Bondsraadvergadering NADB – concept notulen
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

18 november 2018
10:00-13:00 uur
Danscentrum Wijgers, Sosabowskiplein 2, 6665 CC Driel

Aanwezige bondsraadleden: Peter Abbink, Willem Broekstra, Anne de Bruijn, Stefan Doodkorte,
René Ewals, Erik Fiktorie, Lesley Groeneveld, Frans Hugens, Corrie van Hugten, Jeroen Keiren, Niek
Koopmeiners, Maureen Lubbers, Bas Niezing, Paul Reijn, Désirée Smits-Fiktorie, Marc Valkier,
Ronald de Vos en Hannie Zeeman.
Aanwezige adviserende leden van de bondsraad: Onno Butter (reglementscommissie).
Aanwezige bestuursleden: Niek Burg (penningmeester), Ger Cloudt, Jeffrey van Meerkerk
(voorzitter), Stephan Ophorst.
Overige aanwezigen: Phien Abbink (vertrouwenscontactpersoon), Hannie van der Geest (te
benoemen bestuurslid), Jenny Niezing (wedstrijdsecretariaat en te benoemen lid van verdienste),
Peter Heesakkers (stembureau en lid NK commissie) en Geraldine Voost (lid NADB).
Afwezige bondsraadleden: Glenn Feddema, Yvette Jager, Irene Reniers, Cor v.d. Stroet.
Afwezige adviserende leden van de bondsraad: Mariana Bendanon (reglementscommissie),
Laurens Neuhaus (reglementscommissie), Leonidas Pakos (reglementscommissie).
Afwezige bestuursleden: Jeroen Koene en Lioba Bakker (secretaris)
Notulist: Louiza Winter (bondsbureau NADB)
1.

Opening en mededelingen

• Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Graag wil hij een
stembureau inrichten voor de stemmingen tijdens deze vergadering. Onno Butter, Peter
Heesakkers en Geraldine Voost nemen hierin zitting.
De voorzitter vraagt een moment van stilte om stil te staan bij het overlijden van Nico Ponne en
Herman Kuijmans.
Echter, we kunnen ook het leven vieren: felicitaties voor bondsraad lid Corrie van Hugten die
onlangs haar 75e verjaardag heeft mogen vieren.
Tevens wil de voorzitter een aantal sportieve hoogtepunten onder de aandacht brengen. Zo heeft
Vicky Bergmans tijdens de Youth Olympic Games 2018 in Buenos Aires, waar de danssport voor de
eerste keer zich heeft mogen presenteren, een mooie vierde plaats behaald. De voorzitter
bedankt Hannie van der Geest voor haar inzet hierin.
Een andere sportief hoogtepunt is het feit dat twee Nederlandse rolstoelparen drie finaleplekken
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hebben weten te behalen tijdens de Europese Kampioenschappen in Polen: Alex Glijn & Sharon
Schleepen en Marleen Bolwijn & Timoteus Bijker.
De laatste mededeling die de voorzitter doet, betreft het ingekomen stuk van bondsraad lid Paul
Reijn die hij de avond voor de bondsraadvergadering heeft ingediend. Met instemming van Paul
wordt dit stuk in de rondvraag behandeld.
•

Eindkapitaal VDN – bestemming: NADB samenwerking en democratisering andere
dansvormen.
In de rol van oud bestuurslid van de VDN licht Willem Broekstra dit punt nader toe. De VDN
(vereniging van Dansers in Nederland) was opgericht in 2006, om binnen de NADB de dansers te
vertegenwoordigen. Later is deze binding met de NADB ontvlochten, maar is de VDN zich blijven
inzetten voor de belangen van de dansers, waarin een stem geven aan de dansers het
belangrijkste doel is geweest.
Met de komst van voormalig NADB voorzitter Bernadette Kester, zijn de deuren voor
samenwerking tussen NADB en VDN weer wagenwijd opgezet en is een start gemaakt met de
oprichting van de dansfederatie. Samen met andere dansorganisaties is een blauwdruk gemaakt
voor de Nederlandse Dans Federatie. Dat proces is helaas gestrand.
In diezelfde periode is de democratisering van de dansers binnen de NADB een feit geworden en is
hiermee een belangrijke doelstelling van de VDN behaald en heeft de VDN besloten zich als
vereniging op te heffen.
Het overgebleven kapitaal dat de VDN heeft opgebouwd, wilden zij graag besteden aan de
dansers. Na een oproep, waarin dansers of dansorganisaties zich konden aanmelden voor
financiële ondersteuning voor hun dansproject, heeft de VDN een zevental projecten ondersteund
en is zij trots op het feit dat zij iets goeds heeft kunnen doen voor de danswereld. Het restkapitaal
van €1.230 wil de VDN graag doneren aan de NADB met het oormerk om het te besteden aan het
tot stand brengen van vergaande samenwerking tussen dansvormen, waarbij democratisering
(een stem geven aan dansers) voorop staat. Er zijn hierover inmiddels duidelijke afspraken
gemaakt met de NADB.
De voorzitter bedankt de VDN voor dit gebaar en verzekert dat het geld besteed gaat worden aan
de vergaande democratisering van de dansers.
• Update vertrouwenscontactpersoon
Vertrouwenscontactpersoon van de NADB, Phien Abbink, wil de bondsraad graag inlichten over
haar rol als vertrouwenscontactpersoon en bedankt het bestuur van de NADB voor deze
mogelijkheid.
Het NOC*NSF heeft aangegeven dat de vertrouwenscontactpersoon binnen de NADB te weinig
zichtbaar is op de website. Dit moet zeker anders. Ook is er nog te weinig bekendheid over de
vertrouwenscontactpersoon binnen de NADB. Daarom licht Phien graag haar functie kort toe aan
de bondsraad.
De vertrouwenscontactpersoon (VCP) begeleidt personen die een ‘issue’ hebben. De hoofdtaken
van de VCP binnen de NADB is het winnen van het vertrouwen van de dansers, een aanspreekpunt
zijn voor de dansers en hulp en advies bieden aan de dansers. De VCP is een luisterend oor voor
zowel de klager als de beklaagde en is aldus onafhankelijk en neutraal. De VCP kan daarom nooit
een bestuursfunctie binnen de NADB bekleden. Daarnaast houdt de VCP zich bezig met preventie
binnen de danswereld zodat eventuele incidenten zo veel mogelijk beperkt blijven.
Phien probeert in haar rol als VCP herkenbaar en aanwezig te zijn voor de dansers. Eventuele
klachten worden zo veel mogelijk per e-mail verstuurd. Uiteraard probeert zij vervolgens bewijs te
krijgen waarbij het belangrijk is dat de naam van de klager en de beklaagde boven tafel komen. Dit
is vaak lastig, aangezien de klager vaak anoniem wil blijven.
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Directe aanspreekpunt binnen de NADB voor Phien is de voorzitter, Jeffrey van Meerkerk.
Daarnaast heeft zij een eigen vertrouwenspersoon binnen het NOC*NSF, die zij kan raadplegen
voor hulp en advies.
Phien volgt regelmatig terugkomdagen waarin de vertrouwenscontactpersonen bijscholing
krijgen. Tevens heeft zij meegewerkt aan het rapport van Klaas de Vries (rapport over seksuele
intimidatie).
De functie van vertrouwenscontactpersoon bestaat nu 4 jaar binnen de NADB en Phien vindt dat
het tijd is geworden dat er meer gezicht wordt gegeven aan de VCP. Het is belangrijk dat de VCP
duidelijk geprofileerd wordt op de website van de NADB en hier ook duidelijk vindbaar is. Dansers
weten nu vaak niet wat ze kunnen neerleggen en waar ze dit kunnen neerleggen. Ze benadrukt
hierbij dat de NADB korte lijnen heeft met de WDSF waardoor eventuele ‘issues’ sneller of beter
aangekaart kunnen worden. Overigens is Phien ook de vertrouwenscontactpersoon voor de
onlangs bij de NADB aangesloten Breakdancers. Zij zijn hiervan op de hoogte gesteld.
Stephan Ophorst bevestigt dat de VCP een duidelijkere plek zal krijgen op de website. Enkele
bondsraadleden merken hierover op dat er een verschuiving plaatsvindt van meldingen die op de
website worden geplaatst naar meldingen die op Facebook worden geplaatst, waarbij de website
wordt overgeslagen. Stephan gaat hier zeker rekening mee houden.
Phien geeft verder aan dat zij de hulp nodig heeft van de bondsraad om meer aan preventie te
kunnen doen binnen de dansscholen en bovendien wil zij meer contact hebben met de
atletencommissie.
Tenslotte meldt Phien dat het aantal klachten binnen de sport de afgelopen jaren enorm is
gestegen. Binnen de NADB gaat het vooral om klachten over juryleden. Ze merkt echter wel dat
een klacht echt hoog moet zitten alvorens er contact met haar wordt opgenomen. De afgelopen 4
jaar heeft zij ongeveer 50 klachten ontvangen.
René Ewals voegt toe dat ook binnen de WDSF de vertrouwenscontactpersoon een steeds
belangrijker plek gaat innemen. De Code of Ethics wordt hiervoor aangepast.
•

Ingezonden voorstellen bondsraad:
o Cor v.d. Stroet met steun van Yvette Jager, Niek Koopmeiners en Glenn Feddema: voorstel
invulling NK jurypanels en vergroten betrokkenheid achterban.
Cor v.d. Stroet verzoekt het NADB bestuur om een mix van Nederlandse en buitenlandse
expert juryleden op te stellen op het aankomende NK standaard en Latin op 25 en 26 mei
2019. Dit aangezien onze experts in Nederland meer publieke (h)erkenning verdienen voor
hun vakmanschap, ervaring en deskundigheid waardoor hun betrokkenheid bij de NADB zal
toenemen.
Niek Koopmeiners, die dit voorstel heeft ondersteund, wil graag benadrukken dat hij dit alleen
heeft gedaan omdat hij het belangrijk vond dat het punt geagendeerd werd. Dit wil niet
zeggen hij het punt op inhoud ook daadwerkelijk ondersteunt.
Een aantal bondsraadleden is verbaasd dat dit punt op de agenda staat, vooral omdat het
voorstel dat Cor v.d. Stroet tijdens de afgelopen bondsraadvergadering had ingediend
(bondsraadvergadering 14 juni 2018, punt 1, ingekomen stukken) haaks staat op het voorstel
dat hij nu indient. Hannie Zeeman is van mening dat met dit nieuwe voorstel juist de integriteit
in het gedrang komt te staan. Hannie heeft een aantal dansers gevraagd of ze zullen
deelnemen aan het NK als er Nederlandse juryleden opgesteld worden. De dansers geven aan
in dat geval het NK over te willen slaan. Ook René Ewals heeft deze vraag aan een aantal
dansers gesteld, met hetzelfde resultaat. Bovendien is de atletencommissie over dit punt sterk
verdeeld.
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Désirée Smits-Fiktorie wil het voorstel nuanceren: het betreft immers alleen het NK standaard
en Latin. Tijdens het NK Showdance zitten er wel degelijk Nederlandse juryleden in het panel.
Hannie Zeeman vraagt zich af of de opstelling van de juryleden niet vastgelegd kan worden in
het reglement. Dit is echter niet de wens van het bestuur.
Er ontstaat rumoer wanneer blijkt dat de bondsraad niet over dit ingezonden voorstel kan
stemmen. Bondsraad lid Ronald Vos benadrukt dat de bondsraad alleen advies kan geven aan
het bestuur. Het bestuur is uiteindelijk degene die besluit of zij een voorstel al dan niet
honoreert. Wanneer de bondsraad het niet eens is met de besluiten of de acties van het
bestuur dan is het enige dat zij eventueel zou kunnen doen, het afzetten van het bestuur. Hij
voegt hieraan wel toe dat de dansers altijd het belangrijkste zijn.
Het bestuur neemt de opmerkingen van de bondsraad over dit voorstel zeker mee in haar
besluit.
o Niek Koopmeiners met steun van Cor v.d. Stroet, Désirée Fiktorie-Smits en René Ewals:
oprichting Ethiek Commissie.
Niek Koopmeiners wil graag het verzoek doen aan de bondsraad om in te stemmen met de
oprichting van een Ethiek Commissie. De commissie heeft tot doel om onpartijdig onderzoek
te doen naar vermeende overtredingen van de Code of Ethics van de WDSF om vervolgens
rapport uit te brengen en advies te geven aan het bestuur over eventuele sancties. Niek stelt
voor om de functie van vertrouwenscontactpersoon op te nemen in de Ethiek Commissie en
verder om de commissie uit drie onafhankelijke personen te laten bestaan.
Het bestuur bedankt Niek voor zijn voorstel en ondersteunt het feit dat een dergelijke
commissie moet worden opgericht. Ook ondersteunt zij het voorstel om 3 onafhankelijk leden
zitting te laten nemen in de Commissie. Echter, het is niet wenselijk om de
vertrouwenscontactpersoon onderdeel te laten uitmaken van de Ethiek Commissie. Het
bestuur gaat nu verder de contouren schetsen van de Commissie.
Bondsraad lid Anne de Bruijn vraagt zich af wat er gebeurt in kwesties die gaan over het
bestuur zelf. Zij kunnen immers geen sancties over zichzelf uitspreken.
In dergelijke gevallen is er de bondsraad. Bovendien kan altijd het ISR (instituut voor Sport
Rechtspraak) ingeschakeld worden.
2.
Vaststellen agenda
De agenda wordt conform concept vastgesteld.
3.
Vorige bondsraadvergadering
3.1
Concept notulen
Aanpassingen:
Pagina 2: opmerking van Frans Hugens over de vrijwilligers: ‘Vrijwilligers komen immers ook in de
die inner cirle, terwijl hun kinderen deelnemen aan de kampioenschappen --> tweede deel van de
zin verwijderen aangezien Frans het niet had over de kinderen van de vrijwilligers, maar over de
vrijwilligers in het algemeen.
Pagina 6: typefout: Marc Valkiers moet zijn Marc Valkier.
Na bovengenoemde aanpassingen worden de concept notulen conform concept aangenomen.
3.2
Actiepunten
Met uitzondering van actiepunt 4 (deadline voorjaar 2019) zijn alle actiepunten door het bestuur
afgewerkt.
Pagina 4 van 10

Toelichting op actiepunt 3: antwoord op de vraag ‘Wat zouden we met de financiën moeten doen
om als NADB 1 jaar zonder opbrengsten vooruit te kunnen?’
De penningmeester heeft dit vraagstuk onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat als de
NADB 1 jaar zonder opbrengsten zou opereren er dan een negatief vermogen op de balans
ontstaat. We weten dus dat de bodem van ons eigen vermogen in zicht is. Een contributie
verhoging is in dat geval dan onvermijdelijk.
4.
Jaarplan 2019
- Paul Reijn: graag het woord ‘Stijldansen’ uit het jaarplan verwijderen en vervangen voor
ballroom (dit is reeds eerder besloten door de bondsraad).
- Pagina 3: de opsomming onder ‘primaire focus’ overzichtelijker maken.
- Pagina 4: eerste alinea (innoveren) anders formuleren zodat de zin beter leesbaar is.
- Pagina 8: opnemen dat ledenbehoud ook een belangrijk item is en niet alleen ledentoename.
- Pagina 10: ‘In Q4 2018 wordt deze opgeleverd, in januari 2019 wordt deze geïntroduceerd’ --> dit
punt wordt aangepast, aangezien er door organisatorische verschuiving binnen de website
bouwer een vertraging is opgelopen in de vernieuwing van de NADB website.
- Pagina 11: Niek Koopmeiners vraagt zich af of het doel van 250 ledengroei niet te ambitieus is.
Het bestuur is van mening dat dit niet het geval is, mede dankzij de aansluiting van de breakdance
bond en de streetdance bond. Niek Koopmeiners vraagt vervolgens of de aansluiting van deze
bonden gevolgen heeft voor de subsidie verdeling van het NOC*NSF.
Dit heeft echter geen gevolgen aangezien deze bonden behoefte hebben aan meer structuur en
niet aan meer geld. De NADB biedt deze bonden de service die zij nodig hebben zonder hiervoor
aan subsidies in te hoeven leveren.
- Pagina 11: Jeroen Keiren vraagt om een toelichting over de sponsoractie voor de NADB
geselecteerde paren. Stephan Ophorst licht toe dat het plan nog verdere uitwerking nodig heeft,
maar dat het plan is om een eigen platform voor de dansers te creëren waarop zij, via een eigen
pagina, sponsoracties kunnen plaatsen. Om dit plan verder te kunnen uitwerken is het nodig te
onderzoeken in hoeverre dit IT technisch gezien haalbaar is.
- Pagina 12: ‘Generiek gerichte ondersteuning van de top 3 ranking in de vorm van ondersteuning
d.m.v. twee trainingskampen.’--> Erik Fiktorie vraagt voor welke disciplines dit geldt. Ger Cloudt
legt uit dat dit, al naargelang de beschikbare financiële middelen, per trainingskamp bekeken
wordt. Erik geeft aan dat hij graag ziet dat dit voor alle disciplines mogelijk wordt gemaakt.
- Pagina 13: ‘Start met invoering Startklasse’--> Hannie Zeeman vraagt of dit niet de
debutantenklasse betreft.
Dit betreft de debutanten 4 en de Senioren debutanten klasse die omgevormd worden tot een
laagdrempelige Startklasse. De deelnemers in de Startklasse betalen een lagere contributie en
hebben geen basisdans.
- Pagina 13: ‘Handhaving Judging system 3.0’ --> René Ewals vraagt of dit is geëvalueerd.
Dit is zeker gedaan, zowel onder de juryleden als onder de dansers. De uitkomst van deze
evaluatie is dat het jureringssysteem in 2019 zal worden gehandhaafd.
- Pagina 15: ‘Lopende gesprekken met 2 concrete organisaties worden uitgewerkt tot
samenwerking met de NADB’--> graag opnemen om welke organisaties dit gaat.
- Pagina 16: Marc Valkier wil graag dat focus op dansen met een beperking in het jaarplan wordt
opgenomen.
- Pagina 16: Hannie Zeeman vraagt wat er bedoeld wordt met ‘uitbreiden van regiowedstrijden’ ->
het betreft hier een aanpassing op het organisatoren reglement waardoor leden van de NADB ook
de mogelijkheid krijgen om regio wedstrijden te organiseren.
Na toevoeging/aanpassing van de hierboven genoemde punten wordt de jaarplan conform
concept aangenomen:
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Blanco stemmen: 0
Tegen stemmen: 0
Voor stemmen: 18

5.
Jaarbegroting 2019
Penningmeester Niek Burg licht de jaarbegroting voor 2019 toe.
Het bestuur heeft een sluitende begroting weten te realiseren zonder hiervoor een
contributieverhoging door te voeren, ondanks het dalende aantal leden. De bodem van de
kostenbesparingen is echter inmiddels wel bereikt. Het bestuur moet meer operationele taken
zelf uitvoeren aangezien het aantal professionele uren voor ondersteuning ook verder is
afgenomen door de bezuinigingen.
René Ewals vraagt of er een specificatie gegeven kan worden van de kosten & opbrengsten van de
NK weekenden.
Dit is niet mogelijk aangezien de NK weekenden als 1 wedstrijd worden gezien in verband met
subsidie regelingen. Als de NADB namelijk geen internationaal evenement organiseert, ontvangt
zij slechts beperkt subsidie van de Gemeente Almere, omdat de Gemeente Almere zich als
internationale sportstad wil profileren. Toch is een specificatie wenselijk, menen René Ewals en
Niek Koopmeiners, aangezien het bestuur een nadelig resultaat van 5.000 euro in de begroting
incalculeert. Het bestuur kan nu echter niet exact aangeven op basis waarvan dit bedrag
gebaseerd is. Het is een ruwe inschatting van een tekort die zij hoopt af te kunnen dekken met
sponsoring.
Ook Anne de Bruijn wil graag een plan zien waarin duidelijk omschreven staat hoe het bestuur het
verlies van 5.000 euro gaat oppakken. Het bestuur blijft erbij dat dit niet mogelijk is, aangezien zij
ruimte wil blijven houden om aan de knoppen te kunnen blijven draaien. Het ingecalculeerde
tekort van 5.000 euro op NK ’s is een investering die het bestuur wil doen en waarvoor zij de
bondsraad vraagt een akkoord te geven.
Anne de Bruijn vraagt daarnaast waarom er nu zo’n klein bedrag voor overige subsidies
(sponsoring) in de begroting is opgenomen. Stephan Ophorst legt uit dat het aantrekken van
sponsoren zich nog in de startende fase begeeft, wat overigens nog niet altijd soepel verloopt. Zo
is een belavond voor werving van leden voor de vriendenloterij twee keer geannuleerd, omdat er
te weinig animo was vanuit de vrijwilligers om deel te nemen aan deze avond. Hier zal dus meer
aandacht aan moeten worden besteed door middel van berichten op de website. Ook wordt er
een sponsorcommissie ingericht die zich met dergelijke acties bezig zal gaan houden.
Erik Fiktorie voegt hieraan toe dat het belangrijk is om specifiek aan te geven wat een dergelijke
sponsoractie de sponsor oplevert.
Hannie Zeeman vraagt waarom er nog zo weinig gebruik wordt gemaakt van Sponsor Clicks, ook
door de juryleden van de NADB. Jeffrey licht toe dat juryleden hun vliegticket zelf aanschaffen en
de kosten bij de NADB declareren. Zo lijdt de NADB geen financiële schade wanneer een jurylid op
het laatste moment zijn of haar komst annuleert. Het bestuur zal echter wel meer aandacht
besteden aan het gebruik van Sponsor Clicks onder haar leden.
Niek Koopmeiners vraagt wat de oorzaak is van de enorme stijging in de wedstrijdkosten
aangezien er besloten is dat er 1 NK weekend zal zijn in plaats van 2. De reden is een gewijzigde
programmering waardoor de afdracht naar de WDSF ook gewijzigd is.
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Jeffrey van Meerkerk deelt tenslotte mede dat het bestuur bezig is de mogelijkheden te bekijken
om versneld afstand te doen van het CRM programma Renflex waarmee veel kosten bespaard
kunnen worden.
De jaarbegroting 2019, en daarmee ook de jaarcontributie 2019, wordt conform concept
aangenomen:
Blanco stemmen: 3
Voor stemmen: 14
Tegen stemmen: 1
6.
Update procedure Verspaandonk
Niek Burg geeft een update over de procedure Verspaandonk.
In 2015 heeft de Rechtbank vonnis gewezen: de heer Verspaandonk is veroordeeld tot het betalen
van € 192.091,48 vermeerderd met de gemaakte kosten. Hiertegen is de heer Verspaandonk in
hoger beroep gegaan en is in 2018 arrest gewezen waarin het vonnis verlaagd is. De heer
Verspaandonk had tot 10 oktober jongstleden de gelegenheid om beroep aan te tekenen, maar
heeft dit niet gedaan waarmee het arrest onherroepelijk is geworden.
Naast de NADB zijn de NBD en de Rabobank destijds ook een procedure gestart. Om geld terug te
krijgen hebben de drie eisers gezamenlijk beslag gelegd op een stuk grond van de heer
Verspaandonk. De opbrengst hiervan is naar ratio verdeeld tussen de drie schuldeisers. Op het
moment van de verdeling, was er alleen een uitspraak in de rechtszaak van de NADB en de
Rabobank tegen de heer Verspaandonk; de vordering van de NBD liep nog. Intussen is de
definitieve uitspraak in de zaak NBD tegen de heer Verspaandonk bekend en blijkt dat de NBD
teveel geld heeft ontvangen en dat zij dit moeten terugbetalen aan de NADB. De NBD heeft,
ondanks herhaaldelijk verzoek van de NADB, het geld nog niet terug betaald, waardoor de NADB
beslag heeft laten leggen op de financiële middelen van de NBD. Ditzelfde heeft de Rabobank
gedaan. Jeffrey van Meerkerk blijft nauw contact houden met de NBD.
In 2013 heeft de NADB aangifte gedaan van verduistering. De politie heeft echter niets met deze
aangifte gedaan. In 2017 is Hannie van der Geest opnieuw in de zaak gedoken en is zij erachter
gekomen dat de politie de zaak geseponeerd had zonder de NADB hierover in te lichten.
De NADB heeft vervolgens hiertegen bezwaar aangetekend volgens artikel 12 van het Wetboek
van Strafvordering waarop de NADB door de Rechtbank in de gelegenheid werd gesteld om in de
raadkamer door het hof te worden gehoord. Dit is op 10 juli 2018 gebeurd; Niek Burg, Roland
Reget en Hannie van der Geest waren uit naam van de NADB aanwezig tijdens dit verhoor.
Helaas is het beklag door het hof afgewezen en is het niet mogelijk hiertegen in beroep te gaan.

7.

Benoemingen
- Jeffrey van Meerkerk (voorzitter)
Het bestuur draagt Jeffrey van Meerkerk voor in de functie van voorzitter. Het betreft een 3e
termijn van opnieuw 3 jaren. Het bestuur handelt conform de Code Goed Sportbestuur en streeft
naar bestuurlijke vernieuwing. Dit betekent dat Jeffrey van Meerkerk in een normale stabiele
situatie in november 2021 niet meer herkiesbaar is.
Aangezien de bondsraad in dit geval stemt over personen dient de stemming schriftelijk te
gebeuren. De stemming over de benoeming van Jeffrey van Meerkerk in de functie van voorzitter
geschied aldus volgens anonieme stembriefjes.
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Blanco stemmen: 1
Voor stemmen: 17
Tegen stemmen: 0
Hiermee wordt Jeffrey van Meerkerk opnieuw gekozen tot voorzitter van de NADB.
- Hannie van der Geest (bestuurslid Algemene Zaken)
Het bestuur draagt Hannie van der Geest voor als bestuurslid Algemene Zaken voor de periode
van 3 jaar met de mogelijkheid maximaal 2 maal te worden herkozen.
Aangezien de bondsraad in dit geval stemt over personen dient de stemming schriftelijk te
gebeuren. De stemming over de benoeming van Hannie van der Geest in de functie van
bestuurslid Algemene Zaken geschied aldus volgens anonieme stembriefjes.
Blanco stemmen: 1
Voor stemmen: 15
Tegen stemmen: 2
- Kascontrole commissieleden
Ten behoeve van de kascontrole over de jaarrekening van 2018 dient de kascontrole commissie
benoemd te worden. Paul Reijn en Erik Fiktorie stemmen toe opnieuw zitting te nemen in de
kascontrole commissie. Jaco van den Berg is nu niet aanwezig. Penningmeester Niek Burg zal hem
persoonlijk vragen of ook hij opnieuw zitting wil nemen in de kascontrole commissie.
- Lid van Verdienste
Jeffrey van Meerkerk richt zich tot Jenny Niezing die zich de afgelopen tien jaar heeft ingezet voor
de NADB in de functie van wedstrijdadministrateur. Jenny geeft aan dat ze het na tien jaar wel
voldoende vindt. Bovendien is ze onlangs oma geworden en wil ze dan ook meer tijd kunnen
doorbrengen met haar familie en haar kleinkind.
De NADB is haar ontzettend dankbaar voor de inzet die zij gedurende deze tien jaren heeft
getoond en wil haar daarom benoemen tot lid van verdienste.
Onder groot applaus ontvangt zij uit handen van de voorzitter van de NADB een bos bloemen en
een oorkonde. Geëmotioneerd spreekt Jenny een woord van dank uit en licht zij kort toe dat zij
het werk met plezier heeft gedaan, maar dat zij nu graag meer tijd en aandacht aan haar familie
wil besteden én zonder laptop op vakantie wenst te gaan.
8.
Rondvraag
René Ewals heeft de mogelijkheden tot het inrichten van een medische commissie binnen de
NADB onderzocht. De commissie is als volgt samengesteld:
• Dr. Iris Busscher (werkzaam als huisarts, gepromoveerd in de orthopedie, danseres).
• Dr. Ineke Crijns (werkzaam als arts specialist farmacologie, voorzitter anti-doping commissie
WDSF, voormalig danseres).
• Drs. René Ewals (initiatiefnemer medische commissie, lid NADB bondsraad, danser).
• Drs. Petra Keijsers (werkzaam als sportarts op het topsport medisch centrum Jeroen Bosch
Ziekenhuis te ‘s-Hertogenbosch, bondsarts NADB, voormalig danseres).
Daarnaast zijn de volgende personen bereid op te treden als adviseur van de commissie:
• Dr. Boni Rietveld (gepensioneerd orthopedisch chirurg, trompettist, voormalig leiding medisch
centrum voor dansers en musici).
• Drs. Peter Abbink (orthopedisch chirurg, radioloog en voormalig danser).
Zodra het bestuur het plan van de oprichting van de medische commissie heeft goedgekeurd, gaat
de commissie de inrichting verder uitwerken.
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Peter Abbink vraagt zich af of hij het goede doel dat hij reeds jaren via de vriendenloterij steunt,
kan omzetten naar de NADB. Dit is zeker mogelijk.
Verder wil Peter Abbink benadrukken dat buitenlandse juryleden ook corrupt kunnen zijn. Dit naar
aanleiding van de discussie die is eerder is ontstaan door het ingediende voorstel van Cor v.d.
Stroet.
Tenslotte vraagt Peter of de functie van dr. Ineke Crijns, die gaat stoppen binnen de WDSF antidoping commissie, open komt te staan.
Dit is zeker het geval.
Hannie Zeeman vraagt of het mogelijk is om in het vervolg tijdens de Rembrandt Cup duidelijk
kenbaar te maken waar de gewijzigde timetable te vinden is. De buitenlandse deelnemers weten
namelijk niet dat ze deze in de hoek van de zaal kunnen vinden.
Daarnaast is het wenselijk dat de startlijsten een week van tevoren gepubliceerd worden.
Tenslotte geeft Hannie Zeeman aan dat het tijd wordt dat de inschrijfformulieren van de NADB
worden geüpdatet, aangezien hierop nog steeds een oud NADB Postbank nummer vermeld staat.
Willem Broekstra vraagt of er taken vanuit het bestuur naar de bondsraad gedelegeerd kunnen
worden aangezien het bestuur het steeds drukker krijgt. Jeffrey van Meerkerk geeft aan dat er
zeker taken gedelegeerd gaan worden; deze zullen worden belegd bij nieuw in te richten
commissies.
Willem Broekstra geeft verder aan het wenselijk is dat de presentator tijdens de wedstrijden 3 tot
4 rondes vooruit aankondigt, zodat de dansers weten waar ze aan toe zijn.
Frans Hugens wil duidelijk maken dat zijn weerstand tegen het ingediende voorstel van Cor v.d.
Stroet (begin van de vergadering) niets te maken heeft met wantrouwen tegen de Nederlandse
juryleden, maar met het feit dat het voorstel van Cor haaks staat op het voorstel dat hij in de
vorige bondsraadvergadering had ingediend.
Erik Fiktorie geeft aan dat hij het prettig vindt als het bestuur vooraf communiceert over welke
ingediende voorstellen de bondsraad wel of niet kan gaan stemmen tijdens de
bondsraadvergadering. Dit om verwarring te voorkomen.
Jeffrey van Meerkerk geeft aan dat hij dit voortaan duidelijk in de agenda zal gaan opnemen.
Désirée Smits-Fiktorie heeft naar aanleiding van de AVG regelgeving (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) aan secretaris Lioba Bakker gevraagd of en zo ja wat de NADB heeft
gedaan om te onderzoeken of zij in lijn handelt met de AVG.
Als antwoord hierop heeft Lioba Bakker Désirée een document gestuurd waarin staat hoe de
NADB omgaat met de AVG. Echter, volgens Désirée klopt het document op een aantal punten niet.
Zij gaat dit nog terugkoppelen aan Lioba. Ze geeft bovendien aan te willen meedenken om er voor
te zorgen dat de NADB volledig in lijn handelt met deze nieuwe regelgeving.
Anne de Bruijn stelt voor om in de nieuwsbrief van december een directe link op te nemen,
waarmee de contributie voor het volgende seizoen betaald kan worden. Vaak vergeten dansers
hun contributie tijdig te betalen en een dergelijke link zou hen hierin helpen herinneren.
Het bestuur vindt dit zeker een goed idee en gaat dit oppakken.
Paul Reijn wil graag oud NADB lid Ben Gobits voordragen als NADB lid van verdienste. Paul draagt
zijn motivatie mondeling voor aan de bondsraad waarin hij uitlegt dat Ben Gobits veel voor de
danswereld heeft betekend door onder andere sponsoring voor de danssport en landelijke
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promotie van het ballroomdansen via de televisie te realiseren.
Ben Gobits is 50 jaar lid geweest van de NADB en de beëindiging van zijn lidmaatschap is helaas
stilzwijgend gepasseerd. Op dit moment is Ben Gobits ernstig ziek en Paul Reijn hoopt dat het
bestuur snel een besluit neemt over de voordracht en dat zij Ben Gobits als lid van verdienste wil
benoemen.
Het bestuur zegt toe om het verzoek van Paul in de eerstvolgende bestuursvergadering te
bespreken. Uiteraard zal zij in verband met de gezondheid van Ben Gobits zo snel mogelijk tot een
besluit komen.
9.
Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.
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