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VOORWOORD 
Geachte lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Dutch Aerial & Pole Federation.  

Het verslag zal starten met een korte toelichting op onze organisatie, voornamelijk 
bedoeld voor hen die ons nog niet kennen en om inzage te geven in de 
ontwikkeling van ons ledenbestand gedurende het afgelopen jaar.  

Vervolgens zult u in dit verslag teruglezen wat er gedurende 2021 binnen de 
vereniging gebeurd en ondernomen is. Uiteraard omvat dit ook het financiële 
plaatje. Onlosmakelijk hiermee verbonden is de huidige pandemie, die onder 
andere veroorzaakte dat het NK in 2021 digitaal heeft plaatsgevonden.  

Daarna zal er vooruit geblikt worden op de wensen en plannen voor 2022. Op het 
moment van schrijven kent de pandemie nog steeds zijn pieken en dalen, zo zijn 
sportscholen tot tenminste 14 januari 2022 gesloten en is er nog geen situatie 
waarbij evenementen plaats mogen vinden. Momenteel kunnen er nog geen 
harde uitspraken worden gedaan over het fysiek of online laten plaatsvinden van 
toekomstige activiteiten, zoals het NK. 

Tevens vindt u het verslag van de ALV die plaatsvond aan de start van 2022, omdat 
deze onlosmakelijk verbonden is met de vooruitblik voor 2022. Wij hopen dat 
alles duidelijk is en lichten e.e.a. uiteraard graag toe. U kunt hiervoor met ons in 
contact treden via de gegevens op de laatste pagina van dit jaarverslag.  

Met sportieve groeten, 
Uw voorzitter, Patricia Wijen



ORGANISATIE 
TOELICHTING OP DE ORGANISATIE 
Tot augustus 2021 was de organisatie bekend onder de naam Paalsport Bond 
Nederland. Door de toevoeging van Aerial aan het werkveld van PBN is er 
gekozen om de naam te wijzigen naar Dutch Aerial & Pole Federation.  

DAPF is de nationale sportbond voor de aerial & pole. Wij behartigen als non-
profit organisatie de belangen van de community die zich bezighoudt met 
paaldanssport en luchtacrobatiek. Vanuit onze 3 speerpunten, zijnde 
informatieverstrekking, (kwaliteits)ontwikkeling en ambassadeurschap, 
ondernemen wij activiteiten zoals het bevorderen van veiligheid, stimuleren van 
(kwaliteits)innovatie, bieden van een podium voor talent met NK en TeamNL en 
het creëren van overzicht in leslocaties. 

MEER INFORMATIE 
Op onze website www.dapf.nl is meer informatie te vinden over onze organisatie, 
activiteiten en documenten zoals statuten en besturingsmodel met organigram. 

SAMENWERKINGEN 
Wereldwijd werkt DAPF samen met de International Pole Sports Federation (IPSF). 
Sinds 2021 is DAPF ook aangesloten bij de NADB (danssportbond) en vanuit daar 
gelieerd aan het NOC*NSF.

LEDEN 
• DAPF is een vereniging met een onbezoldigd 

bestuur en team van vrijwilligers. Zoals elke 
vereniging bestaat deze enkel door zijn 
leden. DAPF heeft bij sluiting van het 
boekjaar 2021 een totaal ledenaantal van 
173. 

• Eind 2020 waren er 166 leden. Er zijn 22 
mensen lid geworden en 15 mensen hebben 
het lidmaatschap stopgezet. Het jaar 2021 
heeft dus netto 7 nieuwe leden opgeleverd. 
Dit is bijzonder positief, wetende dat er geen 
regulier NK event is geweest (wat in het 
verleden voor de meeste nieuwe aanwas 
zorgde) en dat de meeste van onze leden ons 
zijn blijven steunen in een tijd waarin wij 
weinig activiteiten hebben kunnen 
aanbieden. 

• Als lid mag je deelnemen aan het NK. In 2021 
was er een digitaal NK, waardoor er minder 
deelnemers waren dan gebruikelijk. De 
deelnemersaantallen (aantal routines) waren: 
13 Pole Sports Elite, 4 Pole Sports 
Professional, 8 Artistic Pole, 8 Aerial Hoop 
Elite, 1 Aerial Hoop Profesional, 6 Artistic 
Hoop. Totaal dus 40 Nederlandse routines. 
Daarnaast waren er 4 Open Pole Sports Elite 
atleten die via video vanuit andere landen 
hebben deelgenomen aan ons digitaal NK.

http://www.dapf.nl


INHOUDELIJK JAAROVERZICHT 
ACTIVITEITEN VANUIT HET BESTUUR 

VOOR LESLOCATIES  
Om een start te maken met ons streven meer te betekenen voor de leslocaties zijn er 
enkele wijzigingen doorgevoerd op onze website: de aerial locaties zijn beter vindbaar 
gemaakt door deze in het hoofdmenu op te nemen; de leslocaties kunnen nu eenvoudig 
een vermelding aanvragen of wijzigen; de optionele link werkt nu ook via deze 
aanmelding zodat er direct een bestelbevestiging (factuur) verstuurd wordt. 
Daarnaast zijn ook aerial locaties zichtbaar gemaakt, voorheen beperkte de site zich 
alleen nog maar tot paalsport. 
Ook is er een online bijeenkomst georganiseerd om met de studio’s te brainstormen over 
behoeften. Helaas was de opkomst hiervoor heel laag, waardoor het nog niet tot nieuwe 
acties heeft geleidt. 

PROFESSIONALISERING 
De organisatie van de vereniging is weer verder versterkt: De ledenadministratie en 
nieuwsbrief gaan voortaan vanuit e-boekhouden, waarmee efficiënter gewerkt wordt. Er 
wordt een nieuwe mailserver gebruikt om aan de privacy wetgeving te voldoen. 
Daarnaast heeft er een naamsverandering plaatsgevonden om aerial te integreren. Dit 
betekent ook dat we een nieuw logo hebben en dat de website vernieuwd is en alle 
documenten zijn of worden herzien. 

IPSF  
We hebben alle maandelijkse vergaderingen van het IPSF bijgewoond, die vooral gericht 
waren op het WK. De IPSF heeft in 2021 geen AGM gehouden. 

BESTUURSUITBREIDING 
Sinds 17 augustus, tijdens de ALV, is Patricia officieel benoemd als voorzitter. Ook is Vera 
officieel toegelaten als algemeen bestuurslid. 

Vervolg inhoudelijk jaaroverzicht op volgende pagina >>>



INHOUDELIJK JAAROVERZICHT (vervolg) 
ACTIVITEITEN VANUIT DE COMMISSIES EN WERKGROEPEN 

WERKGROEP NOC*NSF: AANSLUITING VIA NADB  
Vormgegeven via NADB. Hiervoor hebben wij alle leden lid gemaakt van NADB en 
leden van ons toegevoegd aan de bondsraad van NADB. Dit alles met toestemming 
van de leden zelf. Door de aansluiting bij NADB zijn diensten van het NOC*NSF 
beschikbaar gekomen zoals ondersteuning vanuit Centrum Veilige Sport en 
Dopingautoriteit. Vanuit de NADB is er o.a. een bondsarts beschikbaar gekomen. 

NK COMMISSIE: DIGITAAL NK OPGEZET 
Wegens de pandemie kon er geen live NK plaatsvinden, waarbij een publiek aanwezig 
is om de atleten aan te moedigen. Wel heeft er een digitaal NK plaatsgevonden. 
Hiervoor willen wij sport- en dansschool SEP en studio Acrobatic Dreams bedanken 
wegens het beschikbaar stellen van hun locatie. Ook willen wij de vrijwilligers 
bedanken die het mogelijk hebben gemaakt om het digitale NK voort te kunnen 
zetten. 
Prijsuitreiking bij Acrobatic Dreams: Op 7 november hebben wij de prijzenbekers 
mogen uitreiken aan de deelnemers van het NK. Daarnaast was er nog ruimte voor de 
aanwezigen om mee te doen aan de Pole & Hoop jam. Wij willen studio Acrobatic 
Dreams bedanken voor het beschikbaar stellen van de locatie. 

KWALITEIT & VEILIGHEID (K&V COMMISSIE): 
Dankzij osteopaat Belinda van Ommen heeft er een facebook live meeting 
plaatsgevonden, waarin zij vanuit haar achtergrond inzichten heeft gegeven over het 
menselijk lichaam in onze sport. 
Er is een vertrouwenscontactpersoon aangesteld in 2021. De VCP is hét aanspreekpunt 
voor mensen in onze sport, professioneel of recreatief, die in aanraking komen met 
grensoverschrijdend gedrag. De VCP is verbonden aan DAPF, maar zal vertrouwelijk 
met de informatie omgaan en dus ook niet zomaar alles delen met het bestuur. Om 
deze reden werkt zij ook met haar eigen contactgegevens, zodat er ook geen andere 
toegang is tot bijv. de e-mails die naar de VCP gestuurd worden dan door Dewi zelf. 
De commissie heeft ook in 2021 leslocaties ondersteund met informatie m.b.t. Corona. 



FINANCIEEL RAPPORT 
Ook 2021 stond helaas nog in het teken van corona waardoor vaak de 
leslocaties gesloten waren, ook het organiseren van wedstrijden door 
studio’s en natuurlijk het NK door de bond was hierdoor bijna niet 
haalbaar. Vooruitlopend hierop hebben we in onze ledenvergadering 
van 2021 dan ook toestemming gevraagd om eventueel een deel van de 
reserves te mogen aanspreken om zo toch een NK te kunnen 
organiseren, hiervoor is toen akkoord gegeven. 

VAN PBN NAAR DAPF 
De overgaan van naam in 2021 gaf ons ook direct de mogelijkheid om 
onze volledige administratie tegen het licht te houden en direct een 
aantal situaties aan te passen om klaar te zijn voor de toekomst. Zo is ons 
administratiesysteem van 4 verschillende systemen overgezet naar een 
centraal systeem waardoor we voldoen aan de nieuwste AVG-normen en 
zijn we ook klaar zijn voor de toekomst richting het NOC*NSF. De 
overgang heeft wel voor wat extra kosten gezorgd, zo waren een aantal 
van deze 4 systemen wel gratis en het huidige systeem kost ons dus per 
maand iets meer. Ook hebben we tijdelijk extra kosten voor onze 
website gehad omdat zowel de oude als de nieuwe site naast elkaar 
moesten draaien bij de overgang. Een deel van deze kosten zullen ook 
in 2022 nog doorlopen maar richting het einde van 2022 zullen we hier 
geen nadeel meer van hebben. 

UITGAVEN VERSUS INKOMSTEN BOND 
Ondanks het moeilijke corona jaar hebben we toch nog een kleine groei 
in ons ledenaantal gehad en zijn we van 166 naar 173 gegroeid; er 
hebben 15 leden opgezegd, maar er zijn er 22 bijgekomen. Hierdoor is 
er een stabiele inkomstenstroom en kunnen we ook altijd een begroting 
nastreven die dekkend is. Kortom: de gemaakte kosten voor het 
organiseren van de bond worden volledig betaald uit de inkomsten van 
onze leden van de bond. 

HET DIGITALE NK 
Na dat we in 2020 geen NK konden realiseren was het voor 2021 echt 
een doel om toch een NK aan te bieden. Door de steeds veranderende 
situaties hebben we uiteindelijk gekozen voor een digitaal NK, de 
manier waarop dit georganiseerd is was ook deels opgelegd door de 
IPSF. Dus naast alle Nederlandse corona maatregelen hadden we ook te 
maken met de IPSF-regels.  Uiteindelijk hebben we binnen al deze 
regels het NK kunnen realiseren. Het nadeel was dat we niet de 
mogelijkheid hadden om publiek toe te laten. De kaartverkoop van het 
NK is normaal ongeveer voor 2/3e de basis van de financiering en 
daarnaast hebben wij ook sponsors tijdens een NK. Beide inkomsten 
waren in 2021 niet aanwezig en daarom hebben we een klein deel van 
onze financiële reserves moeten aanspreken. Het NK zelf heeft tot een 
verlies van € 1641,- geleidt. 

WINST- & VERLIESREKENING 
Het verlies van € 1641,- voor het NK wordt door een kleine plus binnen 
de bond zelf iets gecompenseerd. Samen zorgt het ervoor dat we in 
2021 een verlies hebben gemaakt van € 1579,-. In de winst- en 
verliesrekening, op de volgende pagina, is het verlies echter kleiner 
omdat we al de eerste sponsorbijdragen voor het NK2022 hebben 
mogen ontvangen. Eind 2021 is hierdoor het verlies beperkt gebleven 
tot € 879,-. De balansrekening en winst- en verliesrekening op de 
volgende pagina maken alle kostenposten inzichtelijk.  

KASCOMMISSIE 
Door overlijden in de familie van de penningmeester is de geplande 
kascontrole uitgesteld. Het verslag kascontrole zal apart op de website 
gepubliceerd worden als aanvulling op dit jaarverslag, zodra de 
kascontrole plaats heeft gevonden en alle stukken akkoord zijn 
bevonden. De leden zullen ook via de nieuwsbrief op de complete set 
(jaarverslag + verslag kascommissie) geattendeerd worden.



Winst & verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Code Omschrijving Verlies Winst
4130 Afschrijvingskosten inventaris 326,57
4500 Contribu>es en Abonnementen (te betalen) 175,34
4501 Lidmaatschap NADB 910,00
4540 Rela>egeschenken 61,29
4550 Bankkosten Rabobank 255,29
4555 Interpolis zeker van je zaak (Verzekering) 381,84
4560 Kosten Mollie / PayPal /  IzeTle payments 31,97
4570 Kosten hos>ng website 164,04
4600 Kilometerkosten Bestuur algemeen 40,38
4605 Kilometerkosten Bestuur NK 273,30
4630 Jaarlijkse bijdrage IPSF 361,03
4631 IPSF WADA fees 234,85
4700 Kantoorbenodigdheden 31,46
4710 Boekhoudpakket 261,36
4740 Drukwerk 19,94
4760 Portokosten 48,73
4770 Kosten NK 2.246,63
4775 Huur accomoda>e NK 683,38
4780 Kosten eten / drinken NK t.b.v. jury/vrijwilligers 108,45
4790 Overige kantoorkosten 124,99
4850 Cursussen/seminars 200,00
4860 Kosten jury opleiding / re-cert 100,47
8015 Opbrengst sponsoring NK 2022 700,00
8020 Opbrengst lidmaatschap 3.669,67
8030 Opbrengst deelname NK 1.670,00
8040 Opbrengst link website 120,00
8060 Dona>es PBN 1,00
8065 Ontvangen rente 1,00

Saldo verlies 879,64
7.041,31 7.041,31

Balans t/m 31-12-2021

Code Omschrijving AcCva Passiva
0130 Inventarissen 282,64
1000 Kas 333,15
1010 Bank - rekening courant 3.270,58
1015 Bank - spaarrekening 10.001,97
1300 Debiteuren 85,00
1420 Algemene reserve 13.931,21
9999 Verrekeningen 42,13

13.973,34 13.973,34



VOORUITBLIK 
Voor het jaar 2022 heeft DAPF de volgende focus: 

VERENIGING/BESTUURSVERANDERINGEN 
De nieuwe statuten zullen worden gedeponeerd bij de 
notaris, waarna de handelsnaam bij de KvK wijzigt. 
In 2022 zal Eveline na 6 jaar inzet aftreden als secretaris, 
maar blijft ze zich wel inzetten voor de NK commissie. 

K&V 
K&V wil een nieuwe vorm gaan inzetten om kennis en 
ervaringen te delen. Hier willen wij experts bij 
betrekken om dieper op de materie in te kunnen gaan. 
VCP Dewi heeft het voornemen om in gesprek te gaan 
met studio-eigenaren. Dit om meer onderlinge 
betrokkenheid en veiligheid te creëren. 

NADB / NOC*NSF 
Voor nu zijn we aangesloten bij NADB, met als doel 
onderdeel van NOC*NSF te zijn. Het komende jaar 
gaan we kijken hoe de samenwerking met NADB 
verloopt en wanneer we voor de zelfstandige route 
kunnen gaan. Ook zetten wij het topsportstatuut voort, 
maar de erkenning vraagt meer tijd dan verwacht is al 
gebleken. Dankzij de aansluiting bij NADB kunnen wij 
wel dopingtesten op het komende NK financieren. 

NK 
De IPSF heeft een nieuwe Aerial discipline toegevoegd: 
Aerial Pole. Dit wordt wellicht een optie voor 2023. Net 
als vorig jaar vinden wij de doorgang van het NK 
belangrijk. Zo behouden atleten de mogelijkheid om  

zich te kunnen kwalificeren voor het WK, heeft men een 
doel om naartoe te leven en kan de sport blijven 
groeien en ontwikkelen. Ondanks corona blijven we 
ons inspannen om dit event te organiseren. 

FOCUS OP LESLOCATIES 
Vorig jaar hebben wij aangegeven meer te willen 
focussen op verbinding tussen de bond en leslocaties. 
Helaas is daar afgelopen jaar onvoldoende van 
gekomen en daarom nemen we graag mee naar 2022: 
- Samenwerkingen en ondersteuning; we willen een 
betere relatie met de leslocaties opbouwen en een 
meerwaarde voor hen creëren   
- (online) ontmoetingsmomenten; zodat wij hen kunnen 
helpen, maar ook de studio’s elkaar. Deze behoefte 
bleek uit een poll per mail. 

LEDENDAG 
Dit moet een jaarlijkse (liefst fysieke) activiteit worden. 

FINANCIEEL 
Ondanks dat we ook in 2022 zijn gestart met een 
lockdown, zijn de vooruitzichten positief. Het 
uitgangspunt is dat we weer een normaal NK kunnen 
organiseren. Uiteraard hebben we verschillende 
scenario’s beschikbaar als dat nodig is.  
Ook zien we al een positieve ontwikkeling in het aantal 
nieuwe leden in de eerste weken van 2022. Tevens is er 
een meevaller dat de kosten voor de nieuwe statuten 
door het NOC*NSF bekostigd worden. Het streven is 
het verlies in 2022 weer aan te vullen.



AGENDA: 
1. Welkom door voorzitter met eventuele mededelingen vooraf over actualiteiten 
 Patricia deelt haar vreugde over het goede nieuws dat gisteren bekend is   
 geworden: de sportscholen mogen weer open! Ook licht zij het programma  
 van de dag toe en nodigt iedereen uit deel te nemen aan de activiteiten. 

2. Verantwoording bestuur via Inhoudelijk & Financieel Jaaroverzicht 2021 
 Voor de inhoud van dit punt verwijzen wij graag naar dit jaarverslag. 
 De penningmeester heeft aangegeven dat de controle van de  
 kascommissie nog plaats gaat vinden omdat dit wegens persoonlijke  
 omstandigheden niet door kon gaan en de ALV zo vroeg in het jaar geen  
 uitkomst bood dit tijdig realiseren. De controle zal alsnog z.s.m. gedaan  
 worden met verslag ter verantwoording naar de leden. 
 Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de leden gekomen. 

3. Vooruitblik 2022 met de plannen van bestuur en ruimte voor suggesties leden 
 Voor de inhoud van dit punt verwijzen wij graag naar dit jaarverslag. 
 Er werd verduidelijking gevraagd door een lid rondom het wel of niet   
 mogelijk maken van een digitaal NK. Hierop ligt de secretaris toe dat voor  
 nu nog steeds de keuze is een live NK of geen NK, maar dat er mogelijk   
 vanuit de NADB financieringsmogelijkheden zijn waardoor een digitaal NK  
 mogelijk toch een optie wordt. Hierin is echter nog niets zeker dus het  
 officiële standpunt blijft: geen digitaal NK in 2022. 
 Er zijn verder geen vragen of opmerkingen vanuit de leden gekomen. 
  
4. Stempunt: DAPF-statuten.  
 Zoals hiernaast beschreven was de opkomst niet voldoende om  
 daadwerkelijk te mogen stemmen. Wel is de ruimte gegeven om reacties te   
 geven. De leden gaven te kennen geen vragen of opmerkingen te hebben. 
 Alle leden zijn uitgenodigd om 30 januari alsnog hun stem uit te kunnen   
 brengen en ontvangen hiervoor ook een uitnodiging per mail. Hierbij is   
 100% akkoord gegeven. 

5. Rondvraag 
 De leden is gevraagd of zij nog iets wilden inbrengen of opmerken. Er zijn   
 geen leden die hier gebruik van gemaakt hebben. De ALV is vervolgens  
 gesloten en de dag is vervolgd met workshops/webinars.

Op 15 januari 2022 werd de ALV gehouden, online 
via Zoom als onderdeel van een ledendag met 
workshops. De opkomst van de ALV was 23 leden. 

Naast verantwoording door het bestuur over het 
afgelopen jaar op zowel financieel als beleidsmatig 
vlak (de inhoud van dit jaarverslag) was er een 
stempunt over het aannemen van de tekst voor de 
nieuwe statuten.  De agenda en een uitwerking van 
alles wat verder besproken is of door de leden 
ingebracht zie je hiernaast in de notulen.  

Voor het aannemen van de nieuwe statutentekst, 
het stempunt, was de opkomst niet afdoende. Het 
is statutair verplicht om een opkomst van minimaal 
2/3e van de leden te hebben, wat concreet 123 
leden zou zijn. Hierom is, volgens de statuten, een 
tweede stemmoment uitgeroepen op zondag 30 
januari om 19:00.  
Hoewel opkomst bij deze tweede meeting niet 
leidend is voor het mogen stemmen willen wij 
benoemen dat hier de opkomst 20 leden was, 
waarbij het voorstel met 100% goedkeuring is 
aangenomen.

ALV



DUTCH AERIAL & POLE FEDERATION 

CONTACT 
Voorzitter: Patricia Wijen 
Penningmeester: Jurgen Brama 
Secretaris: Eveline Bloks 
Algemeen bestuurslid: Diana Boertien 
Algemeen bestuurslid: Vera van der Keur 
Webmaster: Mees Mars 

Postadres: 
Lijzij 28, 1276 GL Huizen 

Email: 
bestuur@dapf.nl 
nk@dapf.nl 
kv@dapf.nl 

URL: 
www.dapf.nl 

Social media: 
Facebook: @dutchaerialpolefederation 
Instagram: @dutchaerialpolefederation 

Overige gegevens: 
KVK-nummer: 69232296 
RSIN: 857794103 
IBAN: NL16RABO0321693477
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