CONVENANT NDO – NVAD.

De navolgende organisaties, bij ondertekening statutair vertegenwoordigd door haar voorzitter,
Nederlandse Danssport Organisatie (NDO) en
Nederlandse Vereniging voor Amateur Danssport (NVAD),
in dit convenant nader genoemd als convenantpartners,
overwegende dat de convenantpartners willen samenwerken op het gebied van de danssport in
Nederland, zijn de volgende afspraken tot samenwerking overeengekomen:
•

Vooralsnog eindigt de duur van dit convenant op 1 september 2014 en wordt telkens
stilzwijgend verlengd voor de duur van 12 maanden, tenzij uiterlijk 1 maand voor afloop
van de overeenkomst door (één van de) convenantpartners wordt aangegeven dat
voortzetting van de overeenkomst niet gewenst is.

•

De convenantpartners behouden hun eigen identiteit en regelgeving.

•

De convenantpartners zullen hun wedstrijden voor elkaar’s dansparen open stellen,
met uitzondering van het NK.

•

Dansparen kunnen uitsluitend deelnemen aan het NK van de convenantpartner, waar zij
in het lopende wedstrijdseizoen lid van zijn.

•

Bij convenantpartner NDO zijn dansers lid, daarom geldt het volgende:
NDO-paren kunnen uitsluitend aan de wedstrijden van de convenantpartner NVAD
deelnemen als “danspaar van een convenantpartner”.

•

De convenantpartners zullen een gezamenlijke wedstrijdkalender opstellen, waarbij het
de opzet is om te voorkomen dat er wedstrijden van beide convenantpartners op één
dag worden gehouden. Dit geldt ook voor wedstrijden van de convenantpartners onder
de vlag van de Dutch WDC-AL.

•

Convocaties voor de wedstrijden zullen door de convenantpartners tijdig bekend worden
gemaakt bij de dansleraren/trainers en de paren.

•

Convenanthouders zullen op de eigen website een link plaatsen naar die van de andere
convenantpartner.

•

De convenantpartners zullen zich onthouden van wervende activiteiten ten aanzien van
elkaar’s dansparen.

•

Deelname aan wedstrijden van één van de convenantpartners zal nooit automatisch
leiden tot een lidmaatschap van de andere convenantpartner.

•

Deelname door de dansparen bij beide convenantpartners zal geen extra kosten
genereren voor de dansparen.

•

Inschrijving van dansparen voor wedstrijden van de convenantpartners zal uitsluitend
plaatsvinden via het eigen wedstrijdsecretariaat. Rechtstreekse inschrijving door
dansleraren en/of dansparen zal niet worden geaccepteerd.
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•

Een danspaar start bij deelname bij één van de convenantpartners altijd in dezelfde
klasse waarin het op dat moment uitkomt, dan wel in de klasse die het meest
overeenkomt.

•

Als een danspaar wil veranderen van convenantpartner is dit uitsluitend mogelijk na het
NK van beide convenantpartners.
(Uitzondering: een danspaar heeft de mogelijkheid om tussentijds van convenantpartner
te veranderen, als er sprake is van een gedwongen overstap naar een andere dansschool
vanwege een bedrijfsbeëindiging. In voorkomende situaties zullen de convenantpartners
elkaar informeren).
Een danspaar moet bij de “nieuwe” convenantpartner in dezelfde klasse starten als bij de
“oude” convenantpartner. Een paar kan dus nooit starten in een lagere klasse.

•

Bij deelname van dansparen aan wedstrijden is altijd het wedstrijdreglement van de
organiserende convenantpartner van toepassing.

•

Promotie van dansparen is uitsluitend mogelijk bij de convenantpartner waarvoor het
paar uitkomt. Het toekennen van promotiepunten vindt alleen plaats bij wedstrijden van
de eigen convenantpartner.

•

Als aan dansparen sancties worden opgelegd, zullen de convenantpartners elkaar direct
via de secretaris informeren en zullen die maatregel onverkort overnemen.

•

Als een convenantpartner een dansleraar/danssporttrainer heeft geroyeerd, zal hiervan
mededeling worden gedaan aan de andere convenantpartner, omkleed met de
reden(en).
Indien het betreffende geroyeerde lid eveneens lid is van de andere convenantpartner,
bestaat de intentie om het royement over te nemen. Dit na overleg tussen beide
convenantpartners en met in acht name van hetgeen bepaald is in de
Statuten/Huishoudelijk reglement.
Als de geroyeerde dansleraar/danssporttrainer geen lid is van de andere
convenantpartner, maar dit op een latere datum alsnog wil worden, zal er vooraf overleg
plaatsvinden tussen beide convenantpartners.

•

De tekst van dit convenant zal onverkort op de website van beide convenantpartners
worden geplaatst.

•

Als zich situaties voordoen waar deze overeenkomst niet in voorziet, zullen de
convenantpartners nadere regelgeving ontwikkelen.

Aldus opgemaakt en getekend in tweevoud, Hilversum/Rotterdam d.d. 27 april 2013.

NDO: G. van der Velden

NVAD: H. Dokman

2

