Geachte kerngroep dansondernemers.nl
Samen staan we sterk, dat was onze slogan om onder de naam dansondernemers.nl het tijdelijk
samenwerkings verband naar Den Haag te gaan. Het lukte om onze gezamenlijke stem te laten
horen, alle partijen die het samenwerkingsconvenant hebben ondertekend hebben hieraan
samengewerkt en een mooi dans breed basis protocol gemaakt. Door saamhorigheid hebben we,
in ons versnipperde (dans)ondernemend Nederland, ons sterk en eensgezind richting overheid
kunnen laten horen.
Tot onze verbazing is dansondernemers.nl op eigen initiatief en zonder overleg met de partijen
die het samenwerkings convenant hebben ondertekend een eigen rechtsvorm aangegaan in de
vorm van een stichting. Hierdoor komt het samenwerkings convenant die tot 1 september van
kracht zou zijn van rechtswege te vervallen. Middels deze brief verwittigen wij u dat wij een
verlenging van het ondertekende samenwerkingsconvenant niet ondersteunen.
Zoals afgesproken in het samenwerkings convenant hanteren we een redelijk termijn en om
gehoor te geven aan de wet op persoonsgegevens bescherming zien wij dat alle contact gegevens
uiterlijk 31 augustus worden vernietigd. Hiervan ontvangen wij graag een bevestiging.
Het bestuur van de NVD is erg teleurgesteld in de manier waarop en de weg dat is gekozen om de
stichting in het leven te roepen, in plaats van de in het samenwerkingsconvenant weergegeven
principes van openheid, overleg, communicatie, transparantie, wederzijds respect en
samenwerking op een eerbiedig en wederzijds vertrouwen wijze.
We voelen ons daarom gedwongen om, vanuit het zakelijke oogpunt, de NVD uit deze
samenwerking te onttrekken, echter staan we nog steeds achter de ideologie en het initiatief dat
is ondernomen om de dansbranche samen te brengen. De NVD blijft dan ook open staan voor
een dans branche brede samenwerking en zijn bereid in de toekomst het gesprek aan te gaan of
er nog een basis van samenwerking mogelijk is.
Vanuit MKB-Nederland, waarvan de NVD lid is en waar dansondernemers.nl op het lidmaatschap
heeft kunnen meeliften, het verzoek gekregen dat de verwijzing naar het basis protocol op de
website van het aangesloten lid geschiedt.
Met het uittreden van de NVD is er een geaccordeerde basis protocol dans branche beschikbaar
gesteld voor algemeen gebruik via de NVD website.
Middels deze berichtgeving hopen we op een voortdurende ondersteuning en samenwerking van
het protocol van de partijen die het samenwerkings convenant hebben ondertekend.
Nogmaals, we betreuren het te zeerste dat er door de oprichters van de stichting voor deze weg is
gekozen, zeker om wat een mooie samenwerking dans branche breed was en kan zijn.
Ervan uitgaande dat we u voldoende hebben geïnformeerd verblijven wij.
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