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STATUTEN NADB 2010

Uittreksel statuten en algemeen reglement 2010
Opmaakdatum: 21 maart 2012

Artikel 4 – Leden
1. De NADB kent als lid:
a. verenigingen met volledige of beperkte rechtsbevoegdheid (verenigingen);
b. natuurlijke personen die lid zijn van een onder a. bedoelde vereniging
(verenigingsleden);
c. natuurlijke personen die danstrainer en/of danscoach zijn (trainer/coaches);
d. de ‘vereniging van persoonlijke leden van de NADB’(die in de statuten en
reglementen ook als een ‘vereniging wordt aangeduid);
e. natuurlijke personen die geen lid zijn van een onder a. bedoelde vereniging,
geen trainer/coach zijn, maar lid zijn van de Vereniging van persoonlijke
leden van de NADB (persoonlijke leden).
2. Tenzij anders is bepaald, wordt met ‘vereniging ‘ook de ‘Vereniging van
persoonlijke leden’ bedoeld.
3. Een persoon die als trainer/coach tot het lidmaatschap van de vereniging wil
worden toegelaten dient te voldoen aan hetgeen in het Algemeen Reglement is
bepaald.
4. Personen en verenigingen die tot het lidmaatschap van de NADB willen worden
toegelaten geven bij hun aanmelding aan welke dansvormen zij beoefenen.
5. Het bondsbestuur beslist over het toelaten van leden. Indien het bondsbestuur
niet tot toelating besluit kan de bondsvergadering op verzoek van de
betrokkene alsnog tot toelating besluiten.
6. De wijze van toelating wordt nader geregeld in het Algemeen Reglement.
7. De bondsvergadering is bevoegd leden in categorieën onder te verdelen en voor
elke categorie afwijkende rechten en verplichtingen vast te stellen.
8. Het bondsbestuur houdt een ledenregister bij. In dit register worden alleen die
gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de NADB
noodzakelijk zijn. Na voorafgaande toestemming van de bondsvergadering kan
het bondsbestuur geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, behalve van
het lid dat tegen die verstrekking bij het bondsbestuur schriftelijk bezwaar heeft
gemaakt.
9. Op voorstel van het bondsbestuur kan de bondsvergadering een persoon die
zich voor de danssport in het algemeen en voor de NADB in het bijzonder
verdienstelijk heeft gemaakt het predicaat 'lid van verdienste' verlenen.
10. Op voorstel van het bondsbestuur kan de bondsvergadering een persoon die
zich voor de danssport in het algemeen en voor de NADB in het bijzonder
gedurende lange tijd zeer verdienstelijk heeft gemaakt het predicaat 'erelid'
verlenen.
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ALGEMEEN REGLEMENT 2010
Artikel 2 - Toelating tot en beëindiging van het lidmaatschap
1. Verenigingen, waaronder begrepen de Vereniging van persoonlijke leden van de
NADB, melden zich als lid aan door het indienen van een schriftelijk verzoek bij
het secretariaat van de bond. Bij het verzoek tot toelating wordt tevens opgave
gedaan van de namen en adressen van hun bestuursleden en worden de
statuten van de vereniging overgelegd. Tevens dient opgave te worden gedaan
van de doelstelling van de vereniging. Het verzoek moet zijn ondertekend door
degenen die statutair bevoegd zijn de vereniging te vertegenwoordigen.
2. Verenigingsleden en persoonlijke leden worden door hun vereniging schriftelijk
bij het secretariaat als lid aangemeld..
3. Trainers/coaches kunnen als lid trainer/coach worden toegelaten indien zij over
de benodigde kwalificaties beschikken. Afhankelijk van de kwalificaties kunnen
trainers/coaches worden ingedeeld in verschillende categorieën. Een
trainer/coach dient bij aanmelding zijn gegevens en zijn kwalificaties te
vermelden. Het bondsbestuur kan om bewijs van de vermelde kwalificaties
vragen. Nadat een trainer/coach zich als lid heeft aangemeld zal het
bondsbestuur binnen twee maanden beslissen of meer informatie of bewijs
nodig is om tot een besluit te komen. Drie maanden nadat de aanvraag tot
lidmaatschap is ingediend of drie maanden nadat de extra informatie of het
bewijs is ontvangen zal het bondsbestuur over diens toelating beslissen.
4. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt door middel van een door het
bondsbestuur voorgeschreven aanmeldingsformulier en/of door middel van een
elektronische opgave.
5. Het bondsbestuur beslist binnen twee maanden of bij de aanmelding de juiste
en/of voldoende informatie is ontvangen. Is dit het geval dan beslist het
bondsbestuur binnen drie maanden na de datum van aanmelding over de
toelating tot het lidmaatschap of anders binnen drie maanden nadat de
verlangde informatie is verkregen.
6. Het lidmaatschap van de bond wordt beëindigd met inachtneming van het
bepaalde in artikel 8 van de Statuten.
7. Verenigingen zeggen hun lidmaatschap van de bond schriftelijk op bij het
secretariaat.
8. Een verenigingslid of een persoonlijk lid zegt zijn lidmaatschap van de bond op
door een schriftelijke mededeling aan het bestuur van zijn vereniging, die
hiervan schriftelijk mededeling doet aan het secretariaat.
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We onderscheiden derhalve de volgende leden(eventueel tevens
wedstrijdlicentiehouder) en niet leden (maar wel wedstrijdlicentiehouders):
1. Lid Trainer/Coach: (stemrecht) - [trainer- licentie]
- Volledig FDO* gediplomeerde dansleraren;
- Volledig FDO/NADB* gediplomeerde danssporttrainers;
- Personen die zijn geslaagd voor Deel I van de opleiding FDO* Dansleraar;
- IDTA gediplomeerde dansleraren (Licentiate Standaard en Latin).
- Een Lid Trainer/Coach heeft stemrecht, maar kan geen paren aanmelden voor
deelname aan danswedstrijden, (hiervoor dient men tevens wedstrijdlicentiehouder te zijn)
*Diploma van voor 1-1-2012.
2. Jurylid: (stemrecht) – [jury- licentie]
- Volledig FDO* gediplomeerde dansleraren;
- Volledig FDO/NADB *gediplomeerde danssporttrainers;
- Personen die zijn geslaagd voor Deel I van de opleiding FDO* Dansleraar.
- IDTA gediplomeerde dansleraren (Licentiate Standaard en Latin, aangevuld met
jurymodule NADB).
- Een Jurylid heeft als Lid Trainer/Coach stemrecht, maar kan geen paren
aanmelden voor deelname aan danswedstrijden, hiervoor dient men tevens
wedstrijd- Licentiehouder te zijn.
- Jury- licentie geen lid NADB zijnde hebben geen stemrecht. 1
*Diploma van voor 1-1-2012.
3. Stichting: Lid Vereniging/ (stemrecht) [wedstrijd- licentie]
- Danssportverenigingen
- Stichtingen die ten doel hebben zich met danssport bezig te houden.
Een Lid als Vereniging/Stichting heeft stemrecht en kan paren aanmelden voor
deelname aan danswedstrijden.
4. Wedstrijd- Licentiehouders geen lid: ( hebben GEEN stemrecht = voormalig
contractant)
- Dansscholen (= bedrijven), die dansparen opgeven voor deelname aan
wedstrijden;
- Personen (zelf niet actief deelnemend aan NADB danswedstrijden), die
dansparen opgeven voor deelname aan wedstrijden.
Let op!
Een wedstrijd- licentiehouder geen lid: gaat een schriftelijke overeenkomst aan
met de NADB teneinde dansparen op te kunnen geven voor deelname aan NADB
- wedstrijden.
5. Danssporters: (indirect stemrecht) [zowel amateur NADB als professional NADB]
Danssporters kunnen onderverdeeld worden in:
- Wedstrijddansers zowel Nationale NADB – wedstrijden als Internationale WDSF
– wedstrijden.
1

Betreft oude rechten wordt nog nader uitgewerkt
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-

Wedstrijddansers zowel Nationale NADB – wedstrijden als Internationale
wedstrijden niet onder de regels van de WDSF.
Debutantenklassen (en overige klassen) voor de regionale – wedstrijden (niet
zijnde NADB – wedstrijden).
Danssporters die lid zijn van een aangesloten dansantevorm. (Streetdance,
Rock&Roll, Boogie Woogie, Rolstoeldansen, G-dansen, Baton Twirlen en Line
Dance)

Indirect stemrecht wil zeggen:
Een vertegenwoordiger(danssporter) van de danssporters van een vereniging, stichting
of trainer/coach hebben een stem in de algemene vergadering van de NADB.
Noot:
De aangesloten dansantevormen zijn in beginsel autonome en dus op zich zelf staande organisatievormen die zich hebben
aangesloten bij de NADB voor zowel sporterkenning als aansluiting bij NOC*NSF.
De dansantevormen organisaties hebben het stemrecht als van vereniging/stichting en vertegenwoordigen tevens hun
danssporters.

Verwerkingsproces van een aanvraag voor
lidmaatschap c.q. licenties
Aanmelding conform artikel 2 lid 4, door aanvrager ingediend bij bondsbureau
Tijd
3
M
A
A
N
D
E
N

Stappen proces 1

Ontvangstbevestiging
Ontvankelijk ja*
Mededeling hiervan

a

Besluit toetreding
Besluit: ter kennisgeving
aan de aanvrager***

Verwerken in ledenlijst

Actie

Bondsbureau
Bestuursbesluit
Bondsbureau

Bestuur
Bondsbureau

Bondsbureau

Stappen proces 2

Ontvankelijk nee*
Mededeling hiervan
Aanvullende gegevens
aanleveren
Ontvankelijk ja/nee*
Besluit toetreding
ja**/nee
Besluit: ter kennisgeving
aan de aanvrager***
Besluit toetreding nee,
dan mededeling hiervan
met reden omkleed.
Besluit toetreding ja, dan
verwerken in ledenlijst

Actie

Bestuursbesluit
Bondsbureau
aanvrager
Bestuursbesluit
Bestuur
Bondsbureau
Bondsbureau
Bondsbureau

Besluitvormingstijd: in beginsel stappen proces 1 afronden binnen 3 maanden of
eerder.
a

*
**
***

Binnen een week versturen
Besluit binnen 2 maanden
Besluit binnen 2 maanden na ontvankelijk
Besluitproces kan oplopen tot meer dan 5 maanden
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Tijd
>3
M
A
A
N
D
E
N

Registratie danssporters
NOC*NSF vereist een juridische binding (vorm van lidmaatschap) tussen de danssporters
en de danssportkoepel NADB. Danssporters van de NADB, Regio-organisaties en
dansantevormen worden automatisch geregistreerd NOC*NSF. De registratie bij
NOC*NSF is beperkt tot naam, geslacht, postcode, dansvorm, datum m.i.v. en derhalve
beperkt.

Contributies 2014
Omschrijving

C*

Startzegel/boekje/start- licentie t.b.v. danssporters NADB

1

Per 01-012014
€ 11,80

Startzegel/boekje/start- licentie t.b.v. debutantenklassen NADB

1.a.

€ 11,80

Startzegel/boekje/start- licentie t.b.v. regioklassen aangesloten bij
NADB en dansen in de debutantenklassen

1.b.

€ 10,00

Startzegel/boekje t.b.v. danssporters (overige dansantevormen)

1.c.

€ 10,00

Bondsbijdrage/bonds- licentie dansers wedstrijdklasse NADB

2

€ 29,50

Lidmaatschap sectie trainers/coaches NADB/trainer- licentie

3

€ 59,00

Jury- licentie1 NADB

4

€ 29,50

Jury- licentie WDSF

4.a.

€ >100,00

Jury- licentie WDSF/PD

4.b.

€ n.n.b.

(4)

Dansschool/pareninschrijver tevens lid sectie trainers/coaches

5

€ 59,00

Dansschool/pareninschrijver geen lid sectie trainers/coaches
(wedstrijd- licentiehouder2)… let op! Wedstrijd- Licentiehouder is niet
lid van de NADB

6

€ 118,00

Vereniging/Stichting/ wedstrijd- licentie

7

€ 82,30

* C = categorie

Jury- licentie is voor leden van de NADB
Onder wedstrijd- licentiehouder wordt verstaan: bevoegdheid tot paren inschrijven
voor NADB – wedstrijden.
3
Bedrag afhankelijk van koers t.o.v. Zwitserse valuta met opslag van € 10,00
administratiekosten. (WDSF factureert de NADB hiervoor)
4
Nog niet bekend. (WDSF factureert de NADB hiervoor)
1
2

Bijlagen:
- Aanvraagformulier lid NADB
- Aanvraagformulier licentiehouder (contractant)
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(3)

