
10 oktober 2014  
      

UITNODIGING OPEN JURYLEDENDAG 14 NOVEMBER 2014 
 

De NADB organiseert vrijdag 14 november 2014 een Open Juryledendag 
voor NADB juryleden en PD  Masterclass paren. Deze dag zal worden 
gehouden bij CanDance Studio’s , Van Cleefkade 15, 1431 BA Aalsmeer.  
Aanvang 10.00 uur. Einde 15.30 uur. Voor het programma: zie de bijlage.  
Deze juryledendag, de eerste van een reeks, staat in het teken van de 
nieuwe WDSF Techniekboeken en wat de verschillen zijn ten opzichte van 
de reeds in gebruik zijnde techniekboeken. De dag zal verzorgd worden 
door een WDSF gecertificeerde instructeur Fabio Bosco.  
 
Voor wie is deze dag bestemd?  
 
Voor juryleden Standaard en Latin: 
 

- Voor juryleden die op de NADB juryledenlijst staan, geldt de regel dat zij minimaal een keer per 
twee jaar deelnemen aan de jaarlijks terugkerende jurydagen.  Om op de juryledenlijst geplaatst 
te blijven, dient een jurylid in 2013 of in 2014 één  keer een dag bijgewoond te hebben.  

- Juryleden die in 2012, 2013 of 2014 nog geen jurydag hebben bijgewoond, adviseren wij dan ook 
om deze dag aanwezig te zijn.  
Uiteraard is iedereen meerdere keren welkom.  

- IDTA gediplomeerden die minimaal in het bezit zijn van het volledige Licentiate deel, kunnen op de 
juryledenlijst geplaatst worden als zij de module ‘Jureren van de FDO’ hebben gevolgd. Omdat de 
FDO de laatste tijd geen modules heeft aangeboden, zal het bijwonen van een NADB jurydag als 
voldoende beschouwd worden.  

- IDTA gediplomeerden die nog niet in het bezit zijn van het volledige Licentiate deel, mogen wel  
aan de jurydag deelnemen, maar kunnen pas op de jurylijst geplaatst worden als zij volledig 
Licentiate gediplomeerd zijn.  

- Voor  NADB  PD Master Class paren die recent op de NADB juryledenlijst zijn geplaatst  
- Voor NADB PD Master Class paren 

 
Wat kost het? 
Deelname  aan de cursus is gratis voor leden/juryleden van de NADB. ( mits de betrokken persoon de 
lidmaatschapsgelden en de juryfee 2014 heeft voldaan. ) 
 
Personen die geen lid/jurylid zijn van de NADB betalen € 40,00 per persoon. Na opgave ontvangt u een 
rekening voor het te betalen bedrag. U wordt vriendelijk verzocht om de  betaling voor 10 november te 
regelen.    
 
Kosten voor consumpties en eventuele lunch zijn voor eigen rekening.   
 
Waar en wanneer opgeven? 
Inschrijven uitsluitend via de mail bij het Bondsbureau: bondsbureau@nadb.eu 
Sluiting inschrijving Maandag 10 november 2014.     
 
 
 
Wij hopen u op deze dag te mogen begroeten!  
 
NADB Topsportcommissie 
NADB PD Commissie 
Sportsdirector Robert van Halder 
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