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1 Inleiding  
Beste leden van de NADB en overige geïnteresseerden, 

Met aandacht is gewerkt aan het opstellen van ons jaarplan voor 2023.  

De NADB zit in een transitie. We werken aan een omvorming en verbreding van onze vereniging 
om zo danssport in de breedte te kunnen verenigen en versterken binnen sportkoepel 
NOC*NSF. Binnen deze transitie houden wij uiteraard oog voor het standaard en latin dansen 
van waaruit de NADB ooit is ontstaan.  

We realiseren ons steeds vaker dat onze vereniging niet meer uitsluitend door inzet van 
betrokken vrijwilligers kan functioneren. De behoeften en verwachtingen van onze leden en 
overige stakeholders veranderen. Zeker omdat binnen de NADB inmiddels 4 dansstijlen en het 
dansen met een beperking officieel (internationaal) erkend worden. Ook is er steeds meer 
behoefte aan structurele organisatieontwikkeling, communicatie, en het stimuleren van een 
eerlijk en veilig sport klimaat. Het bestuur en onze adviseurs (h)erkennen het belang, maar we 
realiseren ons ook dat we binnen onze vereniging niet op alle fronten kwantitatief en kwalitatief 
voldoende bezet zijn. Dit betreft onder andere ook de continuïteit van bestuur. Dit is een trend 
waar bijna alle sportbonden mee te kampen hebben. Dit vraagt om een andere aanpak. Onder 
andere door onze samenwerking met Stichting Nederland Sport en een herziening van ons 
vrijwilligersbeleid willen we onze kerntaken beter uitvoeren en de dienstverlening richting onze 
leden verder optimaliseren.  

Samen hebben we ervoor gezorgd dat de NADB er financieel gezond voor staat. We staan goed 
op de kaart bij de relevante stakeholders. Dit biedt ons uitstekend perspectief on gericht te 
kunnen investeren in een verdere duurzame ontwikkeling van de NADB.  

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

Jeffrey van Meerkerk, Voorzitter 
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2 Bestuurlijk jaarplan 2023 

2.1 Algemeen 
De NADB onderkent dat een grotere goed georganiseerde bond, waarin alle dansliefhebbers, 
dansers, danssporters, officials en alle dansvormen zijn vertegenwoordigd, meer impact maakt. 
We werken op transparante wijze samen met NOC*NSF om onze ambities invulling te geven.  

Onze prioriteiten voor 2023 zijn:  

1. Organiseren van continuïteit. Dit bereiken we op 3 manieren: 

- Herziening en optimaliseren van ons vrijwilligersbeleid. Hoe adresseren we de trend dat 
mensen zich niet meer voor langere tijd willen binden aan een rol, taak of vereniging ? Wat 
kunnen en mogen we verwachten van onze vrijwilligers?  Hoe zorgen we voor meer relevante  
kennisontwikkeling van onze vrijwilligers ? Hoe borgen we de duurzame inzetbaarheid van onze 
vrijwilligers ?  Onder andere deze vragen staan centraal in een programma wat we in 2023 ism 
NOC*NSF binnen de NADB willen implementeren. Er wordt in Q1 2023 ook een aparte 
wervingscampagne gestart om bestuurlijk talent te interesseren voor de NADB. Als onderdeel 
van deze optimalisatie zullen wij uiterlijk in Q2 van 2023 de taakomschrijvingen van de 
commissies hebben geevalueerd. 

- Bewust en verantwoord uitbesteden. De dienstverlening van Stichting Nederland Sport breidt 
uit. Hier kunnen we als NADB op meeliften. Onze samenwerking is begin 2022 gestart. Periodiek 
evalueert het bestuur de voortgang en we ervaren dat het team van Stichting Nederland Sport 
ons steeds beter begrijpt en functioneert. Dit creëert een basis van vertrouwen waardoor we in 
2023 extra taken kunnen uitbesteden aan Stichting Nederland Sport. Dit stemmen we af op het 
aanbod dat de Stichting Nederland Sport te bieden heeft. Indien nodig schakelen we ook met 
andere aanbieders waar dit beter aansluit op onze behoefte. 

- Continuïteit binnen het bestuur, van adviseurs en bondsraad. Refererend aan het vastgestelde 
bestuurlijke rooster van aan en aftreden en enkele tijdelijke benoemingen dienen we zorg te 
dragen voor opvolging en continuïteit. In de eerste helft van 2023 zal de dan geïnstalleerde 
kiescommissie nieuwe bondsraadverkiezingen uitschrijven. Over de continuïteit binnen het 
bestuur en van adviseurs volgt in Q2 2023 een update. 

2. Versterken van de Ballroom discipline als wedstrijdsport. Helaas moeten we concluderen dat 
het traditionele ballroom dansen als wedstrijdsport aan populariteit inboet. Deze trend zien we 
ook internationaal.  Onze samenwerking met Dansondernemers Nederland leert ons dat er 
steeds minder dansscholen zijn waar het ballroom dansen aan populariteit wint. Van de 
startende ballroomdansers zoeken er minder hun weg naar de wedstrijdvloer. Deze trend willen 
we als volgt adresseren: 1. intensiveren laagdrempelige samenwerking met andere bonden en 
flexibel ondersteunen van regionale initiatieven. 2. In de basis, nieuw talent: doorontwikkelen 
toolkit Dance@School om het ballroom dansen in 5 steden ism Gemeenten te kunnen 
introduceren, 3. inrichten van een bewuste samenwerking met de studenten dansers. Een 
nieuw team kan hier met een frisse blik en positieve energie mee aan de slag. 

3. Onderhouden van ons reguliere wedstrijdcircuit. Veel van onze vaste organisatoren worstelen 
met het nog financieel verstandig kunnen organiseren van een NADB wedstrijd. Het borgen van 
een gezond NADB circuit om uiteindelijk het nationaal kampioenschap te kunnen organiseren in 
een van de kern taken van de vereniging. Dit vraagt dus om hervorming van onze gelicenseerde 
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wedstrijdstructuur. In 2023 implementeren we onze nieuwe aanpak die al vorm krijgt in 
begroting voor 2023.  

4. Het omvormen, verbreden en versterken van de NADB krijgt verder vorm als een van de pijlers 
in het meerjarenbeleidsplan. Er wordt via een projectgroep gewerkt aan een concreet plan van 
aanpak wat periodiek terug gerapporteerd wordt aan bestuur en bondsraad. 

5. Ook in 2023 zal er veel aandacht uit gaan naar het stimuleren van een eerlijke en veilige 
sportcultuur binnen onze vereniging. Onze VCP is ingewerkt en actief en er wordt intensief 
samengewerkt met het Centrum voor Veilige Sport Nederland en het ISR daar waar nodig. Ook 
werkt de NADB mee aan het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de danssector en 
maken wij onderdeel uit van de focus groep zoals deze is ingesteld door het Ministerie van VWS.  
Om te kunnen garanderen dat onze huidige bestuurders, vrijwilligers, trainers, coaches etc. van 
onbesproken gedrag zijn dienen zij in Q1 van 2023 een VOG aan te vragen en aan te leveren bij de 
NADB. Hiervoor zijn financiele middelen gereserveerd in de begroting om eenmalig de kosten 
van de aanvragers hiervoor te dekken. De NADB initieert het aanvraagproces via Stichting 
Nederland Sport. 

2.2 Marketing en communicatie 
Het jaar 2023 wordt wederom een uitdagend jaar voor de Marketing- en 
Communicatiecommissie. 

De commissie is uitgedund door allerlei omstandigheden en daardoor moet vooraleerst gezocht 
worden naar nieuwe commissieleden die ook iets nieuws kunnen toevoegen aan de commissie, 
zoals bijv. experts v.w.b. artwork, webdesigners, redacteuren of marketinggoeroes. 

Naast het opstellen van richtlijnen over hoe om te gaan met verzoeken die bij de commissie 
neergelegd worden is de focus gericht op het in control komen van de communicatie. De 
commissie komt daarover met een voorstel tot werkafspraken en geeft daar uitvoering aan. . 
Duidelijkheid moet daarin houvast geven ook aan externe partijen.  

Daar waar dingen in de uitvoering goed zijn ingeregeld laten wij mensen in hun kracht komen. 
Dat betekent naast de uitvoering die dingen te gaan doen waar men zich sterk en comfortabel in 
voelt. Het uitdragen van dans en het aantrekkelijk maken van dans voor buitenstaanders, niet 
uit het oog verliezend de informatievoorziening aan de huidige, reeds actief betrokken, dansers 
en andere leden. 

Door de matige bezetting van de commissie dient het eerder gemaakte plan om flink te 
investeren nu in 2023 opgepakt te worden om met behulp van professionele organisaties en het 
daarvoor vrijgemaakte budget de NADB stevig neer te zetten als de centrale danssport bond 
van Nederland. Naast communicatie ook marketingtechnisch. Aanvulling van de commissie met 
leden die op dit gebied reeds ervaring hebben is daarbij een van de pijlers, die allereerst 
gebouwd dienen te worden. 

2.3 Top- en wedstrijdsport 
De NADB kent vier dansstijlen die erkend zijn door NOC*NSF als Topsport discipline: Standaard, 
Latin, Breaking en Acrobatic Rock&Roll. Het rolstoeldansen is via SRN onderdeel van de IPC 
(Internationaal Paralympics Comité) en Dansen met een Beperking is opgenomen in het 
programma van de Special Olympics.  
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Op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs is Breaking vertegenwoordigd als nieuwe sport. 
Samen met NOC*NSF wordt gewerkt aan de sportagenda voor Breaking. Doel is dat de NADB 
Breakers onderdeel gaan worden van Team NL van NOC*NSF.  De gesprekken hierover zijn al 
gaande. Een aantal B Boys en B girls zal richting de OS naast aan EK, WK en World Games ook 
deelnemen aan diverse internationale evenementen om zo voor kwalificatie in aanmerking te 
komen. 

Voor Standaard en Latin wordt ingezet op het financieel ondersteunen van (jeugd) paren, 
uitbreiding van het wedstrijdaanbod en de opleiding van trainers en officials. Ook heeft de 
samenstelling en bemensing van de Atletencommissie onze aandacht.  

2.4 Verbreding danssport 
Voor 2023 staat in het kader van verbreding het volgende in de planning; 
Het voorbereiden tot het (her)inrichten van de NADB waarbij de verschillende aangesloten 
dansvormen Breaking, Acrobatic Rock ’n Roll, Hiphop/Streetdance, Argentine Tango en Aerial & 
Polesport, alsook Dansen met beperking een volwaardige divisie vormen naast de Standaard en 
Latin dansen. Met deze structuur bieden we een helder inzicht voor toekomstige aan te sluiten 
nieuwe dansvormen en krijgt de versterking, verbreding en omvorming van de NADB tot een 
inclusieve algehele danssportbond steeds meer vorm. 

Daarnaast zal de NADB met support van NOC*NSF in gesprek blijven met andere organisaties in 
dansland om uiteindelijk te komen tot een platvormorganisatie waarin iedere partij die iets met 
dansen heeft een plek kan vinden.  Het doel is om  iedere danser in Nederland, van jong tot oud 
en van recreatief tot topsporter een veilig en gezond dans(sport)klimaat te bieden. 

2.5 (Sport)participatie 
Zoals verderop is te lezen heeft op het moment van opstellen van dit jaarplan de 
Sportparticipatiecommissie geen leden meer. Het bestuur vindt dit onderwerp echter zo 
belangrijk dat zij zelf graag haar beeld voor 2023 hierover deelt. 

Allereerst een toelichting waarom (sport) in dit jaarplan tussen haken staat. Mede tijdens de 
bijeenkomsten van de werkgroep voor het Meerjarenbeleidsplan 2023+ (MJBP23+) is gebleken 
dat we mogelijk over de horizon van sport heen moeten kijken. De groep recreatieve dansers in 
Nederland is significant in relatie tot andere sporten waar ook recreanten binnen de bonden zijn 
verenigd. Als danssector doen we ons daarom tekort door alleen op sport te blijven focussen. 
Dit in het verlengde van de verbreding van de danssport. Ook daar kijken we inmiddels over de 
horizon van het stijldansen heen om meer verbinding te krijgen binnen dansend Nederland. 
Bij het voorgaande hoort nog de toelichting dat wat het bestuur betreft ook recreatieve dansers 
kunnen deelnemen aan wedstrijden. Waar het dus wedstrijddansen betreft gaat dat, afhankelijk 
van de insteek van de organisator, over zowel (top)sporters als recreatieve dansers binnen 
welke vorm dan ook. 

De inzet vanuit het bestuur ligt, in volgorde van prioriteit, bij de volgende doelen: 

1. Revitaliseren (sport) participatiecommissie. 
2. Verbinden met de regio’s en studenten. 
3. Dansen voor jongeren. 
4. Dansen met een beperking. 
5. Versterken dansen bij ouderen. 
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2.5.1 Toelichting prioritering 
De prioritering is op basis van onderstaande argumenten tot stand gekomen: 

1. Om tot uitvoering van beleid te kunnen komen is een commissie nodig die hierin de 
trekkende rol kan spelen. Zonder invulling van deze doelstelling zijn overige 
doelstellingen per definitie niet haalbaar. 

2. De verbinding met de regio’s betekent een grotere landelijke zichtbaarheid van de NADB 
en haar dansvormen. Aangezien participatie een ander woord is voor deelnemen is een 
grotere landelijke dekking het primaire doel binnen deze portefeuille. 

3. Jongeren hebben de toekomst. Bewegen is essentieel voor een goede gezondheid. En 
hoe krijgen we deze twee bij elkaar via het dansen voor een gezondere volgende 
generatie. Vanuit scholen is de jeugd relatief centraal te benaderen. 

4. De twee bestaande organisaties voor dansen met een beperking hebben een eigen 
trouwe achterban en functioneren daarmee zelfstandig. 

5. Bewegen op hogere leeftijd is belangrijk om vitaal te blijven. Daarom is dit een 
doelstelling voor 2023. Echter met de beperkte faciliteit en beleid die de NADB heeft 
met betrekking tot recreatief dansen dient daar eerst een stap gemaakt te worden. 
Daarvoor kunnen we het dansen bij de jongeren gebruiken. Bovendien zijn groepen 
ouderen lastiger te bereiken en te mobiliseren. 

2.5.2 Toelichting op de doelen 
Ad. 1; Revitaliseren (sport)participatiecommissie 
Het uitgangspunt is dat het bestuur hoort te besturen, de lijnen uit hoort te zetten en de 
uitvoering te faciliteren. Die uitvoering wordt ingevuld door de, in dit geval, (sport) participatie 
commissie. Zonder commissie dus geen participatie. Dit is bij voorkeur gehaald voor het einde 
van het eerste kwartaal 2023. Zodra de commissie weer in functie is volgt een update van het 
jaarplan 2023 op dit onderdeel. Het bestuur vindt het namelijk essentieel dat de nieuwe 
commissieleden zich committeren aan het plan en daarom dan ook zelf nog inbreng  kunnen 
hebben. 

Ad. 2; Verbinden met de regio’s en studenten 
In 2022 is bekend dat contacten zijn geweest met ten minste 2 regio’s. De verbinding zoeken wij 
in 2023 door bij de regio’s op te halen waar hun behoefte ligt bij het organiseren van het 
regionale wedstrijdcircuit en dus waar zij ondersteuning vanuit de NADB kunnen gebruiken om 
te groeien of te versterken.  

Ad. 3; Dansen voor jongeren/ Dance@School  
Gekoppeld aan de regio’s gaan we op zoek naar de meest efficiënte weg om de Dance@School 
uit te rollen. Kunnen we dansscholen in het land gebruiken om tegen een vergoeding hun 
professionele kennis hiervoor in te zetten. Het gedeeld belang hierin is dat de dansscholen op 
lokaal niveau nieuwe leerlingen kunnen werven terwijl voor de NADB het dansen onder de jeugd 
weer onder de aandacht komt. Doel is dit uiterlijk Q1 van 2023 scherp te hebben zodat we begin 
september 2023 alles gereed hebben staan voor het nieuwe dansseizoen. 

Ad. 4; Dansen met een beperking 
Al vele jaren hebben we de SRN en SDN binnen de gelederen van de NADB. Deze verbinding 
willen we graag versterken vanuit ons streven naar inclusiviteit. In beide gevallen betreft het 
immers dansers met een beperking die desondanks plezier beleven in het bedrijven van hun 
sport. Dat plezier ondersteunen wij van harte en willen wij waar mogelijk alleen maar vergroten. 



 
 

Jaarplan NADB 2023  7 

Om onze waardering voor deze sporters te laten blijken zal op elk door de SRN of SDN 
georganiseerd Nederlands Kampioenschap zo mogelijk een afvaardiging van de NADB aanwezig 
zijn. 

Ad. 5; Versterken dans voor ouderen 
Dit onderwerp krijgt met name vorm door de lessen bij het dansen voor de jongeren specifiek te 
maken voor ouderen. Tevens heeft dit een directe link met het aanhalen van de banden met de 
regio’s en samen met de regionale en lokale aanbieders onderzoeken hoe we ouderen aan het 
dansen kunnen houden of krijgen. Mogelijk heeft deze doelgroep al ervaring met stijldansen 
vanuit de opvoeding, maar dan juist helemaal niet met andere dansvormen. Het beleid hierop 
toespitsen is de belangrijkste focus. 

2.6 Bondsraad 
In Q1 2023 wordt de Kiescommissie geïnstalleerd. Deze Kiescommissie zal vervolgens de 
verkiezingen uitschrijven om 12 (nieuwe) bondsraadleden te kunnen benoemen. Daarnaast 
zullen wij de informele sessies met de Bondsraad continueren om de samenwerking te 
versterken. 



 
 

Jaarplan NADB 2023  8 

3 Commissies NADB 

3.1 Uitvoerende organen 
De NADB kent verschillende uitvoerende organen en/of commissies. Deze brengen wel verslag 
uit aan het einde van het boekjaar maar stellen geen doelen voor een komend jaar. Deze 
organen komen dan ook niet terug in dit jaarplan 2023. Het betreft hier: 

• Reglementscommissie 
• Wedstrijdsecretariaat 
• Holland Masters/NK commissie 
• Financiële commissie 

3.2 Atleten 
De Atletencommissie heeft de volgende speerpunten: 

1. Onderzoeken andere samenstelling AC. Voorstel is open stellen voor dansers die 
gemotiveerd zijn en niet gekoppeld aan discipline. Gemotiveerde leden zijn wat een 
commissie laat functioneren. 

2. We zijn voornemens meer zichtbaar te zijn bij alle atleten en vaker via bijvoorbeeld 
enquêtes om input te vragen bij atleten. Ongeveer 1-2 x per jaar. 

3.3 Topsport 
De Sportcommissie heeft de volgende speerpunten: 

1. Verantwoord topsportbeleid en begroting inachtneming van stijgende kosten. 
2. Financieel ondersteunen (jeugd) paren en trainingskampen om sportprestaties te 

verbeteren. 
3. Uitbreiden project Solodanscompetitie. 
4. Eén buitenlandse wedstrijd als Team NADB bezoeken. 
5. Project Showteams in 2023 omzetten naar daadwerkelijke pilot. 
6. Wedstrijdaanbod vergroten met bv: Teammatch, Basic, Showteams, Solo. 
7. Opzetten van Equality wedstrijdcircuit. 

3.4 Sportparticipatie 
Helaas heeft in het derde kwartaal van 2022 ons het bericht bereikt dat de nog zittende leden 
van de sportparticipatiecommissie ook hun taken neer leggen. De 50Plus Beurs was dan ook het 
laatste evenement dat de commissie in zijn huidige samenstelling heeft georganiseerd. 
Uiteraard bedanken wij alle leden, ook overige oud leden, voor hun inzet voor de NADB. De input 
voor het jaarplan is logischer wijs wel uitgebleven. Zie daarom paragraaf 2.5 voor de visie op dit 
onderdeel vanuit het bestuur. 

3.5 Medisch 
De Medisch commissie heeft de volgende speerpunten: 

1. Werven van een nieuwe bondsarts. 
2. Contacten onderhouden met relevante partijen zoals NOC-NSF, Nederlandse vereniging 

van sportartsen, et cetera. 
3. Uitvoeren en actualiseren bestaande plan 2022. 
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3.6 Communicatie 
De Communicatie commissie heeft de volgende speerpunten: 

1. Opstellen van Communicatie regels: 
2. Kijken naar mogelijkheden om leden te informeren via de mail. 
3. Kritisch blijven kijken naar de website is en blijft van groot belang. 

3.7 NADB academy 
De NADB Academy heeft de volgende speerpunten: 

1. Nieuwe cursus Danssport opleiding AJS & Specifics en Charts Standaard starten.  
2. De ontwikkeling van de Modules Onderwijskunde, Fysieke begeleiding en Mentale 

begeleiding in de Coach module afronden en starten met de cursussen.  
3. Ontwikkelen van de Branding & Marketing en Management modules in de Coach 

opleiding.  
4. 1 studiedag Formatie module. 
5. Minimaal 1 Sportcongres voor juryleden/trainers/coaches en dansers. 
6. De vijf studiedagen Danssport opleiding AJS & Specifics openstellen voor juryleden. 

Deze dag volstaat om aan de verplichting te voldoen om de jurylicentie te behouden. 
7. Uitbreiden scrutineers en chairpersons poule. 
8. Uitbreiden opleiders poule Danssport opleiding. 
9. Afgestudeerde kandidaten begeleiden naar het WDSF jurytraject. 
10. Actief NADB juryleden benaderen om het WDSF traject in te gaan. 

3.8 ICT 
De ICT-commissie is naarstig op zoek naar nieuw bloed. Op de vacature is helaas nog niet 
gereageerd door enthousiaste vrijwilligers bij de ICT-commissie. Gelukkig is het ICT-landschap 
inmiddels volledig Cloud based en zijn de kosten daardoor erg laag. De transitie naar All United 
is voorspoedig gegaan, vanzelfsprekend zijn er nog wel details die verbeterd kunnen en moeten 
worden. 

Speerpunten voor komend jaar zijn dan ook de finishing touch links en rechts toepassen en 
wellicht door ontwikkelen van zaken die vanuit commissies gevraagd gaan worden. 

De basis om op door te ontwikkelen is volledig in place. 
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4 Overige dansvormen 

4.1 Stichting Rolstoeldansen Nederland (SRN) en Stichting Danssport op 
maat Nederland (SDN) 

De 3 organisaties SRN, SDN en IDNL zullen voor de toekomst de kerngroep vormen en actief op 
zoek gaan naar partijen die het idee van samenwerking op het gebied van dansen voor mensen 
met een beperking een warm hart toedragen. Deze organisaties zullen gevraagd worden om 
onderdeel te worden en actief te gaan participeren in deze samenwerkingsvorm. Dit om zo een 
overzichtelijk, elkaar verder versterkend en maatschappelijk gedragen organisatie te vormen 
waarbij het belang van de mensen met een beperking met betrekking tot dansen in de breedste 
zin van het woord en het bevorderen van de individuele – en doelgroepsmaatschappelijke 
ontwikkeling voorop staan. 

4.2 Streetdance / Hip Hop 
Voor 2023 is het plan om een formele commissie/divisie Hiphop/Streetdance in te richten en 
hiermee conform de wensen en regels van WDSF (format vergelijkbaar met Breaking) 
wedstrijden/battles op te zetten en in ieder geval een NK te organiseren. Hiermee kan dan ook 
een juiste keuze gemaakt worden van de uit te zenden dansers voor eventuele EK/WK. 

Hiernaast zijn IDS-NL en DDS als organisaties voor wedstrijden in Hiphop/Streetdance 
aangesloten bij de NADB.  
DDS organiseert geheel onder eigen vlag een wedstrijdcircuit en zijn internationaal aangesloten 
bij IDO.  
Vanuit de IDS-NL staat het volgende op de planning: 

1. 3 X regionale wedstrijd. 
2. Opstarten DSSL. 
3. Alle events zijn kostendekkend ingericht. 
4. Daarnaast i.s.m. NADB is de wens om een NK te organiseren. 
5. Onze bestuurlijke activiteiten richten zich op opleidingen t.b.v. IDS en DSSL. (Coach/ 

Adjudicator) 
6. Verder organiseren van de events. 
7. Daarnaast de standaard administratie/financiën en bijhouden reglementen, bijhouden 

boekwerken. 

4.3 Breaking 
Taken commissie 
1. - informatievoorziening naar NL breakers 
2. - opstellen ranking 
3. - opzetten en begeleiding Nederlandse team 
4. - coördinatie events (NK, EK, WK, World Games, Youth Olympic Games, etc.) 
5. - sponsoring 
6. - begroting (NOC*NSF) 

1. - informatievoorziening naar NL breakers 
Het bijhouden van de website dutchbboy.com en social media kanalen. 
Online info sessies houden over route kwalificatie EK, WK en Olympische spelen 
Relevante informatie publiceren op de NADB website. 
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2. - opstellen ranking 
Bepalen welke events in 2023 meetellen en ranking systeem opstellen 
bijhouden ranking systeem en informatievoorziening NL breakers 

3. - opzetten en begeleiding Nederlandse team 
Start Nederlandse team met 5 b-boys en 2 b-girls. 
Financiële ondersteuning en andere begeleiding van breakers die naar de int. events gaan. 
Bijeenkomsten Nederlandse team organiseren. 

4. - coördinatie events (NK, EK, WK, etc.) 
Begeleiding NL breakers die naar de EK, WK en andere wedstrijden gaan reizen. 

5. - sponsoring 
Op zoek naar additionele gelden voor betere ondersteuning NL breakers door middel van 
sponsoring. 

6. - begroting (NOC*NSF) 
Aanleveren projectbegroting 2023 voor financiële ondersteuning uitzenden NL breakers naar 
internationale wedstrijden 

4.4 Dutch Aerial and Pole Federation 
De planning binnen de DAPF om te komen tot hun jaarplan loopt gelijk op met die van de NADB. 
Daarom is bij verspreiden van dit concept jaarplan nog geen input vanuit de DAPF beschikbaar. 
Mocht deze wel beschikbaar komen voor de Bondsraad van november 2022 dan deelt het 
bestuur dit alsnog met de Bondsraad. Hopende op jullie begrip voor het dan alsnog behandelen 
in de vergadering. Indien de input later komt dan de bespreking van het concept jaarplan 
communiceert het bestuur hier apart over. 

4.5 Acrobatic Rock&Roll en Boogie Woogie 
De divisie Acrobatisch Rock & Roll en Boogie Woogie heeft de volgende speerpunten: 

1. Communicatie en Marketing 
o Workshops - WRRC Expansion project. 
o Social media content. 
o Presentatieavonds. 
o Deelname aan dans shows en festivals 

 
2. Nieuwe dansers aantrekken 

o Bieden RnR en BW cursussen in scholen, dansscholen en sportcentrums (UvA, VU, TU 
Delft). 

o BW en RnR workshops, deel van het WRRC Expansion project. 
o Start met de nieuwe RnR nationale discipline: 

▪ Solodans categorie voor kinderen en volwassene. 
▪ Formatie categorie (< 8 dansers) voor kinderen en volwassene. 

o Samenwerken met acrobatiek trainers: 
▪ Bieden RnR en acrobatiek cursussen om meer mensen (> 16 jaar) naar RnR te 

trekken. 
 
3. Participatie op nationaal en internationaal wedstrijden 

o Boogiewoogie 
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▪ Organisatie van het NK BW. Deze klasse kunnen we toevoegen aan het NK 
Standaard/Latin. 

o Nationale categorie: 
▪ Danspaar (BW Children, BW Juniors, BW Main Class, BW Seniors)  
▪ Alle dansers krijgen de kans om ook deel te nemen aan internationale 

wedstrijden. 
o Internationale categorie: 

▪ Danspaar (BW Juniors, BW Main Class, BW Seniors)  
 
4. Participatie van juryleden en scrutineers op WRRC wedstrijden  
 
5. Organisatie van de RnR en BW workshops 

▪ Organisatie van de BW workshop voor nieuwe, voormalige en actuele BW 
dansers. 

▪ Organisatie van de RnR workshop voor nieuwe dansers. 
▪ Samenwerken met internationale dansbonden (Franse en Duitse) en WRRC. 

 
6. De opleiding voor trainers en juryleden 

o We zullen een RnR en BW module van de Danssport opleiding van de NADB creëren. 
Het succesvol afronden van deze opleiding geeft de mogelijkheid om een trainers- 
en/of jurylicentie af te nemen. 

 

 

 


