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1 Overwegingen
Overwegende dat:
(1) de NABD op grond van artikel 13 lid 4 van de statuten als permanente commissie de
Atletencommissie kent;
(2) de Atletencommissie volgens artikel 15 lid 1 algemeen reglement tot taak heeft het bestuur
gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die (mede) van belang kunnen zijn voor de
topsporters van de NADB;
(3) het bestuur op basis van artikel 15 lid 2 algemeen reglement via het "Reglement Atletencommissie"
een nadere regeling vaststelt van de verkiezing, de werkzaamheden en de werkwijze van de
Atletencommissie,
heeft het bestuur van de NADB na goedkeuring van de Atletencommissie het Reglement Atletencommissie
op [datum] opnieuw vastgesteld zoals hierin opgenomen.
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2 Definities
De begrippen die in dit Reglement met een hoofdletter worden aangeduid, hebben de hiernavolgende
betekenis. Indien een begrip niet is gedefinieerd in dit Reglement, dan heeft het de betekenis die
voortvloeit uit de NADB Regels.
Atletencommissie: permanente commissie benoemd volgens de bepalingen van dit Reglement ter
behartiging van de belangen van de Danssporters binnen de NADB.
Basislicentie: licentie verplicht voor alle wedstrijdklassen van de NADB met uitzondering van de
Startklassen.
Bestuur: het bondsbestuur van de NADB.
Categorie: indeling van Danssporters in leeftijdsgroepen, inclusief de aanduiding van de NADB PD.
Dansdiscipline: Standaard dansen (Engelse wals, tango, Weense wals, slowfoxtrot, quickstep);
• Latin-American dansen (samba, cha cha, rumba, paso doble, jive);
• 10-dans (zowel Standaard als Latin-American);
• Formatiedansen Standaard: in de choreografie moeten de Formatieteams de vijf bovenstaande
Standaard dansen uitvoeren;
• Formatiedansen Latin-American. in de choreografie moeten de Formatieteams de vijf
bovenstaande Latin-American dansen uitvoeren;
• Showdance Standaard; en
• Showdance Latin-American
Danssporter: deelnemer aan een of meerdere Wedstrijden in Nederland.
Klasse(n): indeling van Dansparen in niveaus.
Lid: een Lid van de NADB als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a van de statuten van de NADB.
NADB: Nederlandse Algemene Danssport Bond, lid van NOC*NSF en WDSF.
NADB Regels: de statuten en reglementen van de NADB en de regels die op basis hiervan gelden.
NOC*NSF: Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie.
Rankinglijst: heeft de betekenis die daaraan is toegekend in het Ranking- en Uitzendreglement van de
NADB.
Reglement: dit Reglement Atletencommissie van de NADB.
Sportcommissie: permanente commissie benoemd door het Bestuur met de taken en bevoegdheden ten
behoeve van top- en wedstrijdsport binnen de NADB die voortvloeien uit de NADB Regels.
WDSF: World DanceSport Federation, gevestigd in Lausanne, Zwitserland.
Wedstrijd: een danswedstrijd georganiseerd door of met toestemming van de NADB en/of WDSF met
inbegrip van de Professional Division.
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3 Advisering door de Atletencommissie
3.1

De Atletencommissie vertegenwoordigt de Danssporters wanneer de Atletencommissie
advies uitbrengt aan het Bestuur.

3.2

De Atletencommissie kan het Bestuur rechtstreeks dan wel via het lid van het Bestuur dat
verantwoordelijk is voor top- en wedstrijdsport, dan wel via de Sportcommissie adviseren,
zoals in overleg van geval tot geval te bepalen.

3.3

De Atletencommissie kan het Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over
onderwerpen die naar het oordeel van de Atletencommissie van belang kunnen zijn voor
de Danssporters.

3.4

Het bestuur zal, al dan niet via de Sportcommissie, in ieder geval het advies van de
Atletencommissie inwinnen in de volgende gevallen:
- kandidaatstelling en benoeming van bestuursleden die verantwoordelijk zullen zijn
met top- en wedstrijdsport;
- beleidsplannen aangaand top- en wedstrijdsport;
- aanpassingen aan het Wedstrijdreglement;
- aanpassingen aan het Ranking- en Uitzendreglement;
- andere zaken die naar het oordeel van het Bestuur het advies van de
Atletencommissie behoeven.

3.5

Het bestuur motiveert iedere adviesaanvraag en streeft naar een timing waarbij het advies
van de atletencommissie van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

3.6

Op verzoek van de Atletencommissie vindt overleg plaats naar aanleiding van een
adviesaanvraag aan de Atletencommissie dan wel naar aanleiding van besluitvorming die
naar het oordeel van de Atletencommissie van belang is voor de Danssporters.

3.7

De Atletencommissie brengt binnen een termijn van twee weken nadat een advies is
aangevraagd advies uit, tenzij de aangelegenheid een spoedeisend karakter heeft. Indien
binnen deze termijn geen advies is uitgebracht, wordt de Atletencommissie verondersteld
een positief advies te hebben verstrekt.

3.8

Indien het Bestuur voornemens is het advies van de Atletencommissie niet (volledig) over
te nemen, dan stelt het Bestuur de Atletencommissie daarvan op de hoogte. Het Bestuur
geeft daarbij gemotiveerd aan wat de achtergrond en de beweegreden zijn voor het aldus
te nemen besluit.

4 Organisatie
4.1

De Atletencommissie benoemt één van de leden van de Atletencommissie tot voorzitter.
Van deze benoeming doet de Atletencommissie mededeling aan het Bestuur.

4.2

Besluitvorming door de Atletencommissie vindt plaats met volstrekte meerderheid van
stemmen. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Bij het staken van de stemmen beslist
de voorzitter. Besluitvorming kan binnen en buiten vergadering plaatsvinden op voorwaarde
dat alle leden van de Atletencommissie in de gelegenheid zijn gesteld om hun stem uit te
brengen.
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5 Benoeming
5.1

De leden van de Atletencommissie worden benoemd door het Bestuur. Het Bestuur zal zich
bij deze benoeming laten adviseren via verkiezingendoor de Leden met een Basislicentie die
ten minste achttien jaar oud zijn ten tijde van de adviesaanvraag voor de benoeming van
een of meerdere leden van de Atletencommissie. De adviesaanvraag vindt plaats op een
door het Bestuur aan te geven wijze waarbij ieder in de vorige zin genoemd Lid per
Categorie, Klasse en/of Discipline als genoemd in artikel 5.3 van dit Reglement evenzoveel
stemmen uitbrengen als er benoembare plaatsen zijn. Op iedere kandidaat kan per Lid ten
hoogste één stem worden uitgebracht. De uitkomst van het advies is bindend.

5.2

De Atletencommissie bestaat uit maximaal vijf personen.

5.3

Benoembaar tot lid van de Atletencommissie zijn Leden met een Basislicentie die ten tijde
van de benoeming van de Atletencommissie ten minste achttien jaar oud zijn en die
uitkomen in één van de volgende Categorieën, Klassen en/of Disciplines:
- Hoofdklasse Adults Standaard
- Hoofdklasse Adults Latin-American
- Adults 10-dans
- Adults A-, B- of C-Klasse of Debutanten Standaard en/of Latin American
- Senioren Standaard en/of Latin-American

5.4

Wanneer een vacature ontstaat in de Atletencommissie waarin niet via de in artikel 5.7
genoemde regeling kan worden voorzien, maakt het Bestuur deze bekend via de Website en
stelt kandidaten in de gelegenheid zich beschikbaar te stellen. Vervolgens organiseert het
Bestuur de in artikel 5.1 genoemde adviesaanvraag. Dit gebeurt uitsluitend als het aantal
kandidaten groter is dan het aantal benoembare plaatsen.

5.5

Leden die zich kandidaat willen stellen, kunnen dit tot twee weken voorafgaande aan de
openstelling van de adviesaanvraag genoemd in artikel 5.1 kenbaar maken aan het Bestuur.
Bij de adviesaanvraag vermeldt het Bestuur de kandidaten.

5.6

De benoemingsduur van een lid van de Atletencommissie bedraagt drie jaar met een
maximum van drie aaneengesloten periodes. Het Bestuur houdt een rooster van aan- en
aftreden bij van de leden van de Atletencommissie.

5.7

Indien tussentijds vacatures ontstaan, komen de kandidaten in de volgorde van de uitslag
van de laatste adviesaanvraag in aanmerking om zitting te nemen in de Atletencommissie.
In dit geval loopt de zittingsduur van het desbetreffende lid van de Atletencommissie gelijk
met de benoemingstermijn van het lid van de Atletencommissie dat tussentijds is
teruggetreden.

5.8

Een lid van de Atletencommissie treedt terug:
- door opzegging door het lid van de Atletencommissie bij het Bestuur;
- sanctionering vanuit de NADB;
- wanneer het lid van de Atletencommissie ophoudt Lid te zijn dan wel niet meer
beschikt over een Basislicentie.
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