DANS- EN BEROEPSLICENTIES 2019
Onderstaand een overzicht van de licenties en de daarbij behorende bedragen zoals die vanaf 1 januari
2019 gelden.
Voor alle licenties, met uitzondering van de Licentie Startklasse Basic, geldt dat deze alleen afgenomen
kunnen worden als de betreffende persoon lid is van de Nederlandse Algemene Danssport Bond
(NADB) en de daarvoor verschuldigde bondscontributie van € 20,00 per persoon heeft voldaan.

Danslicenties:
De NADB kent vier danslicenties:
Basislicentie voor alle wedstrijdklassen, behalve de Startklasse;
Wedstrijdlicentie voor alle wedstrijdklassen behalve de Startklasse, Debutanten en Juveniles;
Licentie Startklasse BASIC zonder stemrecht
Licentie voor gepromoveerde Startklasser.
Toelichting Startklasse.
De licentie Startklasse BASIC (€ 5,00) is bestemd voor de Startklasse Adults en de Startklasse Senioren.
Bij promotie dient de Licentie voor gepromoveerde startklasser betaald te worden. (€ 20,00)
Alleen voor Senioren geldt dat naast de licentie voor de gepromoveerde Startklasser ook nog de
Wedstrijdlicentie afgenomen moet worden. (€ 30,00). Dit is omdat zij na promotie in de wedstrijdklassen
gaan starten en dan is een wedstrijdlicentie nodig.
Toelichting licenties
Dansers in het bezit van de Licentie Startklasse BASIC mogen alleen uitkomen in de Startklasse.
Dansers in het bezit van een basislicentie mogen uitkomen in de Debutantenklassen 1 t/m 3 en de
Juveniles.
Voor alle andere wedstrijden, inclusief PD-wedstrijden, Formatiedans en Showdans, is aanvullend een
Wedstrijdlicentie nodig.
Alle danssporters die lid zijn van de NADB en een basislicentie aanschaffen, ontvangen een NADB danspas.
Hoe schaf je je licenties aan?
Zoals gebruikelijk via MyNADB op de website www.nadb.eu. Vanaf heden kunnen de contributies betaald
worden. Zowel de bondscontributie als de bijdragen voor je licentie(s) kun je direct via IDeal voldoen.
Als je nog niet eerder lid bent, word je na inloggen gevraagd om in te stemmen met het lidmaatschap.
Heb je nog geen NADB-account? Vraag dit dan aan door het registratieformulier in te vullen en dit
registratieformulier op te sturen naar het Wedstrijdsecretariaat.
Wat kost het?
Basislicentie inclusief lidmaatschap
Wedstrijdlicentie
Licentie startklasse BASIC
Licentie voor gepromoveerde startklasser

€ 25,00
€ 30,00
€ 5,00
€ 20,00

Deze licenties zijn te voldoen via MyNADB met een IDEAL-betaling.

K.v.K. ’s-Gravenhage nr. 40532050

BEROEPSLICENTIES
De NADB kent de volgende beroepslicenties:
NADB Jurylicentie;
NADB Jurylicentie wheelchair;
NADB Trainerslicentie.

NADB Jurylicentie, kosten € 105,-.
Aan deze licentie zijn voorwaarden verbonden welke vermeld zijn in het Officialsreglement, zoals
gepubliceerd op de NADB-website. Zie http://www.nadb.eu/wedstrijden-overzicht/reglementen/
Alle leden met een NADB-jurylicentie die in 2018 op de juryledenlijst staan, krijgen automatisch een nota
toegestuurd voor de bondscontributie en de NADB-jurylicentie 2019 (en mogelijk ook de trainerslicentie,
zie onderstaand).
Indien u geen NADB-jurylicentie wenst dan kunt u dit t/m 31 januari 2019 kenbaar maken door een e-mail
te sturen aan administratie@nadb.eu.
Wat krijgt u voor uw jurylicentie?
- Plaatsing op de NADB juryledenlijst
- Gratis toegang tot de jurycongressen
- Gratis toegang tot de NADB sportcongressen.

NADB Jurylicentie wheelchair, kosten € 25,00
Deze licentie wordt alleen aan de licentiehouders NADB-jurylicentie in rekening gebracht als er geen NADBjurylicentie is toegekend.
De NADB-juryleden wheelchair (zonder NADB-jurylicentie) die in 2018 op de jury-wheelchairledenlijst
staan, krijgen automatisch een nota toegestuurd voor de bondscontributie en de NADB-jurylicentie
wheelchair 2019.
Indien u deze jurylicentie niet wenst dan kunt u dit t/m 31 januari 2019 kenbaar maken door een e-mail te
sturen aan administratie@nadb.eu.

NADB -Trainerslicentie, kosten € 50,Het blijft om kwaliteitsredenen van belang om dansers te stimuleren de sport te beoefenen onder de
vleugel van een professional die daartoe adequaat is opgeleid en periodiek wordt bijgeschoold. De
NADB-Trainerslicentie wordt verleend gebaseerd op basis van erkende vakdiploma’s. De voorwaarden
waaronder deze licentie aangevraagd kan worden, staan in het Officialsreglement.
Zie http://www.nadb.eu/wedstrijden-overzicht/reglementen/
Trainers/ coaches die in 2018 op de NADB-trainerslijst staan krijgen automatisch een nota voor het
lidmaatschap en de NADB Trainerslicentie 2019.
Indien u geen NADB-Trainerslicentie wenst, dan kunt u dit t/m 31 januari 2019 kenbaar maken door een email te sturen aan administratie@nadb.eu.
Wat krijgt u voor uw trainerslicentie?
- Plaatsing op de NADB trainerslijst,
- Gratis toegang tot de NK’s en de door de NADB georganiseerde Holland Masters evenementen,
- Gratis toegang tot de NADB sportcongressen.

Internationale Beroepslicenties
Voor internationale officials is een internationale licentie vereist. Deze dienen via de NADB aangevraagd
te worden. Dit kan door het sturen van een email naar bondsbureau@nadb.eu
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De verschuldigde fee dient u rechtstreeks aan de World DanceSport Federation (WDSF) te voldoen. Het
lidmaatschap van de NADB is ook voor deze licentiehouders vereist. Hiermee zijn de reglementen van de
NADB, waaronder het tuchtrecht, van toepassing.
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De contributies en bijdragen voor 2019 zijn als volgt:
Contributies en bijdragen
Bondscontributie danssporters en persoonlijke leden
Bondscontributie buitengewone leden (verenigingen en stichtingen)
Licentie Startklasse
Licentie voor gepromoveerde Startklasser
Basislicentie (alle dansers, behalve Startklasser)
Wedstrijdlicentie (alle klassen behalve Deb.1 t/m 3, Juveniles en Startklasse)
NADB-Jurylicentie
NADB-Jurylicentie indien alleen rolstoeldansen
NADB-Trainerslicentie

2019
20,00
80,00
5,00
20,00
5,00
30,00
105,00
25,00
50,00

2018
20,00
80,00

5,00
30,00
105,00
25,00
50,00

Bij inschrijving als lid ná 1 augustus van het boekjaar is overeenkomstig het besluit van de bondsraad van
oktober 2017 slechts 50% van het bedrag verschuldigd. Dit geldt zowel voor de contributie van
danssporters als de wedstrijdlicenties.

Vrienden van de NADB
Vrienden van de NADB Brons
Vrienden van de NADB Zilver
Vrienden van de NADB Goud
Vrienden van de NADB Platina

€ 20,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 100,00
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