
Beste Bondsraad, 

Al vele jaren heb ik mijn bijdrage geleverd aan de NADB. Al die jaren had ik een mening over hoe 

zaken zouden moeten lopen om te zorgen dat we een gezonde sportbond zijn en blijven. Door het 

lot ben ik geen lid meer van de Bondsraad. Desondanks ben ik ervan overtuigd een rol te willen en 

kunnen spelen in de ontwikkeling van de danssport. Daarom stel ik mij bij deze kandidaat als 

bestuurslid van de NADB. Onderstaand licht ik mijn kandidatuur graag toe. 

 

Mijn interesse en affiniteit met de danssport mogen voor zich spreken. Minder evident wellicht is 

mijn brede ervaring als verantwoordelijk bestuurder. Halverwege jaren ’90 al heb ik mijn eerste 

ervaring opgedaan als secretaris in het dagelijks bestuur van toenmalige Bergse Radio en Televisie 

Omroep (BRTO). Als BRTO werden we volledig gefinancierd uit publiek geld en hadden we een 

programmaraad met daarin 12 vertegenwoordigers van maatschappelijke stromingen. Twee keer 

per jaar legden wij verantwoording af aan deze programmaraad over hoe onze programma’s alle 

maatschappelijke stromingen dienden. 

Na enkele jaren spelend lid te zijn geweest van Domstad Dodgers ben ik vervolgens in 2010 

verkozen tot voorzitter van deze Utrechtse honk- en softbalverening met ca. 250 leden. Als lid van 

de Vereniging Sport Utrecht (VSU) heb ik tevens een trekkende rol gehad in de NOC*NSF-proeftuin 

van Sportsconnexion met als doel de inwoners van Kanaleneiland aan het sporten te krijgen. 

Sportsconnexion was een samenwerking tussen honk- en softbal, voetbal, worstelen en Ladyfit 

(vereniging voor vrouwen met een migratieachtergond). 

Tot slot ben ik op dit moment nog secretaris van de vakafdeling Landgebruik en Watermanagement 

van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Binnen deze vakafdeling bundelen en delen wij kennis 

van ingenieurs over het gehele werkveld van droogteproblematiek en klimaatadaptatie. 

Genoemde bestuursfuncties laten zien dat ik kan samenwerken buiten mijn eigen kennisgebieden, 

maatschappelijke sensitiviteit bezit en kan besturen. 

 

Met betrekking tot het aansturen van bijvoorbeeld een commissie heb ik ruime ervaring opgebouwd 

als projectmanager Waterveiligheid en ben ik sinds 1 juli 2021 ook lijnmanager voor 15 

aanstormende talenten binnen mijn Fugro afdeling Water. Het in hun kracht zetten van deze 

adviseurs is daarmee onderdeel geworden van mijn dagelijks werk en zet ik ook graag in bij de 

vrijwilligers van de NADB. 

 

In de afgelopen maanden heb ik mijn draai kunnen vinden als adviseur van het bestuur. Beetje bij 

beetje ben ik mij gaan begeven op het pad van de (sport)participatie. In navolging van 

Sportsconnexion hoop ik ook voor de NADB meer mensen uit alle leeftijdscategorieën, alle 

windstreken van het land en uit alle dansvormen aan het bewegen te krijgen. De eerste door mij 

geformuleerde en door het bestuur als geheel gestelde doelen lees je dan ook al in het jaarplan 

2023. 

 

Graag licht ik bovenstaande onderbouwing en motivatie persoonlijk toe in de aankomende 

Bondsraadvergadering.  

 

Erik Fiktorie 

Kandidaat bestuurslid NADB 
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