 Dutch Areal and Pole Federation


