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Nieuws van het bestuur  
Afgelopen voorjaar, tijdens de algemene 
ledenvergadering van 20 april, nam het NBDK-
bestuur afscheid van de bestuursleden Saskia 
Mommers-van Gool(secretaris) en Nettie van 
den Bosch (voorzitter). Verwelkomd zijn de 
nieuwe bestuursleden Carin Biesterbosch, 
Anne Bos en Wilja van Os. Tijdens de 
bestuursvergadering op 31 mei jl.,  werden 
alle taken overgedragen. 
 
Het huidige bestuur bestaat nu uit: Belinda 
van Trier, Carin Biesterbosch, Anne Bos, Ron 
Sluijs (secretaris), Martin Metselaar 
(penningmeester) en Wilja van Os (voorzitter). 
 
Het nieuwe bestuur heeft er voor gekozen om 
wat directer betrokken te zijn bij de 
werkzaamheden van het bureau. Ons 
beleidsplan 2013-2016 is ambitieus. Om de 
plannen te kunnen realiseren  is niet alleen de 
inzet van de medewerker(s) van het bureau, 
maar ook die van bestuursleden en 
(werkgroep)leden onontbeerlijk.  
 
We zijn het seizoen begonnen met een zeer 
succesvolle Dans3Daagse eind augustus in de 
studio’s van de Fontys Dansacademie in 
Tilburg. We zijn gestart met de verbetering 
van de ledenadministratie in samenhang met 
de financiële administratie en de Buma-
regeling met de bedoeling dat alle 
ongemakken, knelpunten en vertragingen 
vanaf januari 2014 verholpen zullen zijn. En er 
is een start gemaakt met de versterking van 
de informatie-uitwisseling en kennisdeling 
door Ruben Brugman (voorlopig als 
projectmedewerker). Hij heeft de opdracht 
gekregen om de website van de NBDK te 

verbeteren en daaraan gekoppeld de 
mogelijkheden van de sociale media intensief 
en beter te gaan benutten bij de uitwisseling 
van kennis en informatie naar buiten toe en 
tussen de leden onderling. 
 
Bureaumedewerkster Miranda de Jong heeft 
helaas vlak voor de zomer aangegeven dat zij 
haar werkzaamheden met een mooie D3D 
wilde gaan afsluiten. En dat is haar ook 
uitstekend gelukt. 
Bij het hoofdstuk ‘veranderingen bij bureau 
NBDK’  wordt verder ingegaan op de stand van 
zaken bij bureau NBDK 
 
Als nieuwe voorzitter hoop ik een zinvolle 
bijdrage te kunnen leveren aan onze 
Beroepsvereniging van en voor 
 Dansprofessionals, en daarmee aan een 
gezond beroepsklimaat voor de 
dansprofessional en de Dans en danskunst in 
al haar facetten.  
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Terugblik op de D3D 2013 
 
De Dans3daagse was dit jaar heel inspirerend 
en werd gekenmerkt door een vrolijke en 
collegiale sfeer.  
 
De kwaliteiten van de docenten van dit 
seizoen werden in het algemeen door de 
deelnemers heel hoog gewaardeerd. Dit bleek 
ook uit de resultaten van de enquête die de 
leden via de mail direct na afloop kregen 
toegestuurd. Van de 100 deelnemers hebben 
er 41 de enquête ingevuld teruggestuurd. 
84,2% van die 41 deelnemers beoordeelde de 
kwaliteit van de docenten in het algemeen 
met een acht of hoger. De overige 15,8%  
gaven niet minder dan een zeven. 
Topbeoordelingen van meer dan 90% een 8 of 
hoger werd gegeven aan Steeve Austin, Aerial 
Yoga docente Janneke van Amelsvoort en 
Monique van Leeuw (kinderyoga). 
 
Dankzij beide bureaumedewerkers, Miranda 
de Jong en Kevin Polak, verliep de organisatie 
in grote lijnen ook goed. 80% beoordeelde de 
organisatorische kant met goed tot 
uitstekend. Een kleine uitschieter naar 
beneden van 70% betrof de lestijden die direct 
op elkaar aansloten zonder tussenpauze. Dat 
zou volgend jaar anders moeten. 
 

  
Een laatste opvallende score kreeg de locatie, 
juist omdat dit jaar de D3D niet centraal in 
Nederland plaats vond was een score van 89% 
met goed tot uitstekend zeer verrassend. 
Naast de fijne studio’s en het gebouw van de 
Fontys dansacademie was het prachtige weer  
hier zeker ook debet aan.  

Tijdens deze D3D, die dit jaar voor de 21 keer 
door de NBDK werd georganiseerd, heb ik als 
voorzitter veel gezien en geleerd. En ik heb 
geconstateerd dat dansprofessionals uit alle  
hoeken van het land de moeite hebben 
genomen naar Tilburg te reizen en lessen te 
volgen om geïnspireerd het nieuwe 
dansseizoen in te gaan. 
 

 
 
De verschillende opmerkingen, suggesties, 
voorstellen en ideeën die in de enquête zijn 
doorgegeven, zullen we zeker mee nemen 
met de voorbereidingen van de D3D 2014. 
 

Veranderingen bij bureau NBDK 
 

Vertrek beide bureaumedewerkers 
Na een geslaagde D3D en een mooie zomer 
hebben we afscheid genomen van Kevin Polak 
en Miranda de Jong als vaste medewerkers 
van de NBDK.  
Miranda gaf in juni j.l. al aan dat zij wilde 
stoppen met haar werkzaamheden voor de 
NBDK o.a. om meer tijd te hebben voor haar 
eigen bedrijf. Gelukkig gaf zij aan dat ze met 
veel plezier de D3D nog helemaal regelen en 
dus per 1 september wilde vertrekken. 
Kevin gaf begin september aan dat hij zijn 
focus wilde verleggen en niet langer met 
duizend dingen tegelijkertijd wilde bezig zijn. 
hij gaat zich nu vooral richten op  coaching en 
systematisch werken (www.eyesseeyou.com ). 
De afgelopen vier weken heeft hij geprobeerd 
de afwikkeling van de D3D nog uit te voeren 

http://www.eyesseeyou.com/
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en de ledenadministratie en andere taken zo 
veel mogelijk bij te werken en over te dragen.  
 
 

Tijdelijke vervanging 
Vanaf 1 oktober worden de taken en 
werkzaamheden van het nbdk-bureau tijdelijk 
overgenomen door Wilja van Os. Zij is 
telefonisch bereikbaar via de NBDK telefoon 

06-39452989 en via administratie@nbdk.n. 
 
 
Ledenadministratie en Buma-regeling 
Om alle ongemakken, knelpunten en 
vertragingen wat betreft ledenadmini-stratie 
inclusief financiële  administratie en Buma-
regeling zo veel mogelijk te voorkomen, wordt 
samen met onze financiële man gewerkt aan 
een betere afstemming en eenduidige 
procedure.  
Inmiddels hebben we al vast een speciaal 
mailadres, ledenadministratie@nbdk.nl 
aangemaakt.  
 
 

Website/interactie social media 
(Ruben Brugman, redactie website en social media) 
 
De NBDK wil online goed bereikbaar zijn. 
Daarom wordt gekeken naar ontwikkeling van 
de NBDK-website met meer inzet van social 
media als LinkedIn, Facebook en Twitter.  

Ruben Brugman (contentspecialist bij 
Danspubliek en Cultuurpers) is hiervoor 
inmiddels als projectmedewerker door de 
NBDK ingeschakeld.   

Afgelopen zomer is een ‘social media plan’   
geschreven waarin wordt aangegeven op 
welke wijze de NBDK haar publiciteit kan 
versterken en nieuws, informatie en kennis 
intensief en beter kan verspreiden. En hoe 
daarbij de mogelijkheden van de sociale 
media zo optimaal mogelijk daarbij benut 
kunnen worden.  

Een van de mogelijkheden daarbij is de leden 
te betrekken en diegene die al actief te zijn - 
of willen gaan zijn - met Twitter, Facebook of 
LinkedIn, te vragen om ook namens de NBDK 
mee te doen in social media.  

 
Dat kan door vanuit een NBDK-profiel een 
bericht te posten, andere berichten te delen 
of te liken.  
Interesse? Mail dan naar redactie@nbdk.nl 
 
Ruben neemt ook de redactie en beheer van 
de NBDK-site op zich. Vragen, opmerkingen, 
suggesties en nieuwsberichten en informatie 
kunnen ook rechtstreeks aan hem worden 
doorgegeven via redactie@nbdk.nl 
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