OVEREENKOMST NDO – NADB.
De Nederlandse Danssport Organisatie in deze vertegenwoordigd door haar voorzitter
dhr. G. Nieuwenhuijzen en de Nederlandse Algemene Danssport Bond in deze
vertegenwoordigd door haar voorzitter dhr. L. Hogenhout komen overeen samen te werken
op het gebied van de danssport in Nederland, vooralsnog voor de duur van 1 jaar ingaande
1 oktober 2007.
Deze overeenkomst voor de duur van 1 jaar wordt stilzwijgend verlengd voor de duur van
12 maanden tenzij uiterlijk 1 maand voor afloop van de overeenkomst door (één van de )
partijen wordt aangegeven dat voortzetting van de overeenkomst niet gewenst is.
Partijen behouden hun eigen identiteit en regelgeving maar verbinden zich de internationale
regelgeving van de IDSF na te leven. Dit betekent dat de NADB als lid van de IDSF haar
medewerking zal verlenen aan deelname aan internationale wedstrijden onder auspiciën van
de IDSF voor paren van beide organisaties.
Vooralsnog zijn hier van uitgezonderd de EK en de WK. De NADB zal zorgdragen voor het
tijdig bekend stellen van de internationale regelgeving van de IDSF aan partijen.
Het lidmaatschap van de NADB bij de IDSF zal op grond van de overeenkomst geen
financiële gevolgen hebben voor de Nederlandse Danssport Organisatie.
De NDO verplicht zich haar internationale lidmaatschap bij de IDU te beëindigen met ingang
van eerdergenoemde aanvangsdatum van deze verbintenis.
Partijen zullen zich niet bij een andere internationale organisatie aansluiten anders dan op
basis van gezamenlijke overeenstemming. Mocht ten aanzien van aansluiting bij andere
internationale organisaties een blijvend verschil van mening bestaan dan kan bij wijze van
uitzondering de overeenkomst met directe ingang worden beëindigd.
Noch de NDO noch de NADB zal in geval van aansluiting bij een andere internationale
organisatie een preferente positie bedingen die ten nadele kan zijn van een van beide
organisaties genoemd in deze overeenkomst.
Onder geleide van de samenwerkingsovereenkomst zullen de nationale wedstrijden van
zowel de NDO als de NADB voor paren van beide organisaties open worden gesteld, met
uitzondering van de Nederlandse Kampioenschappen en het Valkenburg festival (deels).
Beide organisaties zullen zich onthouden van wervende activiteiten ten aanzien van
dansparen van andere organisaties.
Deelname aan wedstrijden bij de andere organisatie zal nooit automatisch leiden tot een
lidmaatschap van een paar bij die andere organisatie.
Hierbij zij vermeld dat deelname aan internationale IDSF-wedstrijden door paren uitsluitend
plaats kan vinden op vertoon van een NADB-startboekje. Dit document zal aan NDO-paren
op verzoek worden verstrekt, uitsluitend voor gebruik buiten Nederland.
Deelname door de paren bij beide organisaties zal geen extra kosten genereren voor de
paren.
Convocaties voor de nationale wedstrijden zullen door beide organisaties bekend worden
gesteld bij hun leden en de dansparen.
Inschrijving van paren voor wedstrijden bij de andere organisatie, zowel nationaal als
internationaal zullen slechts plaats vinden via het wedstrijdsecretariaat/wedstrijdadministratie van de eigen organisatie.
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Een danspaar start bij deelname bij de andere organisatie altijd in die klasse waarin het ook
uitkomt binnen zijn/haar eigen organisatie dat wil zeggen strikte handhaving van de klasse
indeling zoals is overeengekomen.
Bij verandering van organisatie door een danspaar, hetgeen alleen mogelijk is na beëindiging
van het seizoen bij beide organisaties, moet het paar in de nieuwe organisatie starten in
dezelfde klasse als bij de “oude” organisatie. (Een paar kan dus nooit uitkomen in een lagere
klasse dan waarin het paar start bij de eigen organisatie).
Bij deelname van dansparen aan wedstrijden is altijd het wedstrijdreglement van de
organiserende instantie van toepassing.
Promotie van dansparen is slechts mogelijk bij de organisatie waarvoor het paar uitkomt.
Het toekennen van promotiepunten vindt slechts plaats bij wedstrijden van de eigen
organisatie.
Indien aan dansparen sancties worden opgelegd dan nemen beide organisaties die
maatregel onverkort over en dragen beide organisaties zorg voor een melding aan de andere
organisatie.
Beide organisaties dragen zorg voor een integrale jurylijst.
Ten aanzien van de regiobonden in Nederland werken beide organisaties samen met het
doel bevordering van de danssport in Nederland.
Deze “overeenkomst op hoofdlijnen” voorziet mogelijk niet in alle praktische consequenties
van de samenwerking. Als zich situaties voordoen waar deze overeenkomst niet in voorziet,
zal door de besturen van de NDO en NADB nadere regelgeving worden ontwikkeld, een en
ander altijd vanuit het perspectief van een gezonde ontwikkeling van de danssport in
Nederland.
Leiden, Woudsend,
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