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                                               Jaarverslag NADB 2018 
  
1.    Algemene terugblik 2018 namens de voorzitter 

NADB Missie, verder bouwen aan de toekomst van de danssport in Nederland  
In 2018 hebben we opnieuw gewerkt aan de professionele ontwikkeling van de bond. Naast de 
ontwikkeling van de organisatie is het natuurlijk nog belangrijker dat de danssport ontwikkelt en 
groeit. Hoewel Standaard en Latin dansen door veel mensen met plezier wordt beoefend, zien we 
helaas weinig tot geen groei in het aantal nieuwe wedstrijddansers. Dit is een internationale trend 
die in Nederland versterkt wordt door het versnipperde danslandschap. Het ledenaantal van de bond 
is stabiel gebleven tov 2017. 
De NADB registreert op dit ogenblik uitsluitend de wedstrijddansers, trainers, coaches, juryleden en 
(danssport)verenigingen/dansscholen als NADB lid (buitengewoon/persoonlijk). We bereiken via de 
aangesloten verenigingen en dansscholen echter veel meer mensen die recreatief en competitief in 
diverse stijlen genieten van dans. Uit onderzoek van NOC*NSF blijkt dat 600.000 mensen elke week 
aan het dansen zijn. Het betreft dan dansen in alle stijlen. In afstemming met het NOC*NSF is daarom 
een start gemaakt om een ieder die geniet van dans bij de NADB te kunnen betrekken. Dit realiseren 
we bij voorkeur graag samen met de brancheverenigingen, andere dansbonden en lokale 
danssportondernemers. Samen heb je namelijk veel meer impact. In 2018 zijn hierover opnieuw 
gesprekken gevoerd met bestuurders van andere stijldansbonden en andere dansstijlen. Ook dansers 
en bestuurders van andere dansbonden en -stijlen lijken behoefte te krijgen aan: aansluiting bij 
NOC*NSF, sporterkenning, talent statussen, uitzending naar erkende officiële internationale titel 
evenementen, de Olympics, en het professioneel besturen en organiseren van de sport. De NADB is 
in contact met de volgende organisaties: DDS, IDS, UDO, SalsaBelang, NBL, Breaking Community, 
Twirlbond, SRN, SDN, NVD en NVAD. De gesprekken krijgen in 2019 een concreet vervolg. NOC*NSF 
ondersteunt en faciliteert de gekozen aanpak “Samen optrekken in Dans”. 
 
Realistisch zijn we ook. Als het opnieuw niet lukt om dit samen te realiseren dan moeten we het zelf 
gaan organiseren. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen die genieten van dans ook kunnen 
meetellen als lid van de NADB. Hoe meer leden, hoe groter de financiële ondersteuning is vanuit het 
NOC*NSF, hoe groter de relevantie is voor dansers en sponsoren en hoe meer we kunnen investeren 
in de ontwikkeling van dans in al haar verschijningsvormen. Dit is belangrijk voor alle aangesloten 
danssporters en hier worden uiteindelijk alle betrokken dansorganisaties beter van.  
 
Rol van de NADB namens de voorzitter 
De NADB vertegenwoordigt dans in de breedte binnen sportkoepel NOC*NSF. De bij de NADB 
aangesloten danssporters kunnen terugvallen op de sportstructuur die NOC*NSF kent. Afhankelijk 
van leeftijd en de sportieve prestaties kunnen er Belofte- en Talent statussen worden gegeven. 
We organiseren van alle Standaard/Latin bonden via onze organisatoren de meeste ranking 
wedstrijden op jaarbasis en daarmee willen we de dansers zoveel mogelijk de gelegenheid bieden 
om op elk niveau op sportieve wijze de krachten te kunnen meten. Dat is en blijft een van de 
belangrijke prioriteiten van de bond. We zijn er immers voor de dansers.  
De reglementen betrekking hebbende op de wedstrijden en uitzendingen, worden jaarlijks op 
vastgestelde momenten aangepast aan de laatste wensen en eisen. Zo hebben we eerlijke 
wedstrijden waar sportiviteit, plezier en prestatie bovenaan staan. Het wedstrijdsecretariaat, de 
Sportsdirector, chairpersons en de scrutineers zijn door hun grote inzet en betrokkenheid een 
belangrijke schakel in het actieve wedstrijdcircuit en dragen zorg voor snelle, professionele 
organisatie en afhandeling van de NADB wedstrijden. Jaarlijks organiseert de NADB zelf ook een 
internationaal groot gezichtsbepalend DansSport event. In 2018 was dit de Holland Masters 
Rembrandt Cup. We vinden het belangrijk om onze dansers, juryleden, ambassadeurs en 
trainers/coaches ook in eigen land een mooi internationaal podium te bieden. Hier investeren we in. 
Jaarlijks in oktober reist de wereldtop naar Nederland om zich internationaal te meten op het 
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hoogste niveau. De WDSF Holland Masters wedstrijd staat inmiddels in de top 10 van beste events 
binnen het enige door IOC erkende World Ranking circuit van de WDSF.   
Onze NADB officials staan internationaal binnen WDSF goed bekend. Voor menig jurypanel van 
officiële titel Events, Grand Slams, World en International Opens worden NADB officials uitgenodigd. 
Hier zijn we trots op. Dat zijn we ook op de steeds betere prestaties van onze danssporters. Steeds 
vaker worden er mooie finale plaatsen bereikt op internationale WDSF Events en IPC wheelchair titel 
wedstrijden. Met name in de Senioren categorieën doen we het erg goed. Hier worden zelfs 
overwinningen behaald. Er was bijna brons op de Youth Olympic Games in Breaking in Argentinië.  
  
Governance - Bestuur, Organisatie en uitvoering via de NADB commissies   
Het besturen van een landelijke sportbond is geen sinecure. Van bestuurders wordt veel gevraagd. 
Niet alleen bestuurlijke kwaliteiten, samenwerkingsvaardigheden en expertise maar ook veel tijd en 
commitment. En dat alles op vrijwillige basis. Door de teruglopende subsidiegelden en lagere 
inkomsten van leden waren we helaas genoodzaakt om de basisondersteuning vanuit het 
Bondsbureau in aantal uren terug te brengen. Dit betekent dat het bestuur met ondersteuning van 
de commissies de extra werkzaamheden moet opvangen.  
  
Het NADB bestuur bestond in 2018 uit de volgende leden: Jeffrey van Meerkerk (voorzitter), Lioba 
Bakker (secretaris - afgetreden Q4 2018), Niek Burg (penningmeester), Jeroen Koene (algemeen 
bestuurslid, ICT en Sportparticipatie), Hannie van der Geest (algemeen bestuurslid, algemene zaken 
en voorzitter Sportcommissie), Ger Cloudt (algemeen bestuurslid, top -en wedstrijdsport), Stephan 
Ophorst (algemeen bestuurslid, Marketing en Communicatie - inmiddels afgetreden in Q1 2019).  
Het bestuur werkt conform de code Goed Sportbestuur, zoals opgesteld door NOC*NSF. Het beschikt 
over een financiële planning & control cyclus en heeft ook het rooster van aan- en aftreden 
geïmplementeerd. Deze instrumenten vormen de basis in ons functioneren.  
Vanuit de sportbondenmonitor verrichten wij jaarlijks een self-assessment om te bepalen of wij nog 
aan de minimale kwaliteitseisen van NOC*NSF voldoen. Dit assessment geeft aan waar wij eventueel 
ons beleid en/of onze werkprocessen moeten aanscherpen. In 2018 voldeden wij opnieuw aan alle 
door NOC*NSF gestelde normen en eisen. Op basis hiervan ontvangen wij ook de basisfinanciering.  
  
Een bondsraad van 24 leden vormt het hoogste orgaan van de NADB. De bondsraad komt 2x per jaar 
bijeen en stelt het jaarplan met bijbehorende begroting en contributiestructuur vast. Ook verleent zij 
het bestuur decharge over het gevoerde beleid in het vorige kalenderjaar.  
  
De NADB kent 11 commissies te weten de Atleten Commissie, Commissie Sportparticipatie, 
Communicatie Commissie, Evaluatie Commissie, Financiële Commissie, Formatie Commissie, Holland 
Masters Commissie, ICT Commissie , Kascommissie, Reglement Commissie en de Sportcommissie. Ze 
worden allemaal bemenst door vrijwilligers en een groot aantal van hen is op bijna dagelijkse basis 
voor de NADB aan het werk. De NADB zou zonder hun inzet niet kunnen bestaan en het bestuur is 
dan ook heel blij met deze betrokken leden. 

Op 31-12-2018 telt de NADB: 136 persoonlijke leden, 28 buitengewone leden, 9 ereleden, 1 lid van 
verdienste, 62 ondersteunende leden, 2 vrienden van de NADB (brons) en 1037 wedstrijddansers.  

(Voor de volledigheid: op 31-12-2017 hadden we 155 persoonlijke leden, 28 buitengewone leden, 9 
ereleden, 1 lid van verdienste, 64 ondersteunende leden en 959 wedstrijddansers). 
 

NADB en de WDSF 
Ieder weekend wordt ergens in de wereld een internationale WDSF wedstrijd georganiseerd. Daarbij 
komen nog de officiële titel Events zoals Europese- en Wereldkampioenschappen, European- en 
World Cups en niet te vergeten het WK Breaking. 
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Steeds meer Nederlandse paren vertegenwoordigen de NADB in het buitenland met steeds vaker 
mooie resultaten. Wij zijn dankbaar voor de inzet van de NADB-Ambassadeurs en de Nederlandse 
WDSF juryleden die daar waar mogelijk de Nederlandse paren ondersteunen.  
Trots zijn we op het feit dat veel Nederlandse WDSF juryleden op grote internationale 
titelwedstrijden mogen jureren. Met de steeds strengere regels voor Officials bij de WDSF is dit geen 
vanzelfsprekendheid. De NADB heeft inmiddels een goede reputatie binnen het WDSF Managing 
Committee en de Sports Commission. 
  
De volgende NADB leden zijn in 2018 actief binnen WDSF:  
Cor van de Stroet: Chair Adjudicators Commission 
Ineke Crijns: Member Antidoping Commission 
René Ewals: Member Athletes Commission 
Jeffrey van Meerkerk: Member Sports Policy Development Commission 

Er is omwille van de noodzaak tot kostenbesparing binnen het bestuur afgesproken dat er slechts 1 
vertegenwoordiger namens het NADB bestuur deelneemt aan de jaarvergadering van WDSF (WDSF 
AGM). 

Juridische procedure tegen voormalige penningmeester  
De heer Verspaandonk is schuldig bevonden aan fraude en is veroordeeld tot terugbetaling van de 
verduisterde gelden. Om een deel van dit geld terug te krijgen is een stuk grond van de heer 
Verspaandonk openbaar verkocht. Daarmee is slechts een relatief klein deel van het openstaande 
bedrag binnengekomen.  
De heer Verspaandonk is tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. Bij de uitspraak van het hoger 
beroep in 2018 heeft de rechtbank de vordering iets neerwaarts bijgesteld, maar het bedrag is nu 
wel definitief. Het terug te betalen bedrag is bepaald op € 191.000.  Een deurwaarder heeft de nog 
resterende vordering in handen en onderzoekt met regelmaat of er nog geld kan worden 
binnengehaald. 
 
Strafrechtelijke vervolging 
AI in 2013 is door de NADB bij de politie aangifte gedaan tegen de voormalig penningmeester 
wegens verduistering, om zo naast de civiele procedure ook te komen tot een strafrechtelijke 
vervolging. Ondanks vele telefoontjes en mails is door de politie geen actie ondernomen. Als reden 
werd opgegeven dat de aangifte geen prioriteit had.   
Medio 2017 bleek dat de zaak al in 2013 geseponeerd was, maar dat verzuimd is de NADB hiervan in 
kennis te stellen. De enige mogelijkheid was een beklag ex. artikel 12 niet vervolging in te dienen. Dat 
is gedaan. De hoorzitting heeft op 13 maart 2018 plaatsgevonden. Op 10 april 2018 heeft het hof een 
tussenuitspraak gedaan. In augustus 2018 kwam de uitspraak waarbij de NADB nul op het rekest 
kreeg. Verspaandonk wordt niet strafrechtelijk vervolgd, ondanks het feit dat de civiele rechter hem 
heeft veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 191.000.  
Hiermee is voor de NADB dit onderdeel van het dossier gesloten.  

Subsidies van NOC*NSF/jaarrekeningresultaat 2018 
De subsidies nemen af. Dit heeft te maken met teruglopende inkomsten bij NOC*NSF, maar ook door 
de daling van de ledenaantallen. Voor 2018 konden we nog rekenen op een subsidie van €16.600. 
Voor 2019 is het bedrag iets gedaald; €16.200, maar waarschijnlijk al in 2020 zal de subsidie 
gehalveerd gaan worden.   
De lagere subsidieopbrengsten moeten door het bestuur gecompenseerd worden door verdere 
bezuinigingen, of door het genereren van hogere inkomsten. Voor 2018 is het desondanks gelukt het 
boekjaar met een positief resultaat af te sluiten. Dit positieve resultaat wordt echter voor een groot 
deel veroorzaakt door incidentele baten. Bij de behandeling van de jaarrekening 2018 zal met de 
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bondsraad hierover worden gesproken. De krappere budgetten dwingen tot nadenken over de 
verhoging van de te realiseren baten dan wel verdere bezuinigingen op de kosten van de NADB. 

Gift naar aanleiding van opheffing VDN 
In 2018 is de VDN opgeheven. Het door de VDN in de loop van de jaren opgebouwde kapitaal is 
grotendeels besteed aan een zevental prachtige dansprojecten. Daarna resteerde bij de opheffing 
nog een eindkapitaal van € 1.236,59. De ledenvergadering van de VDN heeft besloten dit geld te 
doneren aan de NADB. De VDN heeft daarbij aangegeven dat het geld besteed moet worden aan het 
tot stand brengen van vergaande samenwerking tussen dansvormen, waarbij democratisering – een 
stem geven aan dansers – voorop staat.  
Op een bondsraad vergadering was al melding gedaan van de donatie. In 2018 is het geld niet 
besteed aan het doel waarvoor het is geschonken. Daarom is het bedrag in een bestemmingsreserve 
gestort, zodat de besteding conform de oormerking kan plaatsvinden in 2019 of later. 

Ontwikkelingen sportparticipatie 
De werkgroep Lokale Verbindingen is in de loop van het jaar formeel omgevormd naar de commissie 
Sport Participatie. 
In eerste instantie heeft de nieuwe commissie 5 speerpunten benoemd en uitgewerkt in 5 plannen 
van aanpak, met als hoofddoelstelling het vergroten van de aantallen dansers in het algemeen en als 
afgeleide doelstelling een groei van de wedstrijddansers. 
Dance@School, Regio structuur, Seniorendansen, Studentendansen en Revalidatiecentra waren de 
eerste zaken die zijn opgepakt. 
Tijdens de Rembrandt Cup 2018 resulteerde met name de zeer succesvolle CHA CHA Cup in een 
eerste zichtbare verbetering van de breedtesport t.o.v. de editie van het jaar ervoor. 
V.w.b. het Seniorendansen was al snel duidelijk dat de commissie daar te weinig knowhow voor aan 
boord had en daarvoor is dan ook een extra commissielid gezocht en gevonden in de persoon van Jan 
Willem Winkelman.  
De 5 speerpunten zijn verder uitgewerkt in 2018 en dienen in 2019 bestendigd te worden in concrete 
handvatten in de vorm van documentatie-  en informatiemateriaal dat bruikbaar is voor derden. 
 
Communicatie 
In 2018 heeft de Communicatie Commissie verder vorm en inhoud gekregen. Er is een vaste 
bezetting om Social Media en websitebeheer te kunnen organiseren. Onze Social Media Presence is 
in 2018 flink toegenomen door het nieuw ingevoerde beleid. 
Concreet: Nieuwsbrieven worden frequent verstuurd. Belangrijke nieuwsberichten worden 
gecommuniceerd op de website en vervolgens doorgelinkt naar Social Media. We ontvangen meer 
positieve reacties op onze updates die wij via Social Media versturen. 
 
ICT 
ICT is in 2018 verder de weg ingeslagen die in 2017 was ingezet. 
Kosten van ICT zijn daardoor enorm gedaald en de partners zijn bewust gemaakt van de koers die de 
NADB voor wat betreft kostenreductie heeft ingezet. 
De verdere ontmanteling van de fysieke “dure” hardware heeft zijn verdere gestalte gekregen door 
het mailsysteem van de NADB in de zomer van 2018 over te zetten naar Office 365. 
De licenties die daarvoor verkregen zijn, zijn door ICT commissie gratis verkregen van Microsoft. 
Verder heeft hetzelfde bedrijf wederom een significantie sponsoring gedaan in Azure tegoeden, 
waardoor o.a. een eerste testversie van de online TopTurnier applicatie reeds in een eerste testfase 
beschikbaar is voor het wedstrijdsecretariaat in de Cloud. 
In 2018 zijn bovendien gesprekken opgestart met leverancier Renflex om de ledenadministratie in 
2019 verder te ontwikkelen en is wederom een goedkoper pakket samengesteld voor 2019. 
De website naam NADB.nl is vastgelegd nadat deze jaren niet in ons bezit was. 
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Volgende plannen zijn om in de zomer van 2019 verdere stappen te maken in het ontmantelen van 
de oude fysieke hardware zonder dat dit impact heeft op het verloop van wedstrijden. 
  
Marketing 
Op terrein van Marketing zijn er geen noemenswaardige ontwikkelingen geweest. 
 
Evaluatie Commissie 
De Evaluatie Commissie (EC) houdt zich bezig met het analyseren en evalueren van de door de NADB 
georganiseerde projecten en evenementen. We toetsen of we als NADB op de goede weg zitten en 
welke verbeterpunten er zijn om verdere professionalisering van de bond te bewerkstelligen.  
In 2018 heeft de EC zich met de volgende activiteiten bezig gehouden:  

• NK 2018.  
In totaal zijn er 836 enquêteverzoeken verstuurd via mail (105 minder dan in 2017) en zijn er 235 
reacties ontvangen. Het responspercentage van 28% is vergelijkbaar met 2017 en mag als goed 
beschouwd worden.  
De enquête betrof diverse aspecten van de NK’s: ontvangst, check-in, entreeprijzen, aankleding zaal, 
presentatie, juryleden, parade, timetable, horeca, etc. De meningen over de diverse aspecten van de 
NK’s waren overwegend positief. De resultaten zijn vrijwel gelijk aan de resultaten van de afgelopen 
jaren. De EC heeft daarom geadviseerd in 2019 niet wederom eenzelfde enquête te versturen maar 
om belangrijke specifieke punten te onderzoeken nadat de NADB wijzigingen doorgevoerd heeft.  
De resultaten en de aanbevelingen vanuit de EC naar aanleiding van deze enquête zijn gedeeld met 
het bestuur en zullen worden meegenomen in het jaarplan en verdere beleid. De uitslag van de 
enquête is terug te vinden op de website van de NADB.  

• Feedbackformulieren wedstrijden.  
Naar aanleiding van een organisatorenoverleg over het aantrekkelijker maken van de wedstrijden is 
de EC gevraagd een feedbackformulier te ontwikkelen die door organisatoren gebruikt kan worden 
om de eigen wedstrijd te evalueren, met als doel het inventariseren van verbeterpunten voor hun 
eigen wedstrijd. Gevraagd is om belangrijke algemene punten die daaruit naar voren komen te delen 
met de NADB, zodat deze weer gedeeld kunnen worden met de collega-organisatoren. Of er 
daadwerkelijk gebruik is gemaakt van deze formulieren door de organisatoren en of de NADB 
algemene verbeterpunten heeft ontvangen is niet bij de EC bekend.  

• Pilot AJS 3.0  
Tijdens de NK’s in 2018 is vanaf de halve finale in de Adults Hoofdklasse Standaard, Latin en 10-dans 
het AJS 3.0 toegepast. De EC heeft de resultaten inclusief alle opmerkingen met het bestuur gedeeld. 
Op basis hiervan heeft het bestuur het besluit genomen om ook in 2019 het AJS 3.0 toe te passen bij 
de Adults Standaard, Latin en 10-dans.  

• Pilot dubbele voorronde/redance  
Naar aanleiding van de resultaten van de enquête betreffende de pilot dubbele voorronde of 
redance in najaar 2018 heeft het bestuur besloten om de wedstrijden te vervolgen met een 
herkansingsronde en de dubbele voorrondes niet in te voeren. 
 
Vertrouwenscontactpersoon (VCP)  
Phien Abbink is gevraagd om binnen de NADB te willen functioneren als vertrouwenscontactpersoon 
(VCP), een vaste rol binnen de governance structuur van NOC*NSF. De VCP is binnen de NADB het 
aanspreekpunt voor eventuele zorgen en problemen die een veilig sportklimaat in de weg staan. De 
VCP is een luisterend oor, geeft raad en advies en is de eerste opvang voor leden met een klacht en 
bij concrete incidenten ((seksuele) intimidatie, ongewenst gedrag). De VCP is geen bestuurslid, is niet 
inhoudelijk betrokken bij procedures, heeft een neutrale en onafhankelijke opstelling en werkt in 
vertrouwelijkheid (anonieme meldingen zijn ook mogelijk).  
De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers 
en bestuur.  
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Activiteiten in 2018:  
Het afgelopen jaar is een anonieme klacht ontvangen over seksueel wangedrag. 
De VCP heeft tevergeefs getracht nadere informatie te verkrijgen over de betreffende klacht.  
De NADB is aangesloten bij het Instituut Sport Rechtspraak (ISR). In het Reglement Seksuele 
intimidatie van 1 januari 2015 art.7 punt 8 is opgenomen dat een anoniem gedane aangifte niet in 
behandeling wordt genomen. 
In samenspraak met het bestuur is de anonieme melder hiervan op de hoogte gesteld. Daarna is er 
geen reactie meer binnengekomen en is de klacht terzijde gelegd. 
In de loop van het jaar is er aansluiting gekomen met andere dansante vormen, die indien nodig, ook 
een beroep kunnen doen op de VCP van de NADB. 
Verder zijn er klachten binnengekomen over het gedrag van juryleden. Deze zijn aan het bestuur en 
de Sportsdirector doorgegeven. Indien noodzakelijk is hier opvolging aan gegeven.  
  
 

Top- en wedstrijdsport  

In 2018 was Ger Cloudt bestuurslid Top- en Wedstrijdsport. De Sportcommissie bestond uit Hannie 
van der Geest (voorzitter) Robert Bogaart, Cees Boutkan, Onno Butter, Michèle Lak en Gina Sepp.  
Tot ons grote leedwezen is Cees Boutkan ons in maart 2019 ontvallen.  
Ger Cloudt en de Sportcommissie onderhouden contacten met de Atletencommissie, de 
Formatiecommissie, de vertegenwoordigers van de Formatieteams, de organisatoren, de 
Ambassadeurs en de dansers. In 2018 zijn verscheidene bijeenkomsten georganiseerd met 
organisatoren, Atleten commissie en PD-dansers. Daarnaast zijn er vanuit Topsport regelmatig 
besprekingen met het NOC*NSF over allerlei topsport gerelateerde zaken. 
  
In dat jaar heeft de toenmalige Topsport Commissie een nieuwe naam gekregen, de Sportcommissie 
(SC). We zijn van mening dat deze naam de lading van verantwoordelijkheden en activiteiten van de 
commissie beter dekt. 
Er is veelvuldig contact tussen het verantwoordelijke bestuurslid en de SC en de SC maakt tevens 
gebruik van de expertise en adviezen van de Ambassadeurs. 
Eind 2018 is er een pilot uitgevoerd betreffende afschaffing van de herkansingen. Evaluatie van deze 
pilot heeft uitgewezen dat het merendeel van de dansers de herkansing wilt handhaven. 
  
Youth Olympic Games 2018   
Voor het eerst was Breakdance opgenomen in de Youth Olympic Games (YOG). Na diverse 
selectierondes hadden vier breakers zich geplaatst voor het WK in Japan. Twee van hen (Paulos 
Claessens en Vicky Bergmans) hebben deelgenomen aan het WK en het is Vicky gelukt om zich te 
plaatsen voor de YOG. Samen met coach Raymon Truijen maakte zij deel uit van Team NL van het 
NOC*NSF. De Games werden gehouden in Buenos Aires, Argentinië en waren een onvergetelijke 
ervaring voor Vicky en Raymon. Vicky is er zelfs in geslaagd om bij de mixed duo’s bij de beste vier te 
eindigen. Voor de toekomst van Breakdance waren deze Games een doorbraak met een definitieve 
deelname aan de World Games in 2021 en de YOG in 2022. Voor 2024 staat Breakdance op de 
shortlist Agenda van de Olympische Spelen in Parijs. Al met al mooie ontwikkelingen voor de NADB 
en de Breakdance Scene  
 
NADB Ambassadeurs   
In 2018 waren 12 Ambassadeurs actief binnen de NADB. Zij zijn allen WDSF official en 
vertegenwoordigen de NADB in binnen- en buitenland. Julie Fryer en Ton Greten zijn veelgevraagde 
instructeurs op internationale WDSF jurycongressen en dat is iets om trots op te zijn. 
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Trainingen & ondersteuning  
In 2018 heeft Ambassadeur Mirjam Zwijsen opnieuw een aantal paren gesponsord voor het 
trainingskamp ITC The Dance Factory in Oss. In februari en oktober hebben, mede dankzij support 
van de NADB, veel  NADB paren aan dit kamp deel kunnen nemen. 
In juni heeft de NADB in Meppel een trainingsweekend georganiseerd met de bekende Standaard 
trainer Sven Traut.   
Twee formatieteams hebben een financiële bijdrage ontvangen voor topsportondersteuning. Alle 
subsidiebedragen zijn in overleg met de Topsportcommissie besteed aan lessen. 
 
Ook in 2018 heeft de NADB gebruik kunnen maken van de expertise van een bondsarts. Petra 
Keijsers, sportarts van beroep en voormalig hoofdklasse- en formatiedanseres, wordt veelvuldig door 
de dansers geconsulteerd. Ook heeft de Sportcommissie advies gevraagd aan de bondsarts bij 
o.a.  aanvragen voor dispensatie inzake de kwalificatie eis NK.  
In 2018 is een start gemaakt met het oprichten van een Medische Commissie. In 2019 is de 
commissie geformaliseerd.  
 
Uitzendingen & betrokkenheid atleten  
Ook in 2018 heeft een groot aantal uitzendingen plaatsgevonden naar EK/WK en Cupwedstrijden. 
Verscheidene NADB paren namen deel aan internationale WDSF wedstrijden over de hele wereld 
met soms mooie resultaten. 
 
Atleten Commissie 
Na de zomer in 2018 zijn Martijn Habraken en Jan-Willem Mostert gestopt als lid van de Atleten 
Commissie. Hiermee bestond de Atleten Commissie slechts uit twee leden (Glenn Feddema en Eline 
Cloudt). In het najaar van 2018 heeft het bestuur een aanzet gemaakt om het AC reglement te 
herzien en te vereenvoudigen. Het bestuur is van mening dat de AC er met name voor alle 
wedstrijddansers moet zijn en niet alleen voor de topsporters. Verkiezingen volgens dit nieuwe 
reglement zullen in 2019 plaatsvinden. 
  
Officials                       
In 2018 beschikte de NADB over 73 juryleden die ook allen PD mogen jureren. Daarvan bezaten 24 de 
Formatielicentie, en 18 de Rolstoellicentie. We hebben 18 WDSF juryleden, 1 WDSF chairperson, 1 
WDSF examiner en 3 WDSF scrutineers. Velen van hen zijn internationaal zeer actief. Ieder weekend 
zijn Nederlandse juryleden op pad in het buitenland.  
Er waren 13 scrutineers en 5 chairpersons waarvan 1 alleen formatie wedstrijden leidt.  

Jury-opleiding 
In 2018 is de NADB Danssport Opleiding ontwikkeld in samenwerking met Clara Lamar. De opleiding 
is gebaseerd op de WDSF Technique Books en de componenten en subcomponenten van het 
Absolute Judging System en wordt afgesloten met een NADB Technisch Examen waarbij het WDSF 
Technical Examination model staat. 
Middels deze opleiding beoogt de NADB een kwaliteitsslag te maken in de Jury-opleiding. In de 
aanloop naar het ontwikkelen van de opleiding is uitgebreid contact geweest met de WDSF Academy 
om de opleiding geaccrediteerd te krijgen door de WDSF. Een van de eisen die de WDSF stelt is een 
jurycorps met  juryleden op drie verschillende niveaus. Momenteel kunnen we daaraan helaas niet 
voldoen omdat de Nederlandse wedstrijdstructuur daar niet op is ingericht.  De opleiding is 
inmiddels begin 2019 gestart met 29 deelnemers. 
 
Professional Division 
De belangen van de Professional Division worden behartigd door de Sportcommissie. We mochten in 
2018 2 nieuwe PD paren verwelkomen, maar helaas heeft een aantal ook besloten om de actieve 
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danscarrière te beëindigen. De uitkering van het trainingsfonds is ook in 2018 gecontinueerd. In 
overleg met de PD paren wordt in 2019 gekozen voor een ander beloningssysteem. 


