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Back2Basic
Back2Basic afgelopen? Welnee! Zet de data
hieronder maar alvast in je agenda:
-

4 september - Meppel
2 oktober - Zevenaar
16 oktober - Noordhoek
6 november - Helmond
8 januari - Leeuwarden
15 januari - Amsterdam

Met dank aan Henk Peter Vos, Ronald Straatman en Toine & Willy Daas , Dansschool Reniers, Saco Velt en
Eddy Spier voor het gratis ter beschikking stellen van hun locaties!
Focus van deze trainingen: Partnering Skills & Movement to Music. Houd de website en Facebook in de
gaten voor meer informatie!

Verslag WDSF AGM - door Jeffrey van
Meerkerk
Op 10, 11 en 12 juni j.l. organiseerde onze internationale
moederorganisatie, de WDSF, in samenwerking met FIDS, de
Italiaanse federatie, de Annual General Meeting (AGM) in Rome,
Italië. Namens Nederland, de NADB, mochten Cor van de Stroet,
voorzitter van de NADB PD commissie en ikzelf ons land vertegenwoordigen, om mede richting te geven
aan de strategie en beleid van WDSF.
Om te beginnen wil ik Cor enorm bedanken voor zijn professionaliteit, betrokkenheid bij de NADB en
vooral zijn mentorschap. Ik ben medio vorig jaar gekozen als "jonge" voorzitter van de NADB. Ik heb
gedurende de afgelopen 3 jaren enorm veel van Cor mogen leren. Daarbij heeft hij me geholpen met een
goede professionele introductie internationaal in de wereld van de danssport en binnen de WDSF.
Dag 1 - DanceSport Europe
DanceSport Europe bestaat nu exact 1 jaar en is opgericht om de Europese landen binnen WDSF meer
met elkaar te verbinden. Europa is binnen de WDSF een enorm belangrijke regio, met grote danslanden
waar veel goede top dansers ontwikkeld worden. Denk bijv aan Duitsland, Italië, Rusland, Polen,
Roemenië en Frankrijk. Op termijn zal DanceSport Europe i.s.m. de WDSF European Games, Cups en
Championships gaan organiseren.
Na evaluatie van het pilot project, de European Team Match, waar in 2016 10 landen voor zijn
uitgenodigd, is besloten om deze discipline verder uit te bouwen. Concreet betekent dit dat elk land per
discipline Standaard en Latin 3 dansparen mag afvaardigen (Youth of U21, Adults, S1). Een team bestaat
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dus uit 6 paren. Aan ons nu om hier een goed selectie proces voor te ontwikkelen.
Dag 2 - WDSF PD AGM en Open Forum
De Professional Division ontwikkelt goed, steeds meer dansers kiezen ervoor om hun actieve amateur
carrière te vervolgen binnen de WDSF PD. Om dit nog aantrekkelijker te maken wordt er beleid ontwikkeld
wat actieve PD dansers helpt hun carrière als Professional beter invulling te kunnen geven. Cor en ik
hebben eerder dit jaar onze visie met het WDSF bestuur gedeeld, hoe wij denken dat de PD zou moeten
ontwikkelen. Mooi om te zien dat enkele van onze speerpunten ook op de agenda staan.
Open Forum: we kregen een update op de WDSF 2020 strategie, goed om te zien hoe de WDSF met
ondersteuning van het IOC de organisatie professionaliseert. Volgens het IOC pakt de WDSF haar rol als
transparante sport federatie enorm goed, waarbij de verschillende dansvormen een plek krijgen. We
liggen goed op koers om in de toekomst als nieuwe (demonstratie) sport toegevoegd te kunnen worden in
het olympisch programma. De stad Rome heeft met ondersteuning van FIDS de danssport meegenomen
in hun olympische bid voor 2024 als 1 van de 5 nieuwe sporten die wat hun betreft op de sport agenda
moet.
Dag 3 - WDSF AGM 2016
Een belangrijke meeting met een aantal serieuze onderwerpen op de agenda die ik graag kort benoem:
• Matchfixing, van onze juryleden wordt verwacht dat ze onpartijdig en objectief beoordelen en
waarderen. Natuurlijk zijn er goede trainers die ook jureren, dat is belangrijk voor de ontwikkeling van
onze mooie danssport maar het kan niet zo zijn dat bijv voorafgaand aan en tijdens een titelwedstrijd
belangenverstrengeling ontstaat. IOC ondersteunt het WDSF Beleid om matchfixing verder tegen te gaan.
• Verdeeldheid in Rusland, Russian DanceSport Union heeft de opdracht gekregen om binnen nu en 3
maanden in afstemming met een grote groep van gerenommeerde trainers de danswereld in Rusland
opnieuw te verenigen. Lukt dit niet of onvoldoende dan wordt het lidmaatschap van Russian DanceSport
Union met WDSF opgezegd en wordt er een nieuwe Federatie opgericht. De AGM heeft ingestemd met dit
voorstel.
• Onze eigen Motie voor het optimaliseren van de wedstrijdregels voor Formatie dansen. De NADB heeft
op verzoek van de Formatiecommissie een motie ingediend waarin we een 6-tal
wijzigingen/verduidelijkingen wilden doorvoeren. Onze motie is inhoudelijk goed ontvangen, maar kon
door de hoeveelheid van punten niet in deze vorm worden aangenomen. Er wordt nu een task force
ingericht met deelnemers uit Rusland, Duitsland, Oostenrijk en Nederland om met de WDSF Sportsdirector
de regels aan te passen. Daarmee worden ze volgend jaar ook gelijk gedragen door de grote danslanden
op gebied van Formatie DansSport. Mooi resultaat voor nu, want e.e.a. gaat aangepast worden en dank
aan de Formatie commissie voor jullie ondersteuning hierin!
Grote complimenten aan mijn collega FIDS voorzitter Christian Zamblera en zijn team die dit grote WDSF
event uitstekend hebben gehost.
Rest mij om jullie voor nu allemaal een mooie zomervakantie te wensen!
Hartelijke groeten en tot snel, mede namens Cor van de Stroet,
Jeffrey van Meerkerk
Voorzitter NADB

WDSF wedstrijden tijdens Beneluxkampioenschappen
Wie de WDSF kalender regelmatig bekijkt heeft het al gezien! Tijdens de aankomende
Beneluxkampioenschappen worden ook 2 WDSF wedstrijden georganiseerd! Op zaterdag 29 oktober een
WDSF Open Adult Latin wedstrijd en op zondag 30 oktober WDSF Open Adult Standaard.
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Twee weken voor de Beneluxkampioenschappen worden tijdens de Holland Masters WDSF wedstrijden
voor alle Senioren klassen georganiseerd. En dan zijn er voor zowel de Adults als de Senioren ook nog
WDSF wedstrijden tijdens de Nook Championship in Noordhoek eind november.
Genoeg gelegenheid dus voor de Nederlandse paren om in eigen land aan hun WDSF ranking te werken.
Schrijf jij je in?

Samenwerking NADB/NVAD
Beneluxkampioenschappen
Onlangs hebben onze voorzitter Jeffrey van Meerkerk en
topsportcoördinator Hannie van der Geest een bijzonder prettig
gesprek gehad met de nieuwe voorzitter van de NVAD, Jan Sepp, en
NVAD penningmeester Bert van de Bunt. De verstandhouding tussen
beide organisaties is uitstekend en de insteek was hoe we de
samenwerking verder kunnen intensiveren.
Resultaat van de bespreking is dat op de komende Open Beneluxkampioenschappen op 29 en 30 oktober
a.s. in Almere NVAD paren mee kunnen doen aan alle Open wedstrijden. Voor de NVAD paren geldt hierbij
tevens het volgende:
-

De
De
De
De
De

wedstrijd telt mee als een NVAD bondswedstrijd
uitslagen tellen mee voor de Ranking van de NVAD
uitslagen tellen mee voor het toekennen van NVAD promotiepunten
wedstrijd telt mee voor de verplichte wedstrijden voor deelname aan het NVAD NK
inschrijving dient dan wel via het wedstrijdsecretariaat van de NVAD plaats te vinden

De NVAD zal zelf de uitslagen genereren uit de uitslagen van de Beneluxkampioenschappen.
NVAD paren die mee willen doen met de Open WDSF Standaard en Latin zijn van harte welkom. Het is
belangrijk dat zij dan beschikken over een WDSF licentie. Deze kan aangevraagd worden nadat een
danspaar is geregistreerd bij de NADB.
Beide besturen zien dit als een mooie vervolgstap in de samenwerking. We gaan er samen een mooi
evenement van maken!

Verslag WK Senior II Latin - Kosice,
Slowakije - door John & Irene Wilson
Vrijdagochtend 3 juni in alle vroegte startte ons WK
avontuur met onze vliegreis, inclusief tussenlanding in
Praag, naar Kosice. Bij aankomst op het kleine vliegveld van
Kosice stond er al een jonge man met een bordje “Kosice
Open / WK Senior II Latin” te wachten om ons naar het
hotel te brengen. In ons vliegtuig bleken nog een handvol
dansers en 2 jury leden te zitten die samen met ons naar
het hotel werden gebracht.
Het was halverwege de middag, dus na koffers uitpakken hadden we tijd om te voet het stadje te
verkennen. Na een lekker diner in het restaurant van het hotel zijn we vroeg naar bed gegaan omdat we
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de volgende dag vroeg op moesten.
Op zaterdag 4 juni was dan eindelijk de grote dag waar we erg naar uit gekeken hebben: ons WK! De
voorbereidingen: haartjes, make-up, tanning gingen voorspoedig dus er was tijd voor een goed ontbijt
voordat we met de tram naar de sporthal vertrokken. Daar aangekomen troffen we een mooi versierde
zaal en nog een kleine tweede zaal waar overdag kleinere wedstrijden werden gedanst. Ons WK bestond
uit 77 deelnemers uit 23 verschillende landen. De eerste ronde startte precies op tijd en werd in 8 series
gedanst. Zoals we verwachtten werd de Paso Doble gedanst tot de derde highlight. Leuk om dat ook weer
eens te dansen buiten de trainingen om.
Precies na afloop van de eerste ronde mochten we de redance meedoen die gedanst werd in 4 series.
Hierna was het dansen voor ons klaar, maar konden we nog ruimschoots genieten van prachtig dansen
door de vele sterke paren die de WK mee deden. Ook hebben we weer gezellig bijgepraat met bekende
paren en nieuwe kennissen gemaakt.
Tijdens het avondprogramma was de officiële opening en parade. Daarna werden nog de halve finale en
finale gedanst. Het was een prachtige avond!
Zondag was voor ons een rustdag en hebben we een wandeling door de stad en het stadspark gemaakt.
We wilden het museum ook bekijken, maar dat bleek gesloten. Geen probleem want het was prachtig
zonnig weer.
Maandag was het weer tijd voor de terugreis, die prima verliep. We kijken terug op een prachtig weekend
en een hele mooie wedstrijd.
Vrolijke dansgroet, John en Irene Wilson

Vacatures
Op dit moment zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de volgende
functies:
•
•
•
•

Algemeen bestuurslid, portefeuille sportparticipatie
Lid ICT Commissie
Lid Communicatiecommissie
Webmaster

Klik op de links, of kijk op de website voor meer informatie.

Resultaten Back2Basic enquête
Onlangs heeft de Evaluatiecommissie de NADB-leden benaderd
met een aantal vragen over de Back2Basic-trainingen. Veel leden
hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om hun mening te
geven over een aantal uiteenlopende zaken. Voor de statistica onder ons: In totaal hebben 277 leden
gereageerd waaronder 40 trainers. Dankzij jullie terugkoppeling heeft de NADB meer inzicht gekregen in
de zaken die goed gaan en in de aspecten die nog verbeterd kunnen worden. Onze dank hiervoor.
Om jullie een indruk te geven:
Alle dansers, die hebben deelgenomen aan de B2B-trainingen, hebben de diverse aspecten met
gemiddeld een 8,2 beoordeeld. Inzicht in wat er op het “programma” stond scoorde het laagst (7,4), het
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aspect “trainers” scoorde het hoogst (9,0).
90% van de deelnemers is zo enthousiast dat ze ook aan toekomstige B2B-trainingen willen deelnemen.
Dansers die tot nog toe niet hebben deelgenomen geven onder meer als reden dat; ze elders techniekles
ontvangen, geen tijd hebben of de reistijd/afstand te lang/ver vinden. Ook werden opmerkingen
ontvangen over het gebruik van WDSF techniek en al dan niet WDSF gekwalificeerde trainers. (Het
Bestuur wil hierbij nadrukkelijk vermelden dat er wel degelijk gebruik gemaakt wordt van WDSF-technisch
geschoolde trainers).
De communicatie betreffende B2B wordt in het algemeen als voldoende beoordeeld. Een klein deel van de
deelnemers geeft aan niet op de hoogte te zijn geweest van de B2B-trainingen of vindt dat de informatie
wel iets duidelijker mag zijn, met name wat betreft de inhoud van de training.
Als te gebruiken communicatie kanalen worden Facebook, NADB-website en de E-mail service als meest
favoriet genoemd.
De trainers die de enquête hebben ingevuld onderschrijven het belang van de B2B-trainingen. Hiervan
heeft de helft één of meer van de trainingen bezocht en deze als ruim voldoende tot goed beoordeeld
(waarbij goed de maximale score is). Verbeterpunten die zijn genoemd betreffen onder andere; meer
structuur in het aangeboden materiaal, WDSF techniekboeken intensiever gebruiken en evaluatie van en
door trainers.
Trainers die niet naar een B2B-training zijn geweest, gaven onder meer als reden dat zij zelf techniekles
geven en/of zich niet kunnen vinden in de keuze van de B2B-trainers, al of niet in relatie tot het gebruik
van WDSF-technieken.
Alle resultaten uit de enquête zijn gedeeld met het Bestuur, Topsportcommissie en B2B-trainers. Samen
met de topsportcoördinator hebben de B2B trainers hierover vergaderd, en zijn de eerste aanpassingen al
in gang gezet.
De Evaluatiecommissie heeft inmiddels een tweede enquête naar jullie verstuurd. Deze keer gaat het
over de afgelopen Nationale Kampioenschappen in Almere.
We rekenen weer op vele reacties van jullie kant!
De Evaluatiecommissie

Waarom is het ook in jouw belang om gratis de NADB
te sponsoren met Sponsorkliks
Die vraag kregen we onlangs! Nou, het geld dat via Sponsorkliks binnenkomt wordt
natuurlijk weer in de dansers geïnvesteerd! We zullen het bijvoorbeeld gebruiken
om sfeervolle NK's en Beneluxkampioenschappen te (blijven) organiseren, met een
betaalbare entree. Sportcongressen en selectietrainingen met top trainers. En het mooie is, dat het jou
niks extra's kost! Gewoon even de Sponsorkliks link in je favorieten zetten. En dan iedere keer even die
link gebruiken, wanneer je bijvoorbeeld je hotelkamer of vlucht gaat reserveren, of een keer geen zin hebt
om te koken maar iets wil laten thuisbezorgen, of wanneer je nieuwe kleding nodig hebt...
Er zijn heel veel winkels/bedrijven/organisaties aangesloten. Kijk gerust eens rond en help ons om mooie
evenementen voor jullie te blijven organiseren!
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Vrijwilligers geven de pen aan...
Cor van de Stroet
Twee nieuwsbrieven geleden gaf Marcel Keijzer de
pen door aan Robert Bogaart. Door persoonlijke
omstandigheden heeft Robert de pen niet over
kunnen nemen. Aangezien Marcel's vraag over de
Professional Division ging, hebben we PD Commissie
voorzitter Cor van de Stroet bereid gevonden de pen
over te nemen.
Wie ben je en wat doe je bij/voor de NADB?
Mijn naam is Cor van de Stroet en ik heb de afgelopen decennia op verschillende niveaus binnen de NADB
geacteerd. Begonnen als wedstrijddanser eind jaren 60, bij de profs gedanst (VBD), tijdelijk voorzitter
geweest van de NADB na het overlijden van de heer Theo Wirxel en momenteel ben ik nog actief als
organisator, als jurylid, als ambassadeur en als voorzitter van de NADB Professional Division (PD).
Marcel's vraag: Wat wordt er voor de PD paren gedaan en hoe worden de paren
gestimuleerd/gemotiveerd zodat ze aansluiting krijgen bij de internationale top. En als
laatste: wat is jullie missie?
Het is precies 10 jaar geleden dat de IPDSC, de voorloper van de huidige WDSF PD van start ging. Op
verzoek van het toenmalige NADB bestuur mocht ik vanaf de opstart betrokken zijn bij de ontwikkeling
van de NADB PD; het huis moest een goed en structureel fundament krijgen.
Belangrijk destijds was de vaststelling van de regels resulterend in PD regelgeving, naadloos aansluitend
bij de reglementen van de WDSF. Kijk eens op de NADB website! Onder het kopje van Professional
Division vindt u o.a.:
-

NADB toelatingseisen voor wedstrijddansers (die professional willen worden, red.)
Teacher & Student regelgeving
Toelatingseisen NADB PD juryleden
NADB PD Auditie reglement

Lees hier verder.
Aan wie geef je de pen door en heb je een specifieke vraag voor die persoon?
Ik geef de pen door aan Gerben Dokman, lid van de NADB bondsraad en secretaris van de DaVeNo, Dans
Vereniging Noord, één van de regio's binnen de NADB, met als kernvraag: Op welke wijze kunnen wij de
optimale kruisbestuiving realiseren tussen de NADB en de DaVeNo?

Rankingkalender
I.v.m. nieuwe data voor de Wereld- en Beneluxkampioenschappen heeft de
rankingkalender 2016 een update ondergaan! Check goed of jouw wedstrijden ranking
zijn! Je vindt de rankingkalender hier.

Jury-, B2B & Sportcongres 2016
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Het Jurycongres, Back2Basic congres, de Selectie- en open trainingen tijdens het afgelopen Sportcongres
zijn zeer goed bezocht. We willen dan ook Ruud Vermeij hartelijk danken voor de grote bijdrage die hij
aan het Sportcongres heeft geleverd. En de NVD voor de gastvrijheid! Hieronder alvast een foto van de
deelnemers aan de Open en Selectie Standaard Training. Een uitgebreider verslag volgt in de volgende
nieuwsbrief!

Rijzen en Dalen: Naar de huisarts - Kolom van Ton
Kops
Ik heb me, nog niet zo lang geleden, op een ochtend gesneden bij het scheren. Ik had me dik ingesmeerd
met stevig schuim en begon traditiegetrouw vanaf mijn linkeroor de verse stoppels te maaien.
Na enige en langzame tijd sijpelde, samen met het bloed, het besef door dat ik me niet met het scheren
had beziggehouden en onbewust de dubbele mesjes over mijn oneffen huid had getrokken. Tevergeefs
trachtte ik terug te halen waar ik met mijn gedachten mee bezig was geweest, maar het gat in mijn
geheugen was en bleef zwart, terwijl de wastafel rood kleurde.
Gehaast trok ik het mesje over de laatste resten schuim en kon zo de schade beter bekijken. Gelukkig viel
het mee en kon ik met een paar minuten deppen de bloedstroom stoppen en zonder plakpleisters de dag
ingaan.
Ik realiseerde me wel onrustig geslapen te hebben en dat ik meerdere keren zonder "oversway" had
liggen woelen. Het was de nacht na de laatste wedstrijd.
Ik had getracht de slapeloosheid weg te werken door, in plaats van schaapjes, rondjes Engelse Wals te
tellen op de muziek van Norah Jones. De start en finish werden gemarkeerd door een tafel waarop de
toen nog gebruikelijke rode dansboekjes in piramidevorm waren gestapeld, zorgvuldig bewaakt door een
oudere man en vrouw. Elke ronde leverde die nacht een punt op, zorgvuldig genoteerd door de vrouw met
een controlerende blik van de man naast haar. Ik herinnerde me in ieder geval ronde 21 nog geteld te
hebben, zodat ik waarschijnlijk met promotie in gedachten in mijn woelige slaap ben gevallen.
Aan de ontbijttafel deelde ik mijn start van de dag met mijn vrouw die me ongerust aankeek en zei "dat
verbaast me niets".
"Hoezo?", vroeg ik lichtelijk van stuk gebracht.
"Het valt me op dat je er de laatste tijd met je gedachten niet meer bij bent, alsof je constant maar aan
één ding kan denken en dan heb ik het niet over sex", zei ze met zwoele stem en uitgerust gezicht. "Ik
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zou eens een afspraak met de huisarts maken".
"Onzin", antwoordde ik wat nors en verborg dat ik me betrapt voelde.
Onderweg naar mijn werk hielden haar woorden me toch bezig en ik moest toegeven dat ik minder
geconcentreerd door het leven ging. Onderwijl dwaalden mijn gedachten weer af en ik zag me een "wing
en syncopated progressive chassé naar rechts met een weave ending" doen. Het luide geclaxonneer van
een Fiat Tango ( pardon Panda), redde mijn eigen voertuig van blikschade en geschrokken belde ik even
later toch maar de huisarts voor een afspraak. Ik kon diezelfde dag nog terecht.
Ik hoefde gelukkig niet lang te wachten tussen quasi hoestende scholieren en rollator sturende ouderen
en doodde de weinige wachttijd met het beeld van een "feather ending vanuit promenade positie" voor
mijn ogen.
Onderwijl voelden mijn benen onrustig aan en ik merkte dat mijn mond begon uit te drogen.
De vaderlijke blik van de huisarts stelde me al snel op mijn gemak en op zijn vraag wat er aan scheelde,
schetste ik het verontrustende verhaal vanaf mijn bloederig scheerincident. Tot in detail tekende ik mijn
gedachten uit en bemerkte dat ik in mijn verhaal met woord en gebaar mijn genezer besproeide met
termen als "natural turn with hesitation", "chassé reverse turn", "hover corte", "outside change", "natural
hairpin" en de "running finish".
De "progressive link" en de "gesloten promenade" brachten me in de hoek van de spreekkamer waar ik
oog in oog kwam met een affiche waarop aangegeven een doorsnede van het menselijk lichaam met het
centrale en perifere zenuwstelsel. Met een schok belandde ik weer in de realiteit.
"Een duidelijk geval van addiction, oftewel u bent verslaafd", concludeerde iets later de huisarts. "Niet
ongezond, maar toch maar eens een weekje Center Parcs doen", zei hij.
We zijn naar het "Heiderbos" geweest en hebben een week gelezen, "gezonnehemeld", "gesaunaad" en
"oh ja", ook dat ene ding gedaan.
Of ik genezen ben???

Promoties 23 mei 2016 - 21 juni 2016
De volgende paren zijn gepromoveerd sinds 23 mei j.l. Allen van harte gefeliciteerd en veel succes in jullie
nieuwe klasse!
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Marvin Tersluysen & Melanie Nauta

Tinus Zikken & Joke Zikken

Timo Stavorinus & Sanne van Rijn

Peter Ankersmit & Madeleine Vermeij

Tim Lathouwers & Lisa Spit

Tim Spruijt & Emily Meulendijk

Dirk van Veen & Bibi Geurtz

Daniël van Oudheusden & Ember de Haan
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Gianni Blokzijl & Bikkie Beekelaar

Rick Steenbakker & Jaimy Blom

Ryan van Berlo & Isabelle Huiban

Ruben van Osch & Neeltje-Cees de Wit

Maarten van Leeuwen & Fréderique Iedema

Mark Saiboo & Kristina Dejnega

Uitzendingen
9 juli 2016 - WDSF European Championship Adults Latin - Rimini, Italy
Frank Zegels & Laura Jottay
Tim Puts & Peia Prawiro-Atmodjo
10 juli 2016 - WDSF World Championship Senior 3 Standaard - Rimini, Italy
Bram & Ans Stelling

Wij wensen alle paren veel plezier en succes!

De volgende 5 wedstrijden zijn...
24 & 25 september: Grote Prijs van Twente - Oldenzaal
8 & 9 oktober: Holland Masters - Steenwijk
23 oktober: Gooiland Trophy - Hilversum
29 & 30 oktober: NK Formatie, NK Showdance & Benelux Kampioenschappen - Almere
19 november: Pepernoten Cup - Den Haag
Bekijk de wedstrijdkalender voor meer informatie!

• We alle informatie over Back2Basic nu op één overzichtelijke pagina hebben staan? Je komt er door te
kiezen voor Dansers -> Back2Basic
• Op vrijdag 25 november, vlak voor de Nook Championship, een WDSF Adjudicator Congress
georganiseerd wordt? Zet de datum dus alvast in je agenda, meer informatie volgt!
• Wij altijd graag verslagen ontvangen van wedstrijden en andere NADB evenementen! Mail je verslag
naar communicatie@nadb.eu
• Wij regelmatig op zoek zijn naar vrijwilligers? Kijk hier voor een overzicht van alle vacatures.
• Alle dansers, organisatoren, vrijwillgers, juryleden enz. stukken mogen aanleveren voor deze
nieuwsbrief? Mail communicatie@nadb.eu voor meer informatie!
• En als je ideeën of suggesties hebt voor de nieuwsbrief we dat ook graag horen?
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Deadline aanleveren teksten volgende nieuwsbrief: 17 juli
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