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Terugkoppeling WDSF AGM 14-15 juni 2014
Op 14 en 15 juni j.l. werden de jaarlijkse WDSF PD AGM en de WDSF algemene AGM georganiseerd in
Boekarest Roemenië. Namens de NADB zijn Cor van de Stroet (voorzitter NADB PD commissie) en
Jeffrey van Meerkerk (vice-voorzitter NADB) afgevaardigd om de Nederlandse belangen te behartigen.

De belangrijkste besluiten:
De WDSF statuten worden aangepast om het mogelijk te maken om binnen de WDSF continentale
federaties in te kunnen richten. Een Europese project groep, onder leiding van Finland met
vertegenwoordigers uit 8 landen, heeft op verzoek van het WDSF bestuur een motie tot aanpassing
van de statuten voorbereid. Aanleiding: Europa vertegenwoordigt op dit moment meer dan 60% van
de WDSF. Binnen een Europese federatie krijgen de Europese landen meer grip op toewijzing en
organisatie van EK's, WDSF cupwedstrijden, grand slams, world open en international competitions.
Deze motie is aangenomen, met ondersteuning van Nederland. Uitwerking krijgt een vervolg tijdens
GOC in Stuttgart in augustus later dit jaar.

Er vindt een aanpassing plaats van de WDSF Competition Rules waarin de nationale federaties (in
ons geval de NADB) meer zeggenschap krijgen hoe zij de internationale richtlijnen van het
International Olympisch Committee (IOC) en de WDSF ten aanzien van danssport willen
implementeren. Het IOC heeft de WDSF erkend als de enige internationale danssport federatie wat
betekent dat de NADB op nationaal niveau door het NOC*NSF erkend wordt als de enige danssport
federatie van Nederland. Het IOC en de WDSF werken samen om ballroom dansen ( ST, LA,
ShowDance, en Formatie) als een olympische sport erkend te krijgen. Een van de voorwaarden
hiervoor is dat het topsport beleid op internationaal, maar ook op nationaal niveau, binnen de WDSF
infrastructuur wordt ingericht. Het IOC erkent uitsluitend de EK's en WK's die georganiseerd worden
door de WDSF. Dit betekent dat NADB paren die mogelijk in aanmerking komen om door de NADB
uitgezonden te worden naar WDSF EK's, WK's, World Games en Grand Slams GEEN EK's en WK's
kunnen dansen bij andere internationale dans organisaties. Het betreft hier alle officiële WDSF
categorieën. Extra toelichting: danstoernooien zoals Blackpool zijn geen EK's of WK's. NADB paren
kunnen deze wedstrijden dus gewoon blijven dansen. Verder worden de sportregels /richtlijnen
rondom het anti-doping beleid, integriteit/ deskundigheid officials (juryleden/ chairmen/ scrutineers)
en de kledingvoorschriften aangescherpt. Nederland heeft dit voorstel van het WDSF presidium
ondersteund.

WDSF en IPC ( Internationaal Paralympisch Comitee) werken samen om rolstoeldansen volledig te
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integreren binnen de WDSF structuur. Aan alle nationale federaties om dit ook te organiseren.
Nederland heeft dit voorstel ondersteund.

De WDSF PD is 7 jaar geleden ingericht en ontwikkelt nu snel. De afgelopen jaren zijn de top WDSF
amateurdansers die als professional hun danscarrière willen voortzetten allemaal binnen de WDSF
PD gebleven. Dit maakt dat er een sterke Professional competitie is ontstaan. Het doorontwikkelen
van de WDSF PD, en daarmee ook onze NADB PD, is speerpunt binnen de WDSF, wat betekent dat
er meer geïnvesteerd gaat worden in het begeleiden van amateur danssporters die door willen als
professional. Dit bereiken we door: meer opleiding, gerichte training en begeleiding en financieel
door verhoging van het prijzengeld. Een goede zaak. Nederland heeft dit voorstel van het WDSF
presidium ondersteund.
Bij vragen neem contact op met Jeffrey van Meerkerk via het contactformulier op de website.

Frequentie Nieuwsbrief
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal deze nieuwsbrief niet periodiek uitkomen. In plaats daarvan
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en/of wanneer er diverse interessante mededelingen voor geïnteresseerden zijn.
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