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DANS- EN BEROEPSLICENTIES 2016 
 
 

De Bondsvergadering van de NADB heeft in de vergadering van 11 april 2015 ingestemd met een wijziging 
van de Statuten. Hiermee is de ledenstructuur gewijzigd, waardoor het voor danssporters  mogelijk is 
geworden om lid te zijn van de NADB. In de Bondsraadvergadering van 8 november 2015 is de nieuwe 
licentiestructuur met de daarbij behorende bedragen aangenomen.  
Onderstaand een overzicht van de licenties  en de daarbij behorende bedragen zoals die vanaf 1 januari 
2016 gelden.  
 
Voor alle licenties geldt dat deze alleen afgenomen kunnen worden als de betreffende persoon lid is van 
de NADB en de daarvoor verschuldigde bondscontributie van € 15,00 per persoon heeft voldaan.  

Danslicenties: 
We kennen twee danslicenties: 

- De Basislicentie voor alle dansers: € 5,- 
- De Wedstrijdlicentie voor alle wedstrijdklassen behalve de Debutanten en Juveniles, € 29,- 

 
Iedereen die een basislicentie heeft, mag dus uitkomen in de Debutantenklassen 1 t/m 5 en de Juveniles. 
Voor alle andere wedstrijden, inclusief PD-wedstrijden, Formatiedans en Showdans,  is aanvullend een 
Wedstrijdlicentie nodig.  
Alle danssporters die een basislicentie aanschaffen, ontvangen een NADB danspas.  
 
Hoe schaf je je licenties aan? 
Zoals gebruikelijk via MyNADB. Omdat het lidmaatschap nieuw is, word je na inloggen gevraagd om in te 
stemmen met het lidmaatschap. Zowel de bondscontributie als de bijdragen voor je licentie(s) kun je direct 
via IDeal voldoen. Heb je nog geen NADB-account? Vraag dit dan aan door het invullen en opsturen van het 
registratieformulier naar het wedstrijdsecretariaat.  
 
Wat kost het? 
Lidmaatschap NADB plus Basislicentie   € 20,- 
Wedstrijdlicentie (indien van toepassing) € 29,- 
 
Gelieve betalingen te voldoen via IDeal.   

Beroepslicenties 
Er zijn twee Beroepslicenties: 

- Jurylicentie, kosten € 100,-.  
Dit betreft de jurylicentie zoals we gewend zijn, inclusief de vereisten om deze te verkrijgen. De 
aanvrager dient in het bezit te zijn van: 

 
o Het eerste deel of het volledige FDO-diploma Dansleraar van vóór 1-1-2012 of, 
o NADB/ FDO danssporttrainer, diploma van vóór 1-1-2012 of, 
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o FDO/ Dancemasters diploma Licentiate in Standaard en Latin, met daarbij de jurymodule 
van de NADB, 

o IDTA Diploma Licentiate in Standaard en Latin, met daarbij de jurymodule van de NADB, 
o ISTD diploma Licentiate in Standaard en Latin, met daarbij de jurymodule van de NADB, 
o De NADB Masterclass van 2014 (hierbij gelden aanvullende voorwaarden). 

 
De meeste personen die in 2015 op de juryledenlijst stonden, zijn reeds lid van de NADB en krijgen 
automatisch een nota toegestuurd voor de bondscontributie en de jurylicentie 2016 (en mogelijk ook de 
trainerslicentie, zie onderstaand).  
Juryleden die nog geen lid zijn van de NADB, ontvangen een verzoek om lid te worden. Indien u geen 
jurylicentie wenst, dan kunt u dit t/m 31 januari 2016 kenbaar maken via bondsbureau@nadb.eu.  
 

Nieuwe juryleden kunnen een aanvraag indienen via bondsbureau@nadb.eu.  

Een kopie van de vereiste diploma’s dient te worden bijgevoegd. 
 
Wat krijgt u voor uw jurylicentie? 

- Plaatsing op de NADB juryledenlijst 
- Gratis toegang tot de jurycongressen 
- Gratis toegang tot de NADB sportcongressen en de Back2Basic trainingen. 

2. Internationale Beroepslicenties 
Voor sommige internationale officials is een internationale licentie vereist. Deze wordt via de NADB 
aangevraagd. De fee wordt doorbelast. Het lidmaatschap van de NADB is ook voor deze licentiehouders 
vereist. Hiermee zijn de reglementen van de NADB, waaronder het tuchtrecht, van toepassing.  

3. Trainerslicentie, kosten € 50,-  
Het blijft om kwaliteitsredenen van belang om dansers te stimuleren de sport te beoefenen onder de 
vleugel van een professional die daartoe adequaat is opgeleid en periodiek wordt bijgeschoold. De 
trainerslicentie wordt verleend gebaseerd op basis van erkende vakdiploma’s. Dit zijn: 
 

a) Het eerste deel of het volledige FDO-diploma Dansleraar van vóór 1-1-2012 of, 
b) NADB/ FDO danssporttrainer, diploma van vóór 1-1-2012 of, 
c) FDO/ Dancemasters diploma Licentiate in Standaard en Latin, 
d) IDTA Diploma Licentiate in Standaard en Latin, 
e) ISTD diploma Licentiate in Standaard en Latin. 

 
Trainers/ coaches die in 2015 het (oude) lidmaatschap trainers/ coaches hadden, zijn automatisch lid van 
de NADB en licentiehouder van de trainerslicentie. U ontvangt automatisch een nota. Indien u geen 
trainerslicentie wenst, dan kunt u dit t/m 31 januari 2016 kenbaar maken via bondsbureau@nadb.eu. 
 
Nieuwe trainers/ coaches dienen hun aanvraag voor de trainerslicentie te sturen naar: 
bondsbureau@nadb.eu. Een kopie van de vereiste diploma’s dient te worden bijgevoegd. 
 
Wat krijgt u voor uw trainerslicentie? 

- Plaatsing op de NADB trainerslijst, 
- Gratis toegang tot de NK’s en de door de NADB georganiseerde BeNeLux kampioenschappen, 
- Gratis toegang tot de NADB sportcongressen en de Back2Basic trainingen. 
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