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Bondsraad vergadering
Beste Leden van de NADB,
ik vind het belangrijk om jullie vanuit mijn rol als voorzitter
te informeren over het verloop van de afgelopen
bondsraad vergadering. Op 18 november 2018 kwamen 18
van de in totaal 23 door de achterban gekozen leden van
de bondsraad bijeen in Driel. De NADB vertegenwoordigt
danssport binnen sportkoepel NOC*NSF wat maakt dat wij
gebonden zijn aan een vastgestelde bestuurscyclus. Twee
keer per jaar komt de bondsraad bijeen, dit keer om in
ieder geval het jaarplan voor 2019 met bijbehorende
begroting en de contributie bedragen vast te stellen. Dit is ook door de raad met grote meerderheid
gedaan. Vanuit de bondsraad zelf zijn er twee voorstellen ingebracht:
1. Om te komen tot een gemengd jury panel van buitenlandse en Nederlandse juryleden op de NK’s.
Hierover buigt het bestuur zich de eerstvolgende bestuursvergadering.
2. Om een ethiek commissie in te richten conform de structuur zoals de WDSF deze ook heeft ingericht.
Het bestuur werkt continue aan het versterkten van de governance en heeft dit voorstel direct
aangenomen en het wordt nader door ons uitgewerkt.
Tijdens de vergadering heeft onze vertrouwenscontactpersoon Mw. Phien Abbink een update gegeven van
de ontwikkeling van haar rol en het grote belang hiervan. Dit werd door de vergadering (h)erkend.
Een onderdeel van de code goed sportbestuur van NOC*NSF is het correct organiseren van het rooster
van aan en aftreden. Elke NADB bestuurder kan namelijk maximaal 3 periodes van 3 jaren
aaneengesloten zitting hebben in het bestuur. Daarom zijn er ook opnieuw verkiezingen uitgeschreven.
Hannie van der Geest is door de bondsraad, na 3 jaar geen zitting te hebben gehad in het bestuur,
benoemd als Bestuurslid met de portefeuille Algemene Zaken. Ze combineert deze bestuursfunctie met
haar huidige rol als voorzitter van de NADB sportcommissie. Ook de positie van voorzitter was beschikbaar.
Mijn tweede bestuurstermijn liep namelijk af. Ik ben dankbaar voor en trots op het grote vertrouwen van
de bondsraad om mij opnieuw als voorzitter te benoemen voor een periode van 3 jaren. 17 stemmen voor
en 1 onthouding geeft ons als bestuur en mij als voorzitter het vertrouwen dat we met de juiste dingen
bezig zijn en dat onze koers ook gewaardeerd wordt door de brede achterban. Dank dus ook aan jullie
allemaal: dansers, trainers, coaches, ambassadeurs en juryleden, voor jullie vertrouwen.
We hebben de vergadering feestelijk mogen afsluiten door het officieel bedanken van Jenny Niezing voor
haar inzet op het NADB wedstrijdsecretariaat. Jenny heeft aangegeven na 10 jaar te willen gaan stoppen
met dit vrijwilligerswerk. We zijn Jenny hartstikke dankbaar voor al het werk wat ze voor de NADB en de
vele dansers heeft gedaan. Ik ben trots om Jenny namens het bestuur met ondersteuning van de
bondsraad tot Lid van Verdienste van de NADB mocht benoemen.
De NADB draait op inzet van vele vrijwilligers, van kassa medewerker op een van onze events, lid van een
van de commissies of het zijn van bestuurslid. Ik hoop de komende jaren weer op ieders inzet en
betrokkenheid te kunnen rekenen. Mocht je nu zelf ook willen bijdragen aan het doorontwikkelen van de
NADB laat het me dan weten en mail me op: bondsbureau@nadb.eu

Jeffrey van Meerkerk  voorzitter NADB

In memoriam
De afgelopen periode zijn 3 NADB leden overleden; de heer Nico Ponne, de heer Herman Kuijmans en de
heer Ben Gobits. Allen hebben op eigen wijze veel voor de ontwikkeling van het Nederlandse dansen
betekend. Wij wensen familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.

Rankingkalender eerste halfjaar 2019
Deze kunt u terugvinden op de site onder bijgaande
link http://wedstrijden.nadb.eu/reglementen/Rankingkalender2019.pdf
De wedstrijden voor de Professional Divison en Formatie worden later toegevoegd.

Vicky Bergmans
Wie is Vicky Bergmans?
Ik ben Vicky Bergmans, ik ben 16 jaar en
woon met mijn ouders en broertje in
Gastel op onze melkveehouderij. Ik
woon hier al mijn hele leven. Ik dans
graag en als ik nog tijd heb zwem ik bij
de Reddingsbrigade van Budel
Hoe lang dans je al?
Ik ben op mijn 8e begonnen met les bij
Floor Burnin' in Budel.
Waarvan hoe lang op hoog niveau?
Op mijn 9e ben ik gevraagd voor de Floor burnin'crew, van af die tijd heb ik minimaal 68 uur in de week
getraind, na mate ik ouder werd werden de wedstrijden hoger niveau. Vanaf 2016 dans ik ook bij On The
One in Eindhoven, waar het niveau zeker zo hoog is gebleven.
Is breakdance de enige dansstijl die je ooit gedaan hebt?

Ik heb nog een jaar streetdance gedaan van tevoren, maar breakdance is echt mijn ding. Maar ik ben aan
het denken om af en toe een andere stijl te proberen om mijn muzikaliteit op een hoger niveau te
brengen.
Wat zijn je dromen?
Ik zou heel graag op BOTY dansen, Battle of the Year
Hoe vaak train je?
Ik train 3 keer in de week bij On The One in Eindhoven, in de vakantie ga ik bij Floor Burnin' nog trainen,
en voor mijn conditie zwem ik een uur bij de Reddingsbrigade.

Wie is jouw trainer/coach?
Ik heb verschillende trainers, bij On The
One, vooral Niek Traa, en de andere
dansers van de Ruggeds, voor de Yog
heeft Raymon Truijen mij ook nog
geholpen, samen met Femke v.d. Broek
die het verschillende trainers heeft
geregeld.
Hoe combineer je dansen op hoog
niveau met school?
Lukt nog niet zo heel goed, voor school
kan ik mijn concentratie niet vinden, maar dat zal wel weer komen nu het iets rustiger wordt.
Wat is je mooiste herinnering aan afgelopen YOG in Buenos Aires?
Alles!!! Het waren 3 fantastische weken met als hoogte punt het bereiken van de 4e plaats met Mattia
Schinco op de breakdance wedstrijd.

Ode aan Tony Croese

Lets talk
Wie: Marieke Valbracht
Leeftijd: 40 jaar
Woont in: Rotterdam
Rol bij NADB: Communicatiecommissie, ik
verzamel de input voor de nieuwsbrief, voeg
deze samen en verstuur hem vervolgens

1. Wat was het eerste waar je
vanochtend toen je wakker werd aan
dacht?
Zo vroeg? Ik kan uitslapen vandaag en dan word ik om 8 uur wakker....!

2. Wat wilde je later worden toen je klein was?
Stewardess
3. Wat is de raarste plek waar jij ooit gedanst hebt?
Mag het ook de tofste plek zijn? Dat was op het plein aan de voet van de trap in Trinidad, Cuba.
4. In welk land zou jij het liefste wonen?
Jeetje, er zijn zo veel gave plekken in de wereld dat ik niet kan kiezen. In ieder geval eentje waar de
gemiddelde temperatuur een stuk hoger ligt dan hier.
5. Wat is jouw favoriete muziek?
Dat ligt heel erg aan het moment van de dag en wat ik aan het doen ben. Mijn Spotify playlist is enorm
divers.
6. Wat heb je altijd nog willen leren?
Ik zou heel graag goed Spaans kunnen spreken.
7. Waarvan zouden je vrienden zeggen: “Dat is echt iets voor jou!”
Reizen! De foto bij dit interview is gemaakt in Kuala Lumpur, Maleisië. 1 januari ga ik weer op pad en ga ik
samen met een vriendin 3 weken Myanmar ontdekken.
Ik ben zo gelukkig dat ik van reizen mijn werk heb kunnen maken. Nee, ik ben geen stewardess
geworden. Ik ben reisbegeleidster en in die rol begeleid ik (familie)groepsreizen in diverse landen.
8. Met wie moet je echt nog een keer een dansje doen?
Jeetje, dat zou ik echt niet weten. Het liefst dans ik natuurlijk met mijn vriend en tevens danspartner.
9. Hoe relax jij na een lange dag?
Dan plof ik op de bank neer met een heerlijk grote kop thee. Kat op schoot en dan heerlijk Netfilxen of
een boek lezen.

• 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?
Deadline aanleveren teksten volgende nieuwsbrief: 18 januari 2019

