29 april 2019

KANDIDATEN GEZOCHT VOOR DE NADB BONDSRAAD
Ben je ambitieus, 18 jaar of ouder en heb je een warm hart voor de danssport?
Doe mee en stel je kandidaat voor de NADB Bondsraad!
De Bondsraad bestaat uit 24 leden waarvan elke 2 jaar de helft wordt ge(her)kozen.
Ieder in de Bondsraad gekozen NADB lid heeft invloed op de strategie en dus de richting van de
bond. Bovendien adviseer en controleer je het Bondsbestuur.
Tijdens de NK’s op 25 en 26 mei 2019 zijn de verkiezingen voor de 12 vrijkomende zetels in de
Bondsraad.
De aanstelling is voor 4 jaar. De huidige Bondsraadleden mogen zich 1 x aansluitend laten
herverkiezen.
Twee maal per jaar, meestal in juni en november, vergadert de Bondsraad.
Je ontvangt de agenda en de documenten ruimschoots van tevoren zodat je je goed kunt inlezen.
Het bestuur geeft toelichting op de agendapunten en nodigt iedereen actief uit mee te praten.
Aarzel niet en geef je (opnieuw) op.
Stuur je naam, foto, geboortedatum, korte motivatie en of je danser of persoonlijk lid bent op voor
10 mei 2019 12.00 uur naar bondsbureau@nadb.eu.
Na 10 mei 2019 wordt de kandidatenlijst gepubliceerd. Tijdens de NK's in mei a.s. kunnen de
leden hun stem uitbrengen. Bij 12 of minder kandidaten vinden geen verkiezingen plaats. Je bent
dan automatisch Bondsraadlid.
We kijken er naar uit veel enthousiaste aanmeldingen te ontvangen!
De Kiescommissie
Ineke Crijns
Bernadette Kester
Denise Qualm
Hieronder 2 citaten van Bondsraadsleden
''Draag je de danssport een warm hart toe en wil je je mening delen, dan is
zitting nemen in de bondsraad van de NADB de beste manier, als vertegenwoordiger
van danssporters, richting te geven aan de koers van de NADB.'' Gerben Dokman
"Door deelname aan de Bondsraad krijg je direct invloed op het beleid van de NADB. De manier
om niet alleen kritiek te uiten, maar ook daadwerkelijk mee te helpen om zaken te verbeteren.
Daarmee ben je in staat mede richting te geven aan de toekomst van onze mooie
(wedstrijd)danssport." Marc Valkier

