Verslag buitengewone NADB bondsraadvergadering 6 april 2019 in Soest

Aanwezig:
Bondsraadleden: Willem Broekstra, Anne de Bruijn, René Ewals, Erik Fiktorie, Corrie van Hugten, Niek
Koopmeiners, Rob Kuijper, Maureen Lubbers, Paul Reijn, Désirée Fiktorie-Smits en Hannie Zeeman.
NADB: Jeffrey van Meerkerk, voorzitter. Niek Burg, penningmeester, Ger Cloudt en Hannie van der
Geest (verslag), bestuursleden.
Reglementscommissie: Laurens Neuhaus.
Afwezig met kennisgeving
Bondsraadleden: Peter Abbink, Stefan Doodkorte, Glenn Feddema, Lesley Groeneveld, Frans Hugens,
Yvette Jager,Jeroen Keiren, Bas Niezing, Irene Reniers, Cor van de Stroet, Marc Valkier en Ronald de
Vos.
NADB: Jeroen Koene, bestuurslid
Reglementscommissie: Onno Butter en Leonidas Pakos
Opening en mededelingen
Jeffrey van Meerkerk opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Voor de vergadering verder gaat, wordt een minuut stilte gehouden in verband met het overlijden
van Cees Boutkan. Hij was een gewaardeerd lid van de NADB, een gerenommeerd trainer, maakte
deel uit van de Sportcommissie, was Ambassadeur en bekend internationaal WDSF jurylid. Voor de
NADB, maar zeker voor zijn vrouw Thérèse, een groot verlies.
Deze vergadering is belegd om het verkiezingsproces te organiseren. Om besluiten te kunnen nemen,
dienen 12 van de 23 bondsraadleden aanwezig te zijn. Helaas zijn vanmorgen twee afmeldingen
binnengekomen waardoor het aantal aanwezige stemgerechtigde bondsraadleden 11 bedraagt. Dit
betekent dat deze vergadering geen besluiten kan nemen. Dit zegt artikel 11 van de Statuten.
11. Wanneer op een bondsraadvergadering niet het vereiste aantal bondsraadleden aanwezig is, kan
niet eerder dan na tien werkdagen, doch niet later dan vier weken na deze vergadering een nieuwe
vergadering worden gehouden, waarop met betrekking tot de oorspronkelijke agendapunten
besluitvorming kan plaatsvinden ongeacht het alsdan aanwezige aantal stemgerechtigde
bondsraadleden. Tot bijeenroeping zijn gerechtigd de organen of personen, genoemd in artikel 17. De
oproepingstermijn bedraagt ten minste tien werkdagen
Het bestuur zal een nieuwe vergadering beleggen. Jeffrey betreurt dat dit nodig is en hij verzoekt de
bondsraadleden om elkaar op de verantwoordelijkheden aan te spreken. In het belang van het
besluitvormingsproces binnen de vereniging is het belangrijk dat de bondsraadleden de
vergaderingen aanwezig zijn om de benodigde besluitvorming te kunnen laten plaatsvinden.
De voorzitter meldt dat bestuurslid Stephan Ophorst met ingang van 3 april 2019 zijn bestuursfunctie
heeft neergelegd. Hij was belast met de portefeuille Communicatie en Marketing. Een van de
doelstellingen hierin was de oplevering van de nieuwe website.
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Ook stuurde Stephan de Communicatie Commissie aan. De afgelopen tijd heeft de voorzitter
meerdere gesprekken gevoerd over het belang om te komen tot een meer strategisch
Communicatieplan en een sterke Marketing Agenda. Helaas is nog te weinig vordering gemaakt en
dat remt de NADB in de hoognodige professionalisering. De voorzitter heeft Stephan gevraagd om
vanuit zijn bestuursrol aandacht te geven aan het versterken van de Communicatie Commissie. Dan
kan de NADB op zoek naar versterking om de meer strategische invulling van Communicatie en
Marketing te ontwikkelen. Dit, in combinatie met andere persoonlijke prioriteiten, heeft Stephan
doen besluiten om zich helemaal terug te trekken uit het bestuur en heeft hij alle werkzaamheden
per direct stopgezet. De voorzitter betreurt dit want met name op Social Media gebied heeft Stephan
veel werk verzet. Vanaf heden is er dus een vacature voor Communicatie en Marketing. Het bestuur
bedankt Stephan voor zijn inzet voor de NADB.
Zoals bekend is ook de secretarisfunctie nog niet vervuld. We hebben echter iemand gevonden die
zich voor de NADB wil inzetten. Boyan Kirchev, oud (prof)danser en jurist loopt momenteel mee met
het bestuur als technisch adviseur. Hij heeft de stukken voorbereid voor deze vergadering. Bij
wederzijds goedvinden zal Boyan in november door het bestuur voorgedragen worden als secretaris.
Op de vraag van Hannie Zeeman waarom dit niet in juni al gebeurt, antwoordt de voorzitter dat
Boyan tot het einde van het jaar een aantal zakelijke prioriteiten heeft. Die wil hij eerst afronden.
Hannie van der Geest deelt mee dat Breaking op de Agenda staat van de Olympische Spelen 2024 in
Parijs. In juni 2019 wordt het WK in China gehouden. Het NOC*NSF heeft een subsidie toegezegd en
de besprekingen zijn begonnen of Breaking een Topsportprogramma kan worden. Een mooie stap
voor de NADB als vertegenwoordiger van alle dansvormen.
Corrie van Hugten vertelt dat het verzoek van IPC om rolstoeldansen bij de Paralympics op te nemen,
is afgewezen. Rolstoeldansen kent ook Freestyle en nu wordt een nieuwe aanvraag voorbereid
waarbij ingezet wordt op Freestyle. Positief nieuws is dat Dans is opgenomen in de Special Olympics.
Benoeming van de kiescommissie
Hoewel op deze vergadering geen besluiten genomen kunnen worden, worden de stukken wel
besproken. Dan kunnen eventuele opmerkingen vanuit de bondsraad bij de nieuwe vergadering
meegenomen worden.
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 hebben geen opmerkingen.
Bestuursbesluit Verkiezingen leden Bondsraad NADB.
René Ewals merkt op dat in het document wel is opgenomen wie zich verkiesbaar mogen stellen,
maar niet wie stemrecht heeft. Een persoonlijk lid dat heeft voldaan aan de financiële verplichtingen
heeft stemrecht. Maar vanaf welke leeftijd? In eerste instantie gaat men uit van wat gebruikelijk is:
meerderjarig dus 18 jaar en ouder op de dag van het stemmen. Maar de NADB heeft veel leden die
jonger zijn en die wellicht ook inspraak zouden moeten hebben wie hen vertegenwoordigt.
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Ger Cloudt stelt voor om de indeling van de WDSF leeftijdsklassen aan te houden. Dus als je Youth
mag dansen, mag je stemmen. Een kleine enquête onder de aanwezigen levert het volgende
resultaat op:
Vanaf 12 jaar 4 voorstanders
Vanaf 16 jaar 9 voorstanders
Vanaf 18 jaar 11 voorstanders
Het bestuur zal advies vragen bij de Reglementscommissie en met een voorstel komen.
René Ewals heeft een toevoeging bij artikel 6, lid 9:
De kiescommissie publiceert de uitslag binnen 24 uur op de website alsmede op de Facebookpagina
van de NADB nadat de kandidaten en het bestuur zijn geïnformeerd.
Hannie Zeeman is van mening dat de voorzitter van de NADB zich ten onrechte ook de voorzitter van
de bondsraad noemt.
Ze refereert aan artikel 16, lid 8 van de Statuten:
De voorzitter van het bondsbestuur zit de vergaderingen van de bondsraad voor, maar is zelf geen
bondsraadlid en heeft geen stemrecht in de bondsraad.
We zullen dit navragen bij de Reglementscommissie.
Hannie Zeeman stelt voor om op de website het persoonlijke emailadres en telefoonnummer van de
bondsraadleden te vermelden zodat leden makkelijk toegang hebben tot de bondsraadleden. Een
aantal aanwezigen is hier geen voorstander van. Jeffrey wijst erop dat er een algemeen emailadres is
voor de bondsraad: bondsraad@nadb.eu
Hannie Zeeman vraagt of gecontroleerd wordt of de bondsraadleden aan hun financiële
verplichtingen hebben voldaan. De voorzitter antwoordt dat de Administratie de controle uitvoert.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering. Hij dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en Jan en Gina
Sepp voor hun gastvrijheid.

