Verslag buitengewone NADB bondsraadvergadering 25 april 2019 in Doorn

Aanwezig:
Bondsraadleden: Peter Abbink, Willem Broekstra, Anne de Bruijn, Stefan Doodkorte, René Ewals,
Erik Fiktorie, Désirée Fiktorie-Smits, Frans Hugens, Corrie van Hugten, Niek Koopmeiners, Maureen
Lubbers, Paul Reijn, Cor van de Stroet , Marc Valkier en Hannie Zeeman.
NADB: Jeffrey van Meerkerk, voorzitter en Hannie van der Geest (verslag), bestuurslid
Afwezig
Bondsraadleden: Glenn Feddema, Lesley Groeneveld, Yvette Jager,Jeroen Keiren, Rob Kuijper, Bas
Niezing, Irene Reniers en Ronald de Vos.
NADB: Niek Burg, Ger Cloudt en Jeroen Koene, bestuursleden
Reglementscommissie: Onno Butter, Laurens Neuhaus en Leonidas Pakos
Opening en mededelingen
Jeffrey van Meerkerk opent om 19.30 de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Deze vergadering is een voortzetting van de vergadering van 6 april omdat in die vergadering niet
voldoende bondsraadleden aanwezig waren om besluiten te kunnen nemen.
De vergadering is belegd om het verkiezingsproces te organiseren.
Bestuursbesluit Verkiezingen leden Bondsraad NADB.
De vorige keer is de vraag gesteld wie stemrecht heeft. Het antwoord is: alle leden van de NADB. Dit
is wettelijk vastgelegd binnen het BW en het Verenigingsrecht.
Artikel 2:38 BW zegt dat elk lid stemrecht heeft.
Artikel 2:39 BW: elk lid moet middellijk of onmiddellijk aan de verkiezing kunnen deelnemen.
De toevoeging die René Ewals heeft voorgesteld bij Artikel 6.9 (nadat de kandidaten en het bestuur
zijn geïnformeerd) is overgenomen.
Alle aanwezig bondsraadleden gaan akkoord met het Bestuursbesluit.
Benoeming van de kiescommissie
De kiescommissie is een tijdelijke commissie, bestaande uit drie leden die tweejaarlijks door de
Bondsraad worden benoemd. De kiescommissie is belast met het organiseren van de
bondsraadverkiezingen. Het bestuur stelt de volgende leden voor: Bernadette Kester, voorzitter.
Ineke Crijns en Denise Qualm als leden. De aanwezigen gaan akkoord met de benoeming van de
Kiescommissie.
Cor van de Stroet betreedt de vergadering.
Rondvraag
René Ewals vraagt waarom het concept verslag van 6 april niet op de agenda staat. De voorzitter
antwoordt dat deze vergadering een vervolg is op die van 6 april en dat de verslagen in één keer op
de agenda komen van de junivergadering.
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Marc Valkier zou graag zien dat de volgende verkiezingen elektronisch plaatsvinden. Hij denkt dat
dan meer mensen bereikt worden. De voorzitter antwoordt dat de NADB hier ook voorstander van
is. Als we hiertoe overgaan is het belangrijk dat de verkiezingen AVG proef zijn. Dit is een van de
zaken is die het bestuur met de bondsraad wil bespreken. Ook wil het bestuur, als de bondsraad in
juni op volle sterkte is met nieuwe leden, ter overweging geven om het aantal bondsraadleden terug
te brengen. 24 is best fors voor een kleine bond als de NADB. Het bestuur denkt dat een kleine
bondsraad slagvaardiger kan zijn. Daarnaast zou de vertegenwoordiging in de toekomst uit meerdere
belangengroepen moeten komen. De NADB is de dansbond voor meer dansante vormen dan
Standaard en Latin. Met name bij Breaking zijn belangrijke ontwikkelingen. Door deelname aan de
Youth Olympic Games in 2018, het WK Breaking in juni 2019 in China, de World Games in 2021 en
het feit dat Breaking op de Agenda staat van de Olympische Spelen 2024 biedt kansen.
Ook aftredend bondsraadlid Ronald de Vos heeft in een persoonlijke mail aan de bondsraad de hoop
uitgesproken dat de nieuw te kiezen bondsraadsleden een breed scala aan expertise
vertegenwoordigen en niet overwegend de ballroom en latin wedstrijdbelangen.
Erik Fiktorie merkt op dat wat hem betreft bij deze discussie eerst vastgesteld moet worden wat de
bevoegdheden van de bondsraad zijn. Dan kan je daarna bepalen of het aantal bondsraadleden gelijk
blijft of teruggebracht kan worden.
Een aantal aanwezigen vraagt om bij de communicatie over de verkiezingen te benoemen dat leden
andere leden kunnen machtigen en dat het stembureau in de hal van het Topsportcentrum staat .
Men hoeft geen entree te betalen om te kunnen stemmen.
Niek Koopmeiners betreurt het dat het bestuur geen inzage geeft in de kosten van het NK in mei en
ervoor kiest om een gecombineerde begroting NK en Holland Masters te overleggen. Verder vindt hij
dat de prijs voor bezoekers en deelnemers door het samenvoegen van twee weekenden verlaagd
had moeten worden. Hij vindt € 15,00 voor een bezoekerskaart veel te hoog. Jeffrey van Meerkerk
antwoordt dat in eerdere edities is gekozen voor een lagere bezoekersprijs en dat dit, ondanks een
reclamecampagne, geen extra bezoekers heeft opgeleverd maar wel minder inkomsten. De NK’s zijn
samengevoegd omdat de vorige edities geld gekost hebben en met de kleinere deelnemers aantallen
moest ingegrepen worden.
Niek Koopmeiners vraagt waarom het bestuur toch besloten heeft om op het NK Nederlandse
juryleden op te stellen terwijl in de november vergadering duidelijk tegenstand was van een aantal
bondsraadleden. De voorzitter antwoordt dat de NADB er is voor meerdere belangengroepen dan
alleen de dansers. Natuurlijk zijn de dansers heel belangrijk, maar we hebben ook juryleden, trainers,
coaches en verenigingen die lid zijn. En ook deze doelgroep willen we bij de NADB blijven betrekken.
Daarbij zullen we in alle klassen een meerderheid aan buitenlandse juryleden opstellen. En bewust
dus niet de bekende namen die gedurende het seizoen al heel veel jureren. Het teruglopende aantal
deelnemers en bezoekers maakt dat we ook graag een beroep doen op onze eigen Nederlandse
experts.
Niek Koopmeiners vraagt waarom niet gewacht is tot de Ethiekcommissie is ingesteld, dan is er een
controle mechanisme die kan controleren of juryleden de Code of Ethics volgen. De voorzitter
antwoordt dat de Ethiek Commissie niet bedoeld is als controle orgaan. Ook de Ethiek Commissie
van de WDSF functioneert niet op deze manier, vult Cor van de Stroet aan.
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Niek Koopmeiners vindt het besluit om alleen bij de lagere klassen wel NL juryleden op te stellen ,
niet goed. Sommige dansers denken nu dat zij niet belangrijk genoeg zijn voor de NADB.
Hannie van der Geest antwoordt dat iedereen belangrijk is binnen de NADB maar dat ervoor gekozen
is om bij de klassen die voor uitzending naar EK/WK en Cups in aanmerking komen, alleen
buitenlandse juryleden op te stellen. Een Nederlands Kampioen heeft een jaar lang recht op
uitzending dus de belangen zijn hier groter dan die van de lagere klassen. Daarbij zal ook bij de
lagere klassen de meerderheid altijd bestaan uit buitenlanders. Zij vindt het ontzettend jammer dat
al bij voorbaat gedacht wordt dat een NL jurylid niet eerlijk en integer kan jureren.
Cor van de Stroet vult aan dat bij de WDSF Nederlandse juryleden juist heel hoog aangeschreven
staan en hij vindt ook dat wel wat meer respect voor de NL juryleden getoond mag worden.
Jeffrey van Meerkerk vraagt de bondsraadleden om hun Ambassadeursrol uit te dragen en daarmee
begrip te kweken voor brede beleid van de NADB. Het blijkt dat een deel van de bondsraad het lastig
vindt om een besluit dat zij niet ondersteunen, te verdedigen.
Erik Fiktorie vindt dat het bestuur de signalen uit de achterban serieus moet nemen. Hij adviseert
een extra toelichting te geven op het besluit op de website en/of in de nieuwsbrief waardoor wellicht
meer begrip wordt gekweekt. Nu is het als een mededeling gecommuniceerd zonder verdere uitleg.
Frans Hugens sluit zich aan bij de mening van Niek Koopmeiners over opstellen NL juryleden. Hij
vindt het een tegenstrijdig besluit. Een vader van een danspaar mag niet presenteren op het NK om
belangenverstrengeling te voorkomen maar we stellen wel NL juryleden op.
Hannie Zeeman vraagt of het bestuur wil onderzoeken waarom het emailadres bondsraad@nadb.eu
niet werkt. Verder vraagt zij wie de DJ op het NK wordt. Zij heeft gehoord dat een van de vaste DJ’s,
Peter Kuijmans, niet zal draaien. De voorzitter antwoordt dat Piet Koeken samen met Toine Daas de
muziek zal verzorgen. In het voortraject zijn naast Piet Koeken, ook Peter Kuijmans en Patrick Lagas
benaderd met de vraag of zij (weer) hun medewerking willen verlenen. Er zijn afspraken gemaakt
waar beide heren in een later stadium alsnog op teruggekomen zijn. Met name de opstelling van
Peter Kuijmans heeft het bestuur doen besluiten om geen gebruik te maken van zijn diensten.
Op verzoek van Hannie Zeeman geeft Hannie van der Geest een nadere toelichting op de
kwaliteitseis van het NK.
Cor van de Stroet vraagt of de data van de vergaderingen eerder bekend gemaakt kunnen worden.
Hij pleit voor ‘standing dates’.
Sluiting
De voorzitter sluit om 20.30 uur de vergadering. Hij dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en
René Ewals voor zijn gastvrijheid.

