
 

 

Concept verslag bondsraadvergadering NADB 26 juli 2022 
 
 

Aanvang:  19.00 uur – Einde:  19.55 uur 
 
Aanwezige bestuursleden: 
Jeffrey van Meerkerk (voorzitter) 
Jaco van den Berg (penningmeester) 
Frank de Vos (algemeen bestuurslid) 
Hannie van der Geest (adviseur en notulist) 
 
Afwezige bestuursleden: 
Carool van Kesteren (secretaris)  
Jeroen Koene (algemeen bestuurslid) 
Erik Fiktorie (adviseur) 
 
Aanwezige bondsraadleden (18) 
Soraya Cadil-Boeken, Stefan  Cloudt, Eline Cloudt, Glenn Feddema, Kurt Findhammer, Elianne 
Findhammer-Verbiest , Roel Findhammer, Corrie van Hugten,  Jan Pieter Kistemaker, Piet Koeken, 
Peter Middelie (tevens lid KCC) , Mariëlle de Ridder, Wesley van Riel, Roeland Schelfhout , Marc 
Valkier, Geraldine Voost, Cor Zeeman en Hannie Zeeman.    
 
Afwezig met kennisgeving 
Willem Broekstra, Stefan Doodkorte, René Ewals, Herman Lak, Maureen Lubbers en Rob Neuhaus.   
Laurens Neuhaus (lid reglementscommissie). 
 
Aanwezige adviserende leden van de bondsraad 
Onno Butter (voorzitter reglementscommissie) 
Larissa Sneek (lid reglementscommissie). 
 
Overige aanwezigen 
Hans de Vlieger ( voorzitter Kascontrole commissie) 
Sietse de Ridder (lid Kascontrole commissie)  
 
Overige aanwezigen (toehoorders) 
Bert Huizing (vanaf 19.13) en David Kramer. 
 
1.Opening 
Jeffrey opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij dankt hen voor het 
feit dat ze de moeite hebben genomen om deze extra vergadering bij te wonen.  
Alle aanwezigen stemmen in met het opnemen van deze vergadering. Dit is uitsluitend ten 
behoeve van het maken van het verslag.  
Er zijn 18 stemgerechtigde bondsraadleden.  
 
2. Agenda 
Er is digitaal een verzoek binnengekomen om de volgorde van de agenda aan te passen . Dit mede 
omdat een aantal bondsraadleden vanaf hun vakantie adres deelnemen. 
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Alle aanwezigen gaan akkoord met naar voren verplaatsen van de agendapunten 5 en 6 
(Jaarrekening 2021 en decharge bestuur over 2021). 
 
5 Jaarrekening 2021 
Jaco neemt het woord en vertelt dat de eerste versie van de jaarrekening al met de stukken van 
de vorige vergadering zijn gedeeld. In de vorige vergadering is met elkaar besloten om de 
behandeling van de jaarrekening op te schuiven naar eind juli omdat de KCC haar controle nog 
niet volledig had afgerond. We sluiten het jaar 2021 af met een licht positief resultaat en dat is, in 
aanmerking nemend dat we midden in een Coronajaar zaten, een mooi gegeven. In overleg met 
het bestuur, de KCC en de accountant is besloten om de jaarrekening anders in te delen dan in 
voorgaande jaren. Tevens is besloten dat de accountant geen apart rapport meer zal opstellen 
maar een samenstelverklaring zal verstrekken.  De accountant heeft dit in een schrijven toegelicht 
dat bij de stukken is gevoegd. Dit is een efficiency slag die we met elkaar maken.  
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen dus Jaco geeft het woord aan Hans de Vlieger, 
voorzitter KCC. 
 
5.1 Verklaring Kascontrole Commissie 
Het verslag van de KCC is aan iedereen toegezonden. De KCC heeft de controle over de 
jaarrekening 2021 uitgevoerd en de KCC is van mening dat de gepresenteerde cijfers over het jaar 
2021, met een jaarresultaat van € 1262 positief en een balansresultaat van € 193.592, een juist en 
volledig beeld geeft van de financiële situatie van de NADB. De KCC adviseert de bondsraad om de 
jaarrekening goed te keuren. Uit de controles kwamen geen aanvullende vragen naar boven. De 
KCC adviseert de bondsraad om het bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2021. De KCC 
heeft wel een aantal aanbevelingen die ook in het verslag benoemd zijn. Hans licht er drie uit. De 
KCC is van mening dat de bezetting van de Financiële Commissie zeer dun en kwetsbaar is en 
adviseert om de bezetting naar twee personen te brengen.  
Er was geen goed inzicht in de contracten die de NADB heeft afgesloten en de KCC beveelt 
dringend aan om een contracten register aan te leggen onder beheer van een bestuurslid. 
De KCC heeft veel aandacht besteed aan de NK’s, de Rotterdam Open en de Holland Masters.  
Hoewel de sportbond uitgezonderd is van BTW zolang er geen winstoogmerk is en de activiteiten 
samenhangen met de sportbeoefening, kunnen nevenactiviteiten belast zijn met BTW. Deze 
nevenactiviteiten zijn bijvoorbeeld toegang tot sportevenementen, sportdemonstraties en 
reclamediensten. Het toegang geven tot sportevenementen is vrijgesteld tot € 50.000. Komen de 
opbrengsten daarboven dan is het gehele bedrag onderworpen aan de BTW, dus ook de entree 
voor het NK. De KCC verzoekt het bestuur daar naar te kijken. Actie bestuur 
 
Jeffrey dankt de KCC voor het vele werk en de aanbevelingen.  
Hij merkt tevens op dat de Rotterdam Open eenmalig was. Dit was een inhaalslag van het 
geplande evenement in 2020. Richting de toekomst wordt het één internationaal evenement.  
Jaco antwoordt dat de aanbevelingen binnen het bestuur besproken gaan worden en daar waar 
nodig opgepakt. Het advies m.b.t. de Holland Masters structuur gaan we, eventueel in overleg 
met NOC*NSF, onderzoeken.   
Hannie Zeeman complimenteert de KCC voor het vele werk. Zij vraagt of het negatieve resultaat 
van beide evenementen invloed  heeft op de opmerking van de KCC over structuur HM. Hans 
antwoordt dat dit niets met elkaar te maken heeft. Dit gaat uitsluitend over opbrengsten zoals 
entreegelden en inkomsten stands etc.  
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Jan Pieter dringt erop aan om in de toekomst de cijfers eerder aan te leveren zodat alles op tijd 
afgewerkt kan worden. Jaco antwoordt dat dit zeker een streven is. 2021 was een lastig jaar 
omdat een jaarrekening gemaakt moest worden over een boekjaar wat hij zelf niet heeft gevoerd. 
In een administratie die hij niet kende. Hij was ook nog geen penningmeester en had niet overal 
toegang toe. Daarbij heeft hij Corona gehad en dit alles maakte dat we later zijn dan gepland.  
Jan Pieter doet de suggestie om, met het oog op de toekomst, de begroting en jaarrekening te 
splitsen in de verschillende dansvormen. Jaco antwoordt dat hij de begroting en de jaarrekening 
op een iets andere manier wil insteken. Hij komt daar bij de begroting 2023 op terug. Hij hoopt 
met de nieuwe insteek een beter overzicht te geven hoe bepaalde kosten worden toe berekend 
aan bepaalde activiteiten. 
Besluit: De jaarrekening wordt goedgekeurd met 17 stemmen voor en 1 onthouding. 
 
6.Decharge bestuur over 2021 
Besluit: De bondsraad besluit met 18 stemmen voor het bestuur decharge te verlenen over het 
jaar 2021.  
Jeffrey dankt de bondsraad voor het vertrouwen.  
 
3. Vaststellen verslag bondsraadvergadering 28 juni 2022 
Er zijn geen schriftelijke opmerkingen op het verslag binnengekomen.  
Besluit: het verslag wordt unaniem met 18 stemmen voor vastgesteld. 
 
3. Wijzigingen Jaarverslag 2021 
Er zijn twee documenten met de bondsraad gedeeld. Een versie waarin aangegeven wordt wat de 
wijzingen zijn en de definitieve versie.  
Corrie vraagt of ook een tekst opgenomen kan worden over de SRN. Dit wordt opgenomen. Actie 
bestuur.  
Soraya wijst op een kleine spellingfout bij de fotoverantwoording. Het moet zijn Caroline.  
Besluit: Het Jaarverslag wordt met inachtneming van de aangevoerde punten aangenomen met 
16 stemmen voor en 2 onthoudingen.  
 
4. Actiepuntenlijst 
Er zijn geen schriftelijke opmerkingen op de actiepuntenlijst binnengekomen. 
Besluit: de lijst wordt unaniem met 18 stemmen voor vastgesteld. 
Marc vraagt of bij twee punten de een datum ingevoerd kan worden. Hij benoemt de werkgroep 
inclusiviteit. Jeffrey legt uit dat door de bestuurswissel (aftreden Nadia van den Heuvel) dit is 
blijven liggen. De actie ligt bij hem en bij René. Dit wordt opnieuw opgepakt en dan komt er een 
tijdsplanning bij.  
Tweede is ‘Commissies en Divisies omschrijven’. Dit ligt bij het bestuur en de RC. Jeffrey vertelt 
dat dit meegaat in de ronde Meerjaren Beleidsplan 2023 +. Hier wordt Q 4 aan toegevoegd.  
 
7. Rondvraag 
Hannie Zeeman vraagt of de aanmeldingen voor de Kiescommissie, met daarbij de motivaties,  
gedeeld gaan worden met de bondsraad. Jeffrey antwoord bevestigend. 
Hannie Zeeman vraagt hoe de verdere procedure gaat verlopen. 
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Hannie van der Geest legt uit dat bij de Atletencommissie drie leden aftreedbaar zijn en dat er 
verkiezingen plaats moeten vinden. De drie leden die aftredend zijn, is gevraagd of zij tot aan de 
volgende verkiezingen nog aan willen blijven.  De verkiezingen kunnen pas plaatsvinden als de 
kiescommissie is geïnstalleerd. Daar zijn twee opties voor. Wachten op de novembervergadering 
of tussentijds een korte digitale vergadering plannen om de kiescommissie te installeren.  
Actie bestuur 
 
Peter vraagt hoe we in de toekomst de meerdere dansvormen gaan integreren binnen de 
bondsraad. Nu hebben Soraya en Pieter zitting vanuit een andere dansdiscipline maar het 
merendeel bestaat uit afvaardiging van stijldans. Gaat dit veranderen?  
Frank licht toe dat vorige week is gestart met de werkgroep voor het maken van het Meerjaren 
Beleidsplan 2023 +. In die werkgroep zit een brede vertegenwoordiging van alle bloedgroepen. 
Daar komen alle onderwerpen aan de orde, dus ook de vertegenwoordiging binnen de bondsraad.  
Jeffrey voegt toe dat we natuurlijke momenten hebben van aan- en aftreden bondsraadleden. In 
de zomer van 2023 zijn de volgende verkiezingen. Dan is een aantal leden aftreden en moeten 
nieuwe posities ingevuld worden. Hoe de samenstelling van de bondsraad er in de toekomst uit 
gaat zien is nog niet besloten. Daarom is het belangrijk dat we werken aan een MJBP wat 
gedragen wordt door iedereen. We krijgen daarvoor support van NOC*NSF. Zij hebben een 
consultant ter beschikking gesteld om dit proces samen met de andere  partijen voor te bereiden 
om te komen tot een gedragen MJBP zodat we als echte dansbond van Nederland, die alle takken 
van danssport verbindt, kunnen fungeren onder de paraplu organisatie NOC*NSF. Het proces is 
ingezet en zodra er volgende stappen zijn gezet komen we terug bij de bondsraad. 
 
Cor vraagt of er al meer bekend is over de kandidaten voorzitterschap.  
Jeffrey antwoordt dat met de kandidaat die eerder interesse heeft getoond gesprekken zijn 
gevoerd en dat er contact is met een persoon vanuit het netwerk van NOC*NSF.  Er kan echter 
pas een kandidaat voorgedragen worden als iemand zich ook daadwerkelijk beschikbaar wil 
stellen.  Het bestuur wil een kandidaat voorstellen die ook gedragen wordt door het bestuur zelf. 
In die fase zijn we nog niet.  Cor vraagt of het bestuur dan eventueel de keuze gaat maken tussen 
de twee kandidaten. Jeffrey legt uit dat als mensen zich echt kandidaat stellen de keuze bij de 
bondsraad ligt. Alleen de genoemde personen willen in afstemming met het bestuur komen tot 
een voordracht. En zover zijn we nog niet.  
 
Wesley vraagt of het bestuur wil overwegen om zich kandidaat te stellen voor de titel granting 
voor de Europa Cup Standaard. Die is namelijk nog vrij. Het bestuur zal dit onderzoeken. Actie 
bestuur.  
Verder heeft hij gehoord dat er initiatieven zijn om een wedstrijd te organiseren met alle bonden 
binnen Nederland. Dus dansbreed. Hij ziet dit als een mooie verbinding met alle organisaties.  
Jeffrey antwoordt dat we niets liever zouden willen om te komen tot een mooi evenement wat 
gedragen wordt door iedereen die een passie heeft voor onze mooie danssport. Wesley koppelt 
dit terug aan zijn contact.  
 
Corrie  geeft aan dat ze graag had willen lezen hoe B Boy Lorenzo is geëindigd op de World 
Games.  
Hannie antwoordt dat hij op 1 punt na de beste 8 niet heeft gehaald. Hij is 10e geworden. Voor 
zo’n jonge deelnemer een fantastisch resultaat.  
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Verder  vraagt ze of de Communicatie commissie nogmaals een oproep kan doen voor de 50 Plus 
beurs. Ook zoeken ze nog mensen die op een dag de leiding kan nemen.   Actie Communicatie 
Commissie. 
Corrie vraagt of voor 2022 nog een bedrag beschikbaar is voor SDN. Jaco gaat dit uitzoeken.  
Actie Jaco. 
 
Hannie Zeeman vraagt of er nog Nederlandse paren deelgenomen hebben aan de World Games. 
Jeffrey antwoordt dat geen Nederlandse paren zich hebben gekwalificeerd. 
Hannie van der Geest vult aan dat wel een Nederlands jurylid op de World Games aanwezig was 
om te jureren bij de Rock ’n Roll en Boogiewoogie. 
 
Jeffrey sluit de vergadering met een dankwoord aan de collega’s van het bestuur, de adviseurs en 
de (adviserende) leden van de bondsraad. Hij wenst iedereen een fijne vakantie.  
  
 
 


