
 

 

 
Verslag reguliere bondsraadvergadering NADB 28 juni 2022 

 
 

Aanvang:  19.00 uur – Einde: 21.05 uur 
 
Aanwezige bestuursleden: 
Jeffrey van Meerkerk (voorzitter) 
Jeroen Koene (algemeen bestuurslid) 
Frank de Vos (algemeen bestuurslid) 
Jaco van den Berg (adviseur) 
Erik Fiktorie (adviseur) 
Hannie van der Geest (adviseur en notulist) 
 
Afwezige bestuursleden: 
Carool van Kesteren (secretaris)  
 
Aanwezige bondsraadleden (15) 
Willem Broekstra (vanaf 19.26), Soraya Cadil-Boeken, Stefan Doodkorte, René Ewals, 
Corrie van Hugten, Roel Findhammer, Piet Koeken, Jan Pieter Kistemaker, Peter 
Middelie, Maureen Lubbers, Rob Neuhaus, Mariëlle de Ridder, Roeland Schelfhout (tot 
19.30), Geraldine Voost, Cor Zeeman en Hannie Zeeman. 
 
Afwezig met kennisgeving 
Stefan en Eline Cloudt, Glenn Feddema, Kurt Findhammer, Elianne Findhammer-
Verbiest, Herman Lak, Wesley van Riel, Marc Valkier, Onno Butter (voorzitter 
reglementscommissie), Larissa Sneek (lid reglementscommissie). 
 
Aanwezige adviserende leden van de bondsraad 
Laurens Neuhaus (lid reglementscommissie). 
 
Overige aanwezige (vertrouwenscontactpersoon) 
Bas Scholten (vanaf agendapunt 2) 
 
Overige aanwezigen (toehoorders) 
Désirée Fiktorie-Smits (vanaf 19.54), Bert Huizing, David Kramer. 
 
1. Opening en mededelingen bestuur. 
Jeffrey heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij meldt dat Carool i.v.m. ziekte niet 
aanwezig kan zijn op de vergadering en dat hij ook zijn werkzaamheden nog niet 
heeft hervat.  
Hij vraagt de aanwezigen in te stemmen met het opnemen van deze vergadering. Dit 
is uitsluitend ten behoeve van het maken van het verslag. De opname zal niet gedeeld 
worden met de bondsraad. Alle aanwezigen gaan akkoord. 
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1.1 Update bezwaar inclusief leerpunten. 

Jeffrey geeft aan dat de bondsraad schriftelijk op de hoogte is gebracht over 
ontwikkelingen ten aanzien van de afgewezen bezwaren tegen de 
bondsraadverkiezing van 2021. Dit document maakt onderdeel uit van de stukken 
van deze vergadering. Kurt en Wesley hebben via e-mail gevraagd of de twee 
bondsraadleden die zich bij de afgewezen bezwaren hebben gevoegd, zich kenbaar 
willen maken. Jeffrey geeft aan dat het bestuur de vertrouwelijkheid die gevraagd is 
door een bezwaarmaker en door de ondersteuners daarvan eerbiedigt. Zoals 
besproken in de vergadering van 30 november 2021 kan het bestuur de informatie op 
vertrouwelijke basis delen als de bondsraad zou besluiten het bestuur te verzoeken 
om openheid van zaken te geven omdat het deze informatie nodig acht ter uitoefening 
van de bevoegdheden van de bondsraad. De desbetreffende leden kunnen zichzelf 
vanzelfsprekend, eventueel in vertrouwelijkheid, kenbaar maken. Er volgt geen 
reactie vanuit de aanwezige leden van de bondsraad. 
 
Leerpunt zoals ook eerder besproken is dat bestuur en bondsraad moeten bezien hoe 
de communicatie binnen de vereniging eventueel kan worden versterkt. Centrale 
communicatie via de website wordt ondersteund via berichtgeving op social media en 
daar waar nodig via nieuwsbrieven of één op één communicatie via e-mail. Het 
bestuur heeft besloten om samen met de bondsraad, de communicatiecommissie en 
de toekomstige kiescommissie een brede verkenning uit te gaan voeren naar de beste 
manier om met de leden te communiceren. Optie is een enquête.  
 
Voor de samenstelling van de nieuwe kiescommissie zal een openbare oproep voor 
kandidaten worden gedaan.  
 
René vraagt of het bestuur nog iets verwacht vanuit de bezwaarmakers. Jeffrey 
antwoordt dat de bezwaarmakers en de ondersteuners niet hebben gereageerd op de 
laatste reactie van 17 januari 2022 van het bestuur aan de advocaat. Het bestuur 
beschouwt het daarmee als afgesloten. René vraagt of het zin heeft om een informeel 
gesprek te plannen met de bezwaarmakers en bestuur om tot afsluiting te komen van 
dit hoofdstuk. Hij biedt zich hiervoor aan. 
Jeffrey antwoordt dat hij het aanbod waardeert en dat hij dit in het bestuur zal 
bespreken.    
Actie bestuur 
 
1.2 Onderzoek misstanden danssector. 

Inmiddels is door meerdere personen aangifte gedaan tegen een dansleraar uit 
Noord-Brabant, waarover meerdere communicaties in het nieuws zijn verschenen. De 
politie onderzoekt of tot aanhouding kan worden overgegaan. Het bestuur heeft 
frequent contact met het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN), het Instituut 
Sportrechtspraak (ISR) en NOC*NSF. Dit gaat zowel over het onderzoek als over hoe 
wij als bond onze rol kunnen pakken om eventuele misstanden tegen te gaan. Er is 
ook contact met  Onderzoeksbureau Verinorm in de persoon van Marjan Olfers over 
het vergroten van het bereik van het onderzoek.  
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Dit kan o.a. door de link nogmaals onder de aandacht te brengen van de leden met het 
verzoek om hun ervaringen (kan negatief maar ook positief zijn) te delen. Er zijn 
inmiddels 200 surveys ingevuld. Leden die het formulier al hebben ingevuld, hoeven 
dat niet nog een keer te doen.  
 
1.3 Terugkoppeling WDSF AGM. 

De algemene vergadering van de WDSF (AGM) heeft besloten om de 
bestuurssamenstelling van het WDSF Presidium aan de passen. Het bestuur zal 
worden versterkt met een vertegenwoordiging vanuit de Breaking discipline en Bojin 
Chen uit Chinese Taipei is benoemd  tot Vice-President Breaking. 
Veel is voor en tijdens de AGM gesproken over de situatie rondom de oorlog in 
Oekraïne. Vanuit Oekraïne wil men niet alleen de Russische en Wit-Russische atleten 
en officials schorsen voor deelname aan wedstrijden, maar men wil ook de bonden 
van beide landen royeren als lid van de WDSF. De WDSF (en ook de NADB) volgt 
hierin de lijn van IOC. Dansers en officials van beide landen mogen niet deelnemen 
aan officiële titel- en World Ranking wedstrijden in alle disciplines binnen de WDSF. 
Van het royeren van de bonden is vooralsnog geen sprake.  
De WDSF gaat eind dit jaar een WK Salsa organiseren in Zuid-Amerika.  
Mooi nieuws is dat René Ewals is voorgedragen als opvolger van Ashli Williamson als 
voorzitter van de WDSF Atletencommissie (WDSF AC). Jeffrey feliciteert René namens 
de NADB met deze voordracht.  
Corrie vraagt of in de vergadering nog is gesproken over de samenwerking met de 
IPC. 
Jeffrey antwoordt dat dit niet in de AGM is besproken maar wel in een ander forum. 
Hij zal Corrie separaat bijpraten. Actie Jeffrey 
 
Willem Broekstra voegt zich om 19.26 bij de vergadering.  
Hannie Zeeman vraagt of de invoering van de S5 klasse aan de orde is geweest. Jeffrey 
antwoordt dat dit niet is gebeurd, maar de vraag is wel uitgezet bij de WDSF AC om 
een onderzoek te doen naar de behoefte van een S5 categorie. René vertelt dat 
binnenkort een advies richting het Presidium gaat. Jeffrey voegt toe dat vanuit WDSF 
is aangedrongen om goed te kijken naar de leeftijdsclassificatie en naar de bereidheid 
van organisatoren om de S5 te organiseren. De NADB heeft de S5 al in het programma 
van de Holland Masters opgenomen.   
 
Roeland heeft om 19.30 de vergadering verlaten. Het aantal stemgerechtigde leden 
bedraagt nu 15.  
 
1.4 Terugkoppeling ALV NOC*NSF. 

Jaco heeft samen met Jeffrey de algemene ledenvergadering van NOC*NSF (ALV) 
bijgewoond. 
De jaarstukken van NOC*NSF zijn daar gepresenteerd.  
N.a.v. de situatie rondom het grensoverschrijdend gedrag binnen de KNGU en de rol 
van ISR hierin, leven er vragen over de werkwijze van ISR. De minister, die bij de ALV 
aanwezig was, gaf aan dat hier nader naar gekeken gaat worden. 
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Er is een notitie gepresenteerd over het bestuursmodel van NOC*NSF. Een van de 
opties is de instelling van een raad van toezicht. Dit zal de komende tijd uitgewerkt 
worden. 
Met betrekking tot de basisfinanciering van de sportbonden is een voorlopig beeld 
gegeven hoe bonden worden gefinancierd en hoe NOC*NSF denkt dit in de toekomst 
te gaan doen. De NADB ontving t/m 2021 ongeveer € 16.000 en vanaf 2022 € 52.000 
per jaar. In de komende jaren gaat NOC*NSF  het financieringsmodel verder verfijnen 
waarbij o.a. gekeken wordt naar de omzet van een bond en of daar nog bepaalde 
middelen voor toegekend kunnen worden.   
 
1.5 Update kiescommissie. 

Hannie van der Geest memoreert dat de kiescommissie in de recente 
statutenwijziging een permanente commissie is geworden die is belast met de 
organisatie van verkiezing van de leden van de bondsraad en verkiezing van leden 
van de atletencommissie De kiescommissie moet nog worden benoemd door de 
bondsraad en dat heeft prioriteit want van drie leden van de huidige 
atletencommissie loopt de termijn af.  Zoals eerder aangegeven zal binnenkort een 
oproep gedaan worden voor kandidaten voor de kiescommissie.  
 
1.6 Benoeming nieuwe vertrouwenscontactpersoon (VCP). 

De bondsraad is reeds schriftelijk geïnformeerd dat per 1 juni 2022 een nieuwe VCP 
is benoemd in de persoon van Bas Scholten. Bas zal zich later in de vergadering 
voorstellen. Jeffrey bedankt Phien Abbink voor haar jarenlange inzet voor de NADB 
en haar bereidheid om nog een jaar op interimbasis  te hebben gefungeerd.  
 
2.Vaststellen Agenda. 
Jeffrey geeft aan dat de punten 7 en 8 van de agenda vandaag niet behandeld kunnen 
worden. Alhoewel het advies van de kascontrolecommissie (KCC) luidt om de 
jaarrekening vast te stellen, is aangegeven dat de KCC nog niet alle controles heeft 
kunnen doen die noodzakelijk worden geacht. Dit heeft o.a. te maken met de 
gecompliceerde subsidieafhandeling van de gecombineerde nationale en 
internatonale evenementen, de Rotterdam Open en de Holland Masters 2021. 
Daarover heeft veel afstemming plaatsgevonden met het Ministerie van VWS en 
NOC*NSF. Het is voor de NADB de eerste keer dat zo’n verantwoording moet 
plaatsvinden en het bestuur vindt het belangrijk dat dit zuiver gebeurt.  Het bestuur 
vindt het ook belangrijk dat de KCC voldoende tijd krijgt om de voor hen 
noodzakelijke checks te kunnen doen. Daarom vraagt het bestuur aan de bondsraad 
om in lijn met artikel 15 lid 4 van de statuten de behandeling van de jaarrekening uit 
te stellen tot eind juli 2022. Eind juli wordt een korte online vergadering gepland ter 
bespreking van deze punten.   
Hannie Zeeman merkt op dat ze naast de verklaring van de KCC ook de 
accountantsverklaring mist.  Jeffrey antwoordt dat dit hiermee samenhangt. Jaco 
voegt toe dat we bij NOC*NSF uitstel hebben gekregen om de jaarrekening een maand 
later in te dienen.  
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Besluit: Het besluit om de punten 7 en 8 een maand later te behandelen wordt met 
15 stemmen unaniem aangenomen. 
 
Voorstellen Bas Scholten als VCP. 
Bas is aangesloten en hij stelt zich op verzoek van Jeffrey voor aan de vergadering. Hij 
roept op om hem vooral te benaderen als daar behoefte aan is. De overdracht van 
Phien Abbink en de introductie bij CVSN en NOC*NSF is in voorbereiding.   
Phien zal voor het eerstvolgende evenement uitgenodigd worden om afscheid van 
haar te nemen. 
 
3. Benoeming Jaco van den Berg als penningmeester. 
Jaco geeft naast zijn schriftelijke motivatie aan dat hij inmiddels een half jaar 
meedraait als adviseur van het bestuur en dat hij zich graag wil inzetten voor de 
NADB. 
Maureen vraagt hoe groot de kans is dat Jaco de drie jaar gaat volmaken. Want helaas 
kent de NADB de geschiedenis dat meerdere bestuursleden na een half jaar hun 
functie (hebben moeten) neerleggen. Jaco antwoordt dat hij niet in de toekomst kan 
kijken, maar het is wel zijn intentie om minimaal drie jaar de functie te vervullen. Hij 
heeft in zijn periode als adviseur een goede indruk gekregen van de functie. Hij heeft 
er vertrouwen in. 
Besluit: Jaco wordt unaniem met 15 stemmen gekozen als penningmeester van de 
NADB. 
Jeffrey en meerdere aanwezigen feliciteren Jaco (ook via de chat) met de benoeming. 
Jaco dankt de aanwezigen voor het vertrouwen. 
 
4. Vaststellen verslag bondsraadvergadering 30 november en 14 december 
2021. 
Dit verslag is op 7 februari 2021 gedeeld met de aanwezigen. Er zijn geen 
opmerkingen gekomen waarmee Jeffrey het verslag in deze vorm ter besluitvorming 
voorlegt. 
Willem geeft aan dat op pagina 7 een fout staat. Het woord voorzitter moet worden 
veranderd in secretaris. Dit wordt aangepast. Actie Hannie van der Geest 
Besluit. Het verslag wordt, met inachtneming van de aanpassing, vastgesteld met 14 
stemmen voor en 1 onthouding. De onthouding is van René die aangeeft op een van 
de vergaderingen niet aanwezig  te zijn geweest. 
 
5. Actiepuntenlijst. 
Maureen vraagt wanneer de actiepunten afgehandeld gaan worden, want er staan nog 
punten op uit 2021. Jeffrey legt uit dat we te maken hebben met een inactieve 
secretaris i.v.m. ziekte en dat veel zaken onder zijn portefeuille vallen. Intern wordt 
gekeken hoe dit anders opgelost kan worden. Maureen vraagt om bij de tijdsplanning 
de jaartallen er achter te zetten.  
Zij vraagt of kan worden gecontroleerd of alle acties uit het laatste verslag wel 
opgenomen zijn.  
Er zal een check gedaan worden. Actie bestuur 
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Hannie Zeeman merkt op dat de vacature van secretaris nu wel openstaat op de 
website en vraagt wat het bestuur gaat doen als iemand reageert.  
Jeffrey antwoordt dat vanzelfsprekend gesprekken zijn gevoerd met Carool en 
afgesproken is dat we wel blijven werven, omdat we niet weten hoe zijn ziekte zich 
ontwikkelt. Als hij zich weer kan inzetten dan kan hij zaken op projectbasis oppakken. 
Hij heeft veel kwaliteiten en we willen niet graag afscheid van hem nemen.  
Besluit: 
De actiepuntenlijst, met inachtneming van de opmerking van Maureen, wordt met 15 
stemmen voor unaniem aangenomen. 
 
6. Concept jaarverslag 2021. 
Jeffrey bedankt allereerst Erik voor zijn inzet bij het tot stand komen van dit 
jaarverslag. Het is al lang de wens om het verslag meer in lijn te brengen met het 
jaarplan en de begroting. Bestuur en commissies hebben de input geleverd en dit is 
het resultaat.  
Hannie Zeeman is blij met deze opzet, want veel vragen die ze had bij de jaarrekening 
zijn in dit jaarverslag al beantwoord.  
Hannie Zeeman ziet op pagina 12 dat de naam van deurwaarder Van Arkel genoemd 
wordt. Deze is echter al sinds 2020 failliet. Dit bedrijf is in april 2021 overgenomen 
door LAVG met kantooradres in Groningen. Dit bedrijf heeft een landelijk netwerk. Er 
is een kans dat hun werkwijze kostenverhogend werkt. Zij vraagt de NADB om hier 
alert op te zijn. Het verslag wordt op dit punt aangepast.  
Actie Erik en Jaco. 
Op pagina 12 onder punt 3.6.1.3 (overige vorderingen) staat een vordering genoemd 
van € 2800 van CM ticketservice. Er staat dat dit in 2021 wordt afgewikkeld. Moet dit 
niet 2022 zijn? Jaco antwoordt bevestigend en dit wordt aangepast. Actie Erik en 
Jaco. 
Tot slot staat ergens genoemd  (Hannie Zeeman weet niet of dit in het jaarverslag of 
in de jaarrekening staat) dat er een vordering is op een standhouder van € 700.00. 
Jeffrey antwoordt dat dit niet klopt. Dit betreft een hotelboeking en wordt aangepast. 
Actie Jaco 
 
Soraya merkt op dat deze zin op pagina 6 niet correct is: 
Begin 2021 heeft de Paalsport Bond Nederland (PBN) ons benaderd voor eventuele 
aansluiting. Het contact is tot stand gekomen door bemiddeling van NOC*NSF. Dit 
wordt aangepast. Actie Erik 
Verder klopt de fotoverantwoording bij de DAPF niet. Soraya zal Erik van de juiste 
naam voorzien. Actie Erik/Soraya. 
Corrie memoreert de opmerking van Wesley over de foto’s. Erik antwoordt dat per 
ongeluk een foto van een Belgisch paar is gebruikt. Die zal worden vervangen. Actie 
Erik.  
Corrie spreekt tevens de wens uit om ook een foto van het rolstoeldansen op te 
nemen. 
Erik zal bij Ronda foto’s opvragen. Actie Erik 
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Maureen vraagt n.a.v. paragraaf 2.1 wat de concrete stappen zijn om de processen 
rondom veilige sport aan te scherpen en geeft aan dat zij het verslag van de VCP mist. 
Jeffrey antwoordt dat hij hier met Phien afstemming over heeft gehad, maar dat zij in 
haar interim periode niet echt actief is geweest. Voor 2022 zal vanzelfsprekend het 
verslag van de VCP opgenomen worden.  
Hannie van der Geest licht toe dat niet alleen processen worden aangescherpt, maar 
ook worden cursussen ontwikkeld over grensoverschrijdend gedrag. Het wordt een 
onderdeel van de danssportopleiding en juryleden, trainers en ook sporters zullen 
hierover onderricht krijgen. Er wordt zelfs nagedacht over het verplichten van een 
verklaring omtrent gedrag voor officials en trainers. Dit wordt opgepakt in 
samenwerking met CVSN, VCP en de Academy. Rene vult aan dat vanuit de AC WDSF 
hier ook aan gewerkt wordt en hij stelt voor op de hoogte te houden van dit traject. 
Jaco geeft mee dat de VCP geen beleid mag ontwikkelen. Hij mag wel als klankbord 
dienen.  
 
Willem mist in het jaarverslag het verslag van de kiescommissie. Jeffrey antwoordt 
dat het eindrapport direct na de verkiezingen is gepubliceerd op de site. Willem 
vraagt of het verslag in het jaarverslag opgenomen kan worden. Het bestuur gaat dit 
bespreken. Actie bestuur 
 
René complimenteert Erik met het verslag. Hij spreekt de wens uit om net als bij 
Breaking, de successen te noemen van alle aangesloten dansvormen.  Het bestuur 
neemt dit mee. Actie bestuur  
 
Besluit: het jaarverslag 2021 wordt behoudens de opmerkingen die zijn gemaakt, 
met 15 stemmen voor unaniem aangenomen. 
 
9. Voorstel wijziging algemeen reglement. 
Dit betreft een aanpassing van het algemeen reglement n.a.v. de recente 
statutenwijziging dat de kiescommissie niet alleen de verkiezingen organiseert van de 
bondsraad, maar ook van de atletencommissie.  
Maureen mist het vastgestelde document over onverenigbaarheid van functies  Dat 
zou volgens haar meegenomen worden in het algemeen reglement.  
Jeffrey antwoordt dat alle stukken erop nageslagen zijn en dat de toezegging niet is 
gedaan. Het is ook niet terug te vinden in de verslagen. Het rooster staat op de 
website. De reglementscommissie is ook van mening dat het document niet 
thuishoort in het algemeen reglement. 
Besluit: De wijziging wordt met 15 stemmen voor unaniem aangenomen. 
 
10. Rondvraag en sluiting 
Hannie Zeeman vraagt of er inmiddels een Plan van aanpak is voor de branding van 
de NADB waarvoor € 10.000 in de begroting is opgenomen. Jeroen antwoordt dat dit 
er nog niet is. Volgende week is er een vergadering met de Communictie Commissie 
en dan is dit een van de onderwerpen.  
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Erik heeft begrepen dat tijdens het NK aan Jeffrey en Jeroen vragen zijn gesteld over 
zijn benoeming  als technisch adviseur. Dit mede in relatie tot zijn eerdere 
lidmaatschap van de bondsraad. Hij geeft graag de mogelijkheid om hem zelf de 
vragen te stellen zodat hij zelf antwoord kan geven. Dit kan vanzelfsprekend 
persoonlijk of via e-mail. Er komt geen reactie vanuit de aanwezigen. 
 
Soraya bedankt het bestuur voor de informele bijeenkomst. Zij vraagt of dit niet nog 
een keer (bijvoorbeeld in september) kan worden georganiseerd. Het bestuur zal dit 
verzoek meenemen. Actie bestuur 
 
Corrie stelt mede namens Marc Valkier de vraag wanneer het stukje over de 50 plus 
beurs op de site komt. Jeroen antwoordt dat dit vanmiddag geplaatst is en dat social 
media volgt. 
 
Peter Middelie vindt dat de vraag van Kurt en Wesley over het kenbaar maken van de 
twee bondsraadleden die zich gevoegd hebben bij de bezwaarmakers, wat 
ondergesneeuwd is.  
Jeffrey antwoordt dat dit zeker niet de bedoeling is en doet nogmaals een oproep aan 
deze personen om zich te melden, maar er komt wederom geen reactie.   
Het bestuur eerbiedigt de verzochte vertrouwelijkheid en hecht anderzijds aan 
transparantie richting de bondsraad. In die context is de update gegeven waaruit 
onder meer blijkt dat de door een van de twee bezwaarmakers verzochte 
vertrouwelijkheid eenzijdig is opgegeven. Immers, kennelijk is een voor het bestuur 
onbekende groep van derden benaderd met als gevolg dat zes personen, onder wie 
twee bondsraadleden, besloten hebben de brief van de advocaat te ondersteunen. Het 
is niet aan het bestuur om zonder mandaat van de bondsraad de namen kenbaar te 
maken. Peter vraagt of daar nu over gestemd kan worden. Laurens geeft aan dat de 
rondvraag daar geen geschikt moment voor is en adviseert om dit, als de wens daar 
is, als ingezonden agendapunt voor de volgende bondsraadvergadering in te dienen. 
Hiervoor moet de bondsraad de procedure volgen die daarvoor vaststaat.  
 
Stefan Doodkorte vraagt wat het bestuur juridisch tegenhoudt om de namen bekend 
te maken. Wat voor risico loopt het bestuur? Je kunt ook vragen of de personen die 
het niet zijn, zich kenbaar willen maken. Hij sluit zich aan bij de woorden van Peter. 
 
Erik geeft aan dat hij zich afvraagt wat de bondsraad gaat doen met de informatie als 
de personen bekend zijn.  
Peter vindt het belangrijk dat open en eerlijk met elkaar omgegaan wordt. Hij wil 
weten met wie hij aan tafel zit. In de informele bijeenkomst is gesproken over 
openheid en transparantie, maar die is er dus kennelijk niet bij een aantal 
bondsraadleden. 
Stefan Doodkorte denkt wel dat hij t.o.v. deze personen anders zal staan.  
Jeroen stelt dat in ons land wettelijk geregeld is dat mensen vertrouwelijkheid mogen 
betrachten en daar moeten we ook respect voor hebben.  
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Laurens legt uit dat het te maken heeft met privacy. Hij merkt op dat het bestuur ook 
in een spagaat zit. Aan de ene kant transparantie en het feit dat er verschil van kennis 
bestaat tussen de bondsraadleden onderling. Je wil echter ook voorkomen dat er een 
sfeer ontstaat dat mensen geen bezwaar meer durven te maken, omdat ze de kans 
lopen aan de schandpaal genageld te worden. Ook de bondsraad zal zich die vraag 
moeten stellen.  
Jeffrey reageert dat het voor het bestuur heel lastig is om wel het collectieve belang 
van de vereniging centraal te blijven stellen in de communicatie, terwijl het ook de 
vertrouwelijkheid wil eerbiedigen. Het kost veel tijd en overleg om de documenten op 
de goede manier op te stellen zodat jullie weten wat er speelt, zonder daarbij de 
vertrouwelijkheid te schenden. Hij geeft aan te begrijpen dat het voor sommigen 
wellicht vervelend is het gevoel te hebben dat niet iedereen open en eerlijk is over 
zijn of haar standpunt.  
René stelt dat het wettelijk niet is toegestaan om vertrouwelijkheid te schenden. Dat 
is volgens hem vastgelegd in de wet op de privacy. Dus hoe graag mensen ook willen 
weten wie het zijn, als ze zich niet zelf melden dan kan de vertrouwelijkheid niet 
doorbroken worden. Hij is van mening dat de discussie daarom gestopt kan worden 
want het mag volgens hem wettelijk gewoon niet.  
Jeffrey vult aan dat de vertrouwelijkheid ook vertrouwelijkheid in het collectief van 
de bondsraad kan worden. Je kunt met elkaar de vertrouwelijkheid over dit 
onderwerp afstemmen en vastleggen.  
 
Hannie van der Geest dankt de aanwezigen voor de fijne vergadering. Jeffrey sluit zich 
hierbij aan een sluit de vergadering om 21.05 uur. 
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