
WILT U MEE DOEN AAN DANSWEDSTRIJDEN VAN DE 
NVAD? 

IS UW DANSSCHOOL GEEN LID EN WIL DIT OOK NIET 
WORDEN? 

WORDT DAN INDIVIDUEEL LID VAN DE NVAD 

IEDERE DANSER KAN LID WORDEN VAN DE NVAD 

 

HOE SLUIT IK EEN INDIVIDUEEL LIDMAATSCHAP AF? 

Een individueel lidmaatschap maakt u eenvoudig aan via MIJN NVAD op de website evenals de 

betaling. 

Heeft u nog geen account, dan kunt u zich gratis registreren en daarna inloggen. Onder 'Mijn 

NVAD' kunt u bij 'Lidmaatschappen' uw lidmaatschap aanmaken. Heeft u vragen of lukt het niet? 

Neem dan contact op met penningmeester@nvad.nl   

Na betaling krijgt u een mail en kunt u zich inschrijven voor de wedstrijden via “MIJN NVAD” 

 

WAT KAN IK MET DIT LIDMAATSCHAP? 

 Een individueel lidmaatschap geeft u het recht om als danser/danspaar deel te nemen 

aan alle door of onder auspiciën van de NVAD georganiseerde wedstrijden. 

 U doet dus mee aan alle Rankingen die er zijn. 

 U kunt ook meedoen aan de Nederlands Kampioenschappen, mits u voldoet aan het 

minimaal vereiste aantal wedstrijden om mee te mogen doen aan de NK. 

 U conformeert zich aan het wedstrijdreglement van de NVAD. 

 U krijgt de uitnodigingen voor alle wedstrijden via het door u opgegeven e-mailadres 

toegestuurd. 

 U kunt zich via de website en “Mijn NVAD” inschrijven voor deelname aan de wedstrijden. 

 Als u zich heeft aangemeld en zich niet 24 uur voor de wedstrijd heeft afgemeld bent u 

startgeld verschuldigd welke op de eerstvolgende wedstrijd waar u aan deelneemt door u 

betaald dient te worden. U kunt weer deelnemen aan de wedstrijden als dit voldaan is. 

 

WAT KOST  DIT LIDMAATSCHAP? 

- Een individueel lidmaatschap kost per kalenderjaar € 17,50 per persoon, dus € 35,= per 

danspaar 

- Als u zich nu aanmeldt dan loopt het lidmaatschap tot 31-12-2020 

 



MIJN INDIVIDUELE LIDMAATSCHAP VERLENGEN OF OPZEGGEN 

- Het lidmaatschap loopt tot en met 31 december van ieder kalenderjaar.  

Wilt u uw lidmaatschap stopzetten? Meldt u zich dan minimaal 2 maanden voor die datum 

(dus uiterlijk 31 oktober) af via “MIJN NVAD” op de website.  

- Indien u zich niet heeft afgemeld wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd en bent u 

dus betaling verschuldigd voor het nieuwe kalenderjaar. 

- Het lidmaatschapsgeld moet uiterlijk 15 december van ieder kalenderjaar ontvangen zijn 

op de bankrekening van de NVAD. 

 

 

Zoals u kunt zien zijn wij met de NVAD in beweging, de NVAD staat voor Freedom to Dance. 
 

 


