Nederlandse Algemene Danssport Bond

TOELICHTING REGISTRATIEFORMULIER DANSSPORTERS
Ten behoeve van de NADB en NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie)
Inleiding
Jaarlijks bij aanvang van het nieuwe dansseizoen en voorafgaand aan de eerste wedstrijd waaraan wordt
deelgenomen dienen de danssporters geregistreerd te worden. Daarbij worden dan tevens de bonds 1 en startzegel
bijdragen geïnd (zie art 2.2.1 en 2.4.4. van het wedstrijdreglement).
Het is jaarlijks van belang om vast te stellen welke danssporters in het nieuwe seizoen de wedstrijdsport continueren
en of er zo mogelijk mutaties zoals partnerwisseling of wijziging van licentiehouder (zie art. 2.2.3. en 2.2.4. van het
wedstrijdreglement) aan de orde is.
De registratie
De registratie van de danssporters bij zowel de NADB als NOC*NSF beperken zich tot basis gegevens van
danssporters en is bedoeld voor communicatie en uiteraard om de wedstrijdadministratie naar behoren te kunnen
uitvoeren.
Persoonsgegevens, identificatie, adres en rekening gegevens.
De naam, geboortedatum, geslacht en adresgegevens zijn de primaire basisgegevens omtrent een danssporter.
De identificatie gegevens zijn van belang voor het startboekje van de individuele danssporter (zie art.2.4.3.)
Danscategorie
De danssporters kunnen aan diverse categorieën deelnemen en daarmee over meer dan één startboekje beschikken.
Sportgegevens zijn alleen van toepassing voor de categorie Ballroom, Latin en Formatiedansers
Deze gegevens zijn van belang voor de indeling in de wedstrijden en het administreren van de sportresultaten zoals
promotiepunten, promoties etc.
Verklaring danssporter
De danssporter gaat bij deelname aan de wedstrijden akkoord met de bepalingen van het
wedstrijdreglement.
De NADB is lid van de NOC*NSF waarbij het van belang is, in het kader van ondersteuning topsportbeleid,
subsidies etc. ,dat danssporters geregistreerd zijn bij de NADB en bij NOC*NSF en die daarvoor tegen
betaling een startboekje hebben aangeschaft. De NADB zal de persoonsregistraties inrichten conform de
Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De NADB wil graag kunnen communiceren met de danssporters via de digitale snelweg en vraagt daarom om
een E mailadres. Het E mailadres zal uitsluitend voor deze communicatie worden aangewend en niet voor
andere doeleinden.
Het wedstrijdreglement van de NADB is beschikbaar op de website van de danssportbond WWW.NADB.EU onder
de tab wedstrijden/reglementen.
Een toelichting over doelstelling registratie werkwijze van de registratie en een privacy statement over de
registratie is eveneens beschikbaar op bovengenoemde website.

1 De bondsbijdrage geld voor de Ballroom,Latindansers die aan de landelijke wedstrijden deelnemen. Vrijgesteld van bondsbijdrage zijn
sportdansers die bij aanvang van het dansseizoen uitkomen in de volgende categorie en klasse: a. Debutanten: Deb. II, Deb. III, Deb. IV en Deb.
V; b. Senioren I: C- klasse; c. Junioren I en II: B- klasse; d. Juveniele I en II: A en B- klasse. Bij tussentijds overgaan naar de andere categorieën
dient alsnog de bondsbijdrage te worden betaald.
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