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Kerngegevens
Bondsbureau Nederlandse Frisbee Bond
Postadres
Postbus 85621, 2508 CH Den Haag
Bezoekadres
Koninginnegracht 8, 2514 AA Den Haag
Contact:
Web:

info@frisbeesport.nl
www.frisbeesport.nl

Bestuur
Jos Verhoeven
Mirjam Jansen
Jasper Florijn
Ellen Seerden

Algemene zaken, externe contacten & administratieve organisatie - Statutair Voorzitter
Nationale teams & Ultimate ontwikkeling - Statutair Secretaris
Competities & breedtesport Ultimate - Statutair Penningmeester
Nieuwe media, marketing & communicatie

Ledenaantallen

Minioren (tot 13 jaar)
Junioren (13 tot 18 jaar)
Senioren (18 tot 35 jaar)
Masters (vanaf 35 jaar)
Onbekend
Totaal

Minioren
(8 tot 13 jaar)
Junioren
(13 tot 18 jaar)
Senioren
(18 tot 35 jaar)

M
V
M
V
M
V

Masters
(vanaf 35 jaar)
Totaal

M
V
M
V
T

Ontwikkeling Ledenaantallen NFB
2015
2016
98 (+48%)
149 (+52%)
136 (+8%)
229 (+68%)
747 (+12%)
837 (+12%)
236 (+37%)
202 (-14%)
17
1234 (+9%)
1417 (+15%)

2017
141 (-5%)
215 (-6%)
945 (+13%)
280 (+37%)

2018
108 (-23%)
203 (-6%)
1004 (+6%)
350 (+25%)

1581 (+12%)

1665 (+5%)

Verdeling naar geslacht en discipline
Totaal
Discgolf
2018
2017
2018
2017
68 (63%)
88 (62%)
1 (100%)
1 (100%)
40 (37%)
53 (38%)
0 (0%)
0 (0%)
149 (73%)
153 (71%)
2 (67%)
0 (0%)
54 (27%)
62 (29%)
1 (33%)
1 (100%)
651 (65%)
618 (65%)
3 (96%)
52 (95%)
353 (35%)
327 (35%)
2 (4%)
3 (5%)
269 (81%)
81 (23%)
1137 (68%)
528 (32%)
1665

222 (79%)
58 (21%)
1081 (68%)
500 (32%)
1581

66 (88%)
9 (12%)
122 (91%)
12 (9%)
134 (8%)

46 (92%)
4 (8%)
99 (93%)
8 (7%)
107 (7%)
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Ultimate

2018
67 (63%)
40 (37%)
147 (74%)
53 (27%)
598 (63%)
351 (37%)

2017
87 (62%)
53 (38%)
153 (71%)
61 (29%)
566 (64%)
324 (36%)

203 (74%)
72 (26%)
1015 (66%)
516 (34%)
1531 (92%)

176 (77%)
54 (23%)
982 (67%)
492 (33%)
1474 (93%)
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NFB organisatie
Bestuur en kader

Tijdens de voorjaarsvergadering hebben we afscheid genomen van penningmeester Max Pieters en Pelle Rietveld,
bestuurslid Disc Golf. Ellen Seerden is het bestuur komen versterken en richt zich op nieuwe media, marketing &
communicatie. Net als eerder voor de secretaris positie, waren ook voor deze bestuursfuncties niet direct kandidaten
beschikbaar. Het bestuur is daarom, in samenspraak met de Raad van Advies, op zoek gegaan naar alternatieve
bestuursstructuren.
Grow the Sport Comité
Disc Golf maakt een ongekende groei door, zowel in aantal deelnemers als diversiteit in spelniveau en sportbeleving.
De bijbehorende bestuurlijk/organisatorische uitdaging is groot en vraagt een breed draagvlak onder de Disc Golf
verenigingen en spelers. Om die reden is de inhoudelijke verantwoordelijkheid niet meer belegd bij één bestuurslid,
maar overgedragen aan het Grow the Sport Comité (GTSC). Met vier leden uit verschillende verenigingen zijn zij
herkenbaar en hebben draagvlak binnen de gehele Disc Golf discipline.
Functioneel bestuur
Tijdens de verdere analyse van de benodigde invulling van het bestuur kwam de vraag naar voren in hoeverre het
nog noodzakelijk én wenselijk is om vast te houden aan de traditionele taakverdeling van voorzitter - secretaris penningmeester. Het overgrote deel van de administratieve taken van met name de secretaris en penningmeester
zijn inmiddels uitbesteed aan BONDcenter. Dit heeft er toe geleid dat de focus van het bestuur steeds meer op de
inhoudelijke kant van de frisbeesport is komen te liggen. Hiermee ontstaat een discrepantie tussen de statutair
verplichte en de functioneel noodzakelijke bestuursfuncties. Vanuit die gedachte is er voor gekozen om verder te
gaan met een klein kernbestuur met een functionele taakverdeling. De functies van secretaris en penningmeester
worden niet meer apart ingevuld, maar zonder verdere inhoudelijke verplichting toegewezen aan twee
bestuursleden zodat ook aan de statutaire eisen wordt voldaan.
De belangrijkste voorwaarde voor een goed werkend compact functioneel bestuur is dat de focus daadwerkelijk op
besturen en ontwikkelen komt te liggen. Daar waar mogelijk moeten administratieve en organisatorische taken
worden overgelaten aan BONDcenter en uitvoerende commissies zoals het GTSC. Met name bij de portefeuille
Competities & Breedtesport Ultimate moeten hier nog flinke stappen worden gezet.

Organisatie Internationale Kampioenschappen

Op haar jaarcongres tijdens het WK Clubs in Cincinnati heeft de
WFDF bekend gemaakt dat het WK Landen 2020 (WUGC 2020) is
toegekend aan Leeuwarden/TeamTOC. Een prachtige beloning
voor twee jaar lang voorwerk en een ongelofelijke kans voor de
promotie van onze sport.
Direct na de zomer is TeamTOC gestart met de voorbereidende
activiteiten. Het NFB bestuur wordt daar nauw bij betrokken. Om
dit belang te onderstrepen, heeft TeamTOC een tweejarige
supportovereenkomst met de NFB afgesloten. Als kledingsponsor zal TeamTOC met haar kennis en middelen de NFB
ondersteunen bij promotionele activiteiten in de aanloop naar
het WK. Dit alles met als doel dat het organiseren van een
dergelijk groot evenement in eigen land een blijvend effect krijgt
op de bekendheid en de groei van de frisbeesport in Nederland.
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Samenwerking Nederland Sport

De NFB heeft in 2017 en 2018 opgetreden als penvoerder en financieel eindverantwoordelijke voor het project
“Samen naar Nederland Sport”. Doel van dit project was het verkennen en, indien realistisch, initiëren van
samenwerking tussen kleine en middelgrote sportbonden. Het totale budget van dit project bestond uit € 100.000
NOC*NSF subsidie en € 12.000 co-financiering van 19 sportbonden en sportorganisaties. Naast een financiële
bijdrage van € 1.000 verzorgde de NFB de financiële verantwoording en vervulde Jos Verhoeven het voorzitterschap
van de Stuurgroep Nederland Sport.
In het najaar van 2017 werd duidelijk dat in het kader van het Nationaal Sport Akkoord substantiële middelen
beschikbaar zouden komen voor o.a. het versterken van sportbonden. In samenspraak met de betrokken
sportbonden en NOC*NSF is daarom besloten de focus van Samen naar Nederland Sport volledig te richten op het
verkrijgen van subsidie voor de ontwikkeling en inrichting van een Shared Service Organisatie voor kleine en
middelgrote sportbonden.
In januari 2018 is Jan Willem Landré aangesteld als projectleider voor de realisatie van dit complexe aanvraagtraject.
Hij is hier gedurende heel 2018 actief voor geweest, met als eindresultaat de daadwerkelijke toekenning van een
subsidie van maximaal € 1,5 miljoen door het Ministerie van VWS. Op 27 september 2018 heeft Jos Verhoeven
namens de stuurgroep de Stichting Nederland Sport formeel opgericht. Een mooi resultaat van vier jaar lobbyen en
zoeken naar mogelijkheden voor samenwerking en financiering.

Code Goed Sportbestuur

Het functioneren van het NFB bestuur is ook in 2018 weer getoetst op basis van de door NOC*NSF opgestelde “13
aanbevelingen voor Goed Sportbestuur”. Deze criteria gaan o.a. over eenheid en transparantie, goede verslaglegging,
verantwoording en controle en een passend besturingsmodel met heldere taken en bevoegdheden. Daarnaast wordt
gekeken of er een goed beeld is van de bestuurlijke en financiële risico’s en de inperking daarvan.
Naast deze jaarlijkse toetsing, heeft het bestuur in 2018 haar eigen functioneren uitgebreid geëvalueerd. Met
begeleiding van twee leden van de Raad van Advies zijn ieders ervaringen, verwachtingen en de onderlinge
samenwerking uitgebreid besproken en geëvalueerd. De resultaten van deze bijeenkomst zijn in de
najaarsvergadering met de leden gedeeld en in de notulen vastgelegd.

Transgenderbeleid

Binnen de sport in het algemeen en ook tussen de diverse frisbee organisaties bestaan grote verschillen in
transgenderbeleid. Om deze onduidelijkheid voor Nederlandse spelers zoveel mogelijk te beperken, heeft de
bondsvergadering in april 2018 een voorlopig document Transgenderbeleid vastgesteld. De basisregel daarbij is dat
iedereen onze sport moet kunnen beoefenen op basis van het geslacht dat men zelf verkiest. Daar waar voor
internationale toernooien of kampioenschappen strengere regels gelden zullen deze worden gerespecteerd.
Mochten internationale ontwikkelingen of andere inzichten aanleiding geven tot aanpassing van het beleid, dan zal
het bestuur beleidsaanpassingen voorstellen.
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Discipline Disc Golf

De lijn bij Disc Golf blijft onveranderd; streven naar een hogere organisatiegraad met sterke clubs, een goed gevulde
evenementenkalender en waar mogelijk de komst van nieuwe courses stimuleren. Ook in 2018 zijn weer grote
stappen gezet in die richting.

Organisatie

Het Grow The Sport Comité is geformaliseerd als besturend orgaan van de Disc Golfers en aanspreekpunt van Disc
Golf voor het NFB bestuur. Zij hebben het competitiereglement geheel vernieuwd en daardoor een stap naar een
meer professionelere competities gezet. De competities zijn verder verbeterd door het simplificeren van het
betaalproces middels een eigen bankrekening en heldere regels.
De Disc Golf clubs zijn ook verder gegroeid in ontwikkeling en worden steeds herkenbaarder. Of het nu de "Citypark
Flyers" met hun blauwe club jassen zijn of de Amsterdamse club "DSA" met mooie clubschijven, visitekaartjes en een
nieuwe website (www.dsadiscgolf.com).

Evenementen

Ook de evenementenagenda van Disc Golf is weer verder gegroeid. Naast de bekende "NFB Disc Golf National Tour"
en de inmiddels populaire "NFB Grow The Sport Tour", is in het snel groeiende Noorden de lokale "King of the North"
competitie ontstaan.
Ook in 2018 mocht Nederland met de Dutch Open in Rijswijk weer de PDGA EuroTour aftrappen. Maar ook op
internationale toernooien was Nederland goed vertegenwoordigd: Op de European Championships pronkte ons
zeven man sterke team met de mooie Disc Golf leeuw op de team polo's. Een andere groep van zeven spelers bracht
een bezoek aan de 40ste British Open in het unieke Quarry Park.
Ten slotte blijven ook de fun toernooien groeien, zoals de gelijktijdige “Trilogy Challenges” in Hoogeveen (organisatie
CPF) én Zoetermeer (organisatie DSA) en de “Ace Race” in Wijchen. Het jaar werd al bijna traditiegetrouw met een
"Bubbles & ..." toernooi afgerond.
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Courses

Trots mag Disc Golfend Nederland in 2018 ook weer een nieuw parcours verwelkomen. Immerloo Park in Arnhem is
een mooi voorbeeld van wat er kan ontstaan als Ultimate, Disc Golf en maatschappelijke instanties samenwerken. Er
ligt een prachtige 18 holes-parcours met tees voor zowel beginners als gevorderden. We verwachten daar veel mooie
initiatieven vanuit de lokale club, Bear Disc Golf, met speciale aandacht voor jeugd.
Het in 2017 geopende Steenbergerpark in Hoogeveen is ondertussen uitgegroeid tot het drukst bespeelde parcours
in Nederland, mede door een aantal fanatiekelingen die je ook op de competities niet meer over het hoofd kunt zien.
En ook de Nederlandse klassieker, Sloterpark in Amsterdam is weer helemaal op orde met zes vernieuwde baskets
die voor de festivals eenvoudig verplaatst kunnen worden. Daarnaast zijn er op diverse plekken in Nederland
initiatieven voor de realisatie van nog meer nieuwe courses.
Disc Golf zet op alle fronten in Nederland een sterke ontwikkeling door. Nieuwe courses, nieuwe competities en
vooral heel veel nieuwe leden. Van 53 in 2014 naar 134 in 2018. Een groei van 153% in vier jaar tijd.
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Discipline Ultimate

Competities
Jeugd

Het indoorseizoen 2017/2018 was het laatste jaar dat de
jeugdcompetities verdeeld werden in een U13 en een U17 divisie.
Voor een aparte U20 divisie was ook in 2018 niet voldoende animo bij
de doelgroep. Er wordt te weinig onderlinge competitie en uitdaging
ervaren. De meeste U20 jeugdspelers spelen liever mee in de
volwassenen competities. Die paar spelers die de overstap nog niet
kunnen maken van U17 naar volwassenen, kunnen in overleg met
jeugdcompetitie-coördinator als dispensatiespeler in de U17 actief
blijven. Jeugdspelers die anders tussen wal en schip zouden vallen
kunnen dan toch op hun eigen niveau deelnemen aan de competitie.
Na de indoorcompetities van 2017/2018 is besloten om het
outdoorseizoen nog in te delen in U13 (losse jeugd speeldagen) en
U17 jeugdcompetitie met (veelal) clubteams. Bij de start van de indoor competitie 2018/2019 is gestart met een
indeling in U11, U14 en U17. Dit zal voor zowel indoor als daarna ook
voor de outdoor gaan gelden. Hoewel de meningen en ideeën over deze
nieuwe competitievorm verdeeld zijn, is besloten dat het de moeite
waard is deze nieuwe vorm te proberen. U11 blijft de jeugdspeeldagen
spelen in het HAT- format. Een indeling in verschillende niveau’s lijkt
dan niet meer noodzakelijk. U14 en U17 gaan een eigen
jeugdcompetitie draaien met vooral clubteams waarbij verenigingen
ook samen een team kunnen inschrijven voor de competitie.
Aan het eind van outdoor 2019, als er dus een indoor- en een outdoor
competitie in de nieuwe vorm gespeeld is, gaan we evalueren hoe dit
wordt ervaren door spelers en verenigingen.
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Competitieresultaten Jeugd 2018
Aantal teams

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Spirit

Indoor 2017-2018 U17)

11

Crunch Power

Crunch Speed

Airborn

Airborn

Outdoor 2018 (U17)

10

Ufo-Aurora

Crunch Power

Veenendaal
Tijgers

Veenendaal
Tijgers

NJK Indoor 2017/2018
(U13 Niv. 4)

8

Crunch

Bluefingers

GD

Vertigo

NJK Indoor 2017/2018
(U13 Niv. 3)

6

Aurora

Crunch

Airborn

Aurora

Jaarverslag 2018

pagina 9

Senioren

In 2018 is de Nederlandse competitie opnieuw gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. Met de competities bij
elkaar opgeteld, hebben 120 teams deelgenomen. Relatief grootste stijger is de damescompetitie Indoor, maar ook
het aantal teams in de Open Outdoor competitie is gestegen. De Mixed competitie laat een lichte daling zien. De
parallel georganiseerde regionale 5v5 Randstad Open competitie groeide echter van 6 naar 12 teams.
Door de continue groei van het aantal teams is het organiseren van een afsluitende competitiedag op één locatie niet
altijd meer mogelijk. Tijdens de slotdag van de Indoor competitie 2017-2018 hebben 16 (van de 57) teams hun
wedstrijden op een alternatieve locatie gespeeld. Dit creëerde ruimte in het schema waardoor er weer redelijke
pauzes tussen de wedstrijden mogelijk zijn en wedstrijden niet ingekort hoefden te worden. Door op twee locaties
met een redelijk groot aantal teams te spelen, werd toch de slotdag sfeer behouden. De prijsuitreiking vormt bij deze
constructie wel een logistieke uitdaging. Het opsplitsen naar meerdere competities is een mogelijke oplossing.
Ook bij de slotdag van de outdoor competities is het inmiddels een lastige puzzel om de dag binnen redelijke
tijdsgrenzen te houden. Om toch te kunnen genieten van zowel de Dames als de Open finales, moeten de overige
wedstrijden en pauzes inmiddels (te) fors worden ingekort. Dit is een extra aanleiding om het huidige
competitieformat kritisch onder de loep te nemen.

Competitieresultaten Senioren 2018
Aantal teams

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Spirit

Dames Indoor
2017-18

12 (8)

AUC 1

UFO 1

Airborn

Force
Elektro

Open Indoor
2017-18

45 (45)

Red Lights

AUC 1

Gronical
Dizziness 1

Swamp
Dragon 3

Dames Outdoor
2018

9 (8)

AUC 1

UFO 1

Airborn

nb

Open Outdoor
2018

34 (30)

AUC 1

UFO 1

Force
Elektro 1

nb

Mixed 2018

20 (23)

UFO 1

AUC 2

Gronical
Dizziness 1

nb
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Eredivisie

In het voorjaar 2018 hebben studenten van de Cruyff Academy de ervaringen van de Eredivisie 2017 geëvalueerd. Uit
deze evaluatie bleek dat er interesse en animo is in een divisie waarin op hoog niveau gespeeld wordt. Over de duur
van de competitie en de frequentie van de wedstrijden zijn de meningen verdeeld. De communicatie kan beter en
vraagt meer aandacht. In de ALV van april is daarom besloten dat de eredivisie in 2018 een vervolg verdiend.
In het najaar van 2018 moest echter bij het verkennen van het animo worden geconcludeerd dat het toch niet
mogelijk was de Eredivisie goed van de grond te krijgen. Een belangrijke reden daarvoor is de voor 2018-2019
overvolle (internationale) Ultimate agenda. Daarom is besloten nu geen Eredivisie te organiseren, maar in de loop
van 2019 de gehele competitie organisatie tegen het licht te houden en te gaan onderzoeken hoe de behoefte van
op niveau gesplitste competities het beste kan worden gecombineerd met de noodzaak de competities vroegtijdig en
decentraal te kunnen organiseren en realiseren.

Organisatie nationale competities

Eind 2018 maakte Noombers bekend de stekker uit haar competitie platform te trekken. Voor de NFB Ultimate
competities een zeer ongelukkige ontwikkeling, mede gezien de moeite die vanuit onze competitie organisatie is
gestoken in de uitbouw van het platform. Vanwege de bekendheid en eerdere ervaringen is er voor Ultimate Central
gekozen als het platform voor de competitie administratie voor de nabije toekomst. Op langere termijn bieden zich
mogelijk andere alternatieven aan.
In 2018 zijn de Indoor, Outdoor Open en de Damescompetitie door het bestuurslid Ultimate Competities met behulp
van één competitieleider verzorgd. De Mixed competitie volledig door het bestuurslid Ultimate. Dit is een té
marginale bezetting waarmee hooguit de organisatie van de competitie gewaarborgd wordt. Belangrijke
ontwikkeltaken en andere bestuurszaken worden hierdoor niet opgepakt. Dit wordt verergerd door de huidige
complexe competitiestructuur met promotie, degradatie en centrale locatie huur en toewijzing. Hierdoor vragen de
competities enorm veel centrale organisatie gedurende de gehele competitie duur.

Cityleague

Het Cityleague concept bestaat alweer 14 jaar en er worden nog steeds jaarlijks
zo’n 10 Cityleagues georganiseerd met een opkomst van 20 tot 100 deelnemers.
Uit de enquête, die is uitgevoerd om het concept te evalueren, blijkt dat het
gebruik van een centrale website de professionele uitstraling vergroot. De
website wordt echter niet door alle verenigingen ingezet. Door ervaringen en
middelen te delen en de website te actualiseren levert het Cityleague-concept
nog voldoende voordelen op om te worden doorgezet. Voor verenigingen die
gebruik willen maken van Cityleague schijven zijn deze met korting aan te
schaffen via Frisbeewinkel.nl. Er is nog een redelijke voorraad beschikbaar.

Ontwikkeling
Trainer Opleiding FT2

In 2018 is op veel vlakken rondom de trainersopleiding contact en samenwerking gezocht met andere bonden en
overlegstructuren van de Academie voor Sportkader en NOC*NSF. Op uitvoerend gebied is geen opleiding
georganiseerd. Nadat in korte tijd bijna 40 trainers zijn opgeleid, hebben de betrokken vrijwilligers er dit jaar voor
gekozen meer te investeren in train-de-trainer ondersteuning in het veld bij centrale en lokale trainingen en
toernooien.
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Nationale Teams Junioren

Jeugd/NJT

2018 was een WK jaar waarbij voor het eerst in de geschiedenis van de NFB een junioren team heeft deelgenomen
aan een WK buiten Europa. Voor de U17 spelers was het de eerste keer dat we een tussenjaar hadden zonder
internationaal toernooi. Voor hen stond 2018 in het teken van voorbereiding op het EK dat in 2019 in Wroclaw in
Polen zal worden georganiseerd.
De voorbereiding voor de NJT’s is in feite al gestart in het najaar van 2017 met drie POP Up trainingen. Dit zijn open
trainingen voor iedereen van 12 tot 18 jaar, met de inzet om op niveau te trainen met leeftijdsgenoten. Daarnaast
kan de NJT staf tijdens deze trainingen de spelers en hun (groei)mogelijkheden beter leren kennen.
Een WK in Waterloo Canada vraagt een grote investering van spelers, coaches,
begeleiders en ouders. Mede om die reden is de selectie voor de U20 teams al
begin januari bekend gemaakt. De U17 selectietraining vond plaats op 27 januari
waarna begin februari ook deze selecties zijn vastgesteld en de maandelijkse
teamtrainingen voor zowel de U17 als de U20 van start zijn gegaan. Bij de
selectie van de U17 teams is vooral gekeken naar spelers die in 2019 de juiste
leeftijd en potentie hebben om in Polen mee te kunnen doen aan het EK. De U17
trainingen zijn in dit eerste voorbereidingsjaar vooral gericht geweest op het
aanleren van technische vaardigheden en groeien als team.
In juni hebben alle jeugdteams het Rising High toernooi in Delft gespeeld. Zeker
voor de U17 teams is dit een grote uitdaging. Meedraaien op een volwassen
toernooi vraagt lef en doorzettingsvermogen. De U17 jongens wonnen hun
allerlaatste wedstrijd op het nippertje en eindigden daarmee op een vijftiende
plaats (van 16). De U17 meisjes hielden dapper stand in de volwassen Dames
divisie. Hoewel er geen wedstrijd werd gewonnen, werd elk punt gevierd als een
overwinning en hebben de meiden veel geleerd. De U20 dames wonnen de
dames divisie. U20 heren behaalden in de “Rising divisie” met ups en downs de
11e plaats.
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Van 19 t/m 25 augustus werden de World Junior Ultimate Championships (WJUC) in
Waterloo Canada gehouden. Dat bood een volgende stap in de ontwikkeling van de
Nederlandse ultimate jeugd. De verwachtingen waren hoog gespannen, zeker voor de
U20 dames als de regerend Europees Kampioen. De vlucht, het tijdsverschil en het
schakelen van vakantie naar toernooi zorgden voor stroeve start. Na verlies tegen
Italië, wist het team zich te herpakken en speelden de meiden een prachtig toernooi
met overwinningen op Japan en Colombia (uiteindelijk 2e) en een zinderend verlies op
universe tegen de VS (uiteindelijk 1e). De kwartfinale werd net gemist en met een
tweede overwinning op Japan werd een 5e plaats behaald.
De U20 mannen hadden een intensief voorbereidingsjaar. Elke vrije zondag werd er
getraind of werden wedstrijden gespeeld. Er is hard gewerkt aan het team en de
individuele conditie. Daardoor werden sterke tegenstanders verrast door sterk
teamwerk en vasthoudend spel. Alles viel in Waterloo op zijn plaats en het team
presteerde boven verwachting met een 13e plek in sterk WK veld van 18 landen.
De NJT crew voor Canada bestond dit jaar o.a. uit drie coaches, twee fysio’s en vier
teambegeleiders. De Oranje teams verbleven dit jaar in twee tegenover elkaar
gelegen huizen in een woonwijk in Waterloo. Een aantal ouders hadden het WK
aangegrepen voor een vakantie inclusief toernooi en ook dit jaar waren de bijdragen
van ouders in de vorm van het verzorgen van lunch en diner weer voortreffelijk en
onbetaalbaar. Er werd door andere landenteams met verbazing en bewondering
gekeken naar de verzorging die wij, dankzij de ouders en crew, onze spelers konden
bieden. Ook aan de andere kant van de wereld!
Deelname aan de toernooien, trainingen en begeleiding werd ook dit jaar mogelijk
gemaakt door de NFB met financiële en praktische ondersteuning, door de spelers en
hun ouders zelf en door andere betrokkenen, bijvoorbeeld in de vorm van
fondsenwerving via Talentboek. De kosten voor de deelnemers zijn zo laag mogelijk
gehouden. Alle inzet van crew en organisatie, fysiotherapeuten en ouders was
vrijwillig met enkel vergoeding van onkosten.
De Nederlandse Jeugdteam organisatie wil zoveel mogelijk junioren laten profiteren
en genieten van het hoogste nationale- en internationale ultimate niveau. Daarnaast
streven we naar een zo hoog mogelijk spelniveau, met name voor de U20 teams. Deze
missie krijgt steeds meer vorm. De aanzuigende werking van de NJT’s zorgt dat het
aantal deelnemers aan open en selectietrainingen nog steeds groeit. Wel blijven de
meiden hierin achter bij de jongens. De kennis en ervaring die deze spelers al op jonge
leeftijd opdoen en het hoge spelniveau dat zij meebrengen, komt ook de verenigingen
steeds meer ten goede. (oud) U20 spelers duiken steeds vaker op als belangrijke
spelers in clubteams, maar ook als (jeugd)trainers of betrokken verenigingsleden.
Eind 2018 zijn weer POP up trainingen georganiseerd in Leusden op 7 oktober (28
meisjes, 50 jongens), 28 oktober (34 meisjes, 40 jongens) en 25 november (34
meisjes, 57 jongens). Op 30 december hebben we het jaar afgesloten met een winters
HAT toernooi. Hiermee startte tevens de voorbereiding op het EYUC2019 in Wroclaw,
Polen waar drie jeugdteams zullen deelnemen. Naast een U20 mixed team onder
leiding van Ted Beute en Arno Smit zullen de coaches Peter Coenen en Igno van Hees
een U17 jongens team begeleiden. Coaches Charlotte Verweij en Jasper Florijn gaan
aan de slag met het U17 meisjes team.
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Nationale Teams Senioren
Zonder EK of WK was 2018 een relatief rustig jaar op het senioren front. Drie Grass teams zijn in het najaar van 2018
begonnen met de voorbereidingen voor 2019/2020. Een Dames- en een Herenteam nemen deel aan het EK 2019 in
Gyor (Hongarije), het Mixed team aan het WK U24 in Heidelberg, Duitsland. Deze trajecten en toernooien gelden
tevens als voorbereiding op het WK 2020 in Leeuwarden. Het is daarmee de eerste keer dat de seniorenteams een
tweejarige cyclus gaan draaien ter voorbereiding op een WK. Bij de selectie zal de focus dan ook liggen op spelers die
ook in het team van 2020 kunnen passen en continuïteit in het programma voor de komende twee jaar.

U24 Mixed

In oktober 2018 is de selectieprocedure gestart. De coaches zijn Leontine Sonneveldt en Hans Lommen. Het
uiteindelijke doel is een team te vormen dat zich op het WK 2020 in Leeuwarden kan meten met de beste Mixed
teams. Dit vraagt een volledige commitment van de spelers. Voor hen geldt dan ook dat zij niet tegelijkertijd zullen
deelnemen aan andere nationale teams. Vanaf seizoen 2019-2020 zal deze regel ook voor de overige Grass teams
gaan gelden. Na twee open selectietrainingen in oktober en vervolgens twee trainingen met een voorlopige selectie
is de definitieve selectie op 3 december bekend gemaakt.

Dames

Het damesprogramma is eind 2018 gestart met open selectietrainingen onder leiding van de coaches Rixt Hofman en
Trish York. Na de twee open trainingen volgden twee selectietrainingen. Het team voor het EK in 2019 is de basis
voor het team voor het WK in 2020. De selectie is toekomstgericht ingezet met als doel jonge talentvolle speelsters
de kans te geven zich te ontwikkelen door samen met ervaren speelsters te trainen en te spelen.

Heren

De organisatie van het herenteam is in december gestart met Casper Schmitt als coach en Sjoerd Helfrich als
assistent coach. Eind 2018 is een planning gemaakt met selectietrainingen in januari 2019. Ook bij de heren zal de
focus liggen op jongere spelers ervaring op laten doen door leren van en spelen met meer ervaren spelers. Ook hier
is daarbij het streven dat het team van 2019 de basis vormt voor het team van 2020.
Beach
Naast de Grass teams zijn eind 2018 ook vier Beach teams gestart met hun voorbereiding op het EK Beach dat in mei
2019 voor de eerste keer zal worden georganiseerd in Portugal. Nederland zal daar vertegenwoordigd zijn met een
Mixed, Masters Open, Masters Mixed en Great Grandmasters Open team. De selectie en voorbereiding van deze
teams is niet centraal gecoördineerd. Wel worden ook deze teams administratief organisatorisch ondersteund door
de NFB BONDcenter administratie. Ook ontvangen zij de gratis spelerstenues.
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Jaarrekening

In het hiernavolgende deel van het jaarverslag zullen de over 2018 behaalde financiële resultaten en de financiële
positie van de Nederlandse Frisbee Bond nader worden toegelicht aan de hand van de volgende onderwerpen:
●

Resultatenrekening 2018

●

Voorgestelde resultaatbestemming

●

Balanspositie per 31-12-2018

Na twee opeenvolgende jaren met negatieve resultaten, is 2018 afgesloten met een positief resultaat van € 29.489.
Totaal opbrengsten
Totaal kosten
Resultaat

2013
€ 67.286
€ 85.963
€ -18.677

2014
€ 83.715
€ 66.076
€ 17.639

2015
€ 75.269
€ 72.267
€ 3.002

2016
€ 69.456
€ 76.758
€ -7.302
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2017
€ 81.557
€ 88.616
€ -7.059

2018
€ 89.866
€ 60.377
€ 29.489
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De Resultatenrekening

De resultatenrekening geeft een overzicht van de in 2018 gerealiseerde opbrengsten en kosten. Ter verantwoording
van het gevoerde beleid worden deze vergeleken met de door de bondsvergadering goedgekeurde begroting en
nader toegelicht.

Opbrengsten

Algemeen

De gerealiseerde algemene opbrengsten zijn vrijwel volledig in lijn met de begroting. De verhoging van de NFB
basiscontributie per 1-1-2018 is de belangrijkste reden voor de toename van deze opbrengst ten opzichte van 2017.

Competities & Speeldagen

Voor de Ultimate Senioren competities komen de opbrengsten overeen met de begroting en de verwachte groei bij
de centraal geregelde competities (de groei van de Randstad competitie komt in deze cijfers dus niet naar voren).
In 2018 zijn de opbrengsten en kosten van het Frisbeach jeugdtoernooi via de NFB administratie verwerkt. De
opbrengsten voor de reguliere Jeugdcompetities en Speeldagen bedroegen € 7.208 (€ 450 lager dan begroot).
De Disc Golf competities lijken in 2018 fors minder opgebracht te hebben dan begroot. Na een grondige controle van
de administratie hebben we moeten constateren dat er geen facturatie over het seizoen 2016-2017 heeft
plaatsgevonden (op basis van de toenmalige competitie omvang een verlies van ongeveer € 1.250). In plaats daarvan
zijn de opbrengsten van het seizoen 2017-2018 reeds in de jaarrekening 2017 meegenomen. De feitelijke competitie
opbrengsten voor 2018 zijn daarmee € 3.310 (€ 2.435 + € 875). Om herhaling te voorkomen is, in overleg met het
Grow the Sport comité, de facturatie voor de Disc Golf competities gewijzigd in betaling vooraf en heeft de
competitieleider extra controle mogelijkheden gekregen.

Sportontwikkeling

Het gemiddeld aantal spelers op jaarbasis met een licentie voor deelname aan de NFB sanctioned Ultimate
competities en Nationale teams is in 2018 gegroeid van 737 naar 864 (bij een voorzichtige begroting van 700 voor
2018). In combinatie met de verhoging van de bijdrage per 1-1-2018 verklaart dit de grotere opbrengst.
De mogelijkheid voor subsidiëring van de trainersopleiding (NOC*NSF Sportontwikkeling) is komen te vervallen en
daarom voor 2018 al niet meer begroot.
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Kosten

Algemeen

De kosten voor Bestuur & Vergaderingen zijn ver binnen de begroting gebleven. Dit komt o.a. doordat is besloten te
blijven werken met een klein bestuur. Daarnaast zijn de bestuurskosten beperkt door o.a. te vergaderen via Skype.
Ook de kosten voor bondsvergaderingen en regiobijeenkomsten zijn lager uitgekomen dan begroot.
In 2018 is Discover (Wageningen) als enige nieuwe vereniging formeel opgericht met steun van de NFB. De kosten
voor Administratie & Secretariaat zijn in lijn met de begroting. De belangrijkste uitgave in deze categorie is de inhuur
van BONDcenter en daarnaast automatiserings- en bankkosten.
De kosten voor Verzekeringen & Lidmaatschappen zijn beduidend lager dan begroot. Dit heeft voor het grootste deel
betrekking op verzekeringspremies. De 2018 premie van € 1.625 voor de Collectieve Ongevallen en
Aansprakelijkheidsverzekering is per abuis al meegenomen in de kosten over 2017. Daarnaast is in 2018 geen nota
ontvangen voor de premie van de Collectieve Bestuurders Aansprakelijkheidsverzekering. Deze premie bedraagt naar
schatting € 2.250. Daarnaast was de afdracht voor het WFDF lidmaatschap ongeveer € 680 lager dan in 2017. De
overige kosten voor lidmaatschap NOC*NSF en de Rechtsbijstandverzekering waren in lijn met de begroting.

Competities & Speeldagen

Voor de Ultimate Senioren competities heeft het onverwacht stoppen van Noombers, naast organisatorische
uitdagingen, gezorgd voor een eenmalige meevaller. Hoewel we heel 2018 nog gebruik hebben gemaakt van
competitie platform, zijn de jaarlijkse abonnementskosten van € 1.200 niet in rekening gebracht. Door het ontbreken
van voldoende kader is daarnaast veel minder kader- en reiskostenvergoeding besteed dan begroot.
Net als bij de opbrengsten, wordt de kostenstijging bij Ultimate Jeugd competities verklaard door het centraal
organiseren van Frisbeach. Het kostenvoordeel bij de Disc Golf competities komt volledig voor rekening van de leden
van het Grow the Sport Comité die, evenals vorig jaar, hebben afgezien van hun recht op vrijwilligersvergoeding. Dit
voordeel zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Disc Golf ontwikkeling.
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Sport Ontwikkeling

De post Ultimate ontwikkeling & Nationale Teams geeft het saldo weer van uitgaven en eigen bijdragen voor de
Nationale Teams en de bijbehorende ontwikkelprogramma’s zoals de Pop-Up trainingen. Voor de
ontwikkelprogramma’s volwassenen was een budget van € 2.500 beschikbaar dat in 2018 niet is benut.
Voor de programma’s en Nationale Teams junioren, voornamelijk ten behoeve van het WK U20 in Canada, was in
totaal ruim € 50.000 begroot. De dekking hiervoor bestond uit een NFB bijdrage van ruim € 15.000 en een eigen
bijdrage van de spelers van in totaal € 35.000. Door onverwacht grote sponsorinkomsten, zijn de opbrengsten
ongeveer € 6.500 hoger uitgevallen. Daarnaast zijn de uiteindelijke toernooi- en verblijfkosten met een vergelijkbaar
bedrag lager uitgekomen. Per saldo een voordeel van € 13.000.
Ook de budgetten voor Disc Golf ontwikkeling en Trainersopleiding zijn in 2018 niet gebruikt behoudens enkele
nagekomen kosten voor de opleiding in 2017.

Resultaatbestemming

Bij de verdeling van het resultaat is vooral gekeken naar de herkomst van de extra opbrengsten en besparingen die
gezamenlijk voor dit uitzonderlijke positieve resultaat hebben gezorgd. Gezien de reeds sterke financiële positie van
de NFB wordt de Algemene reserve niet verder versterkt.

Trainersopleiding en Lustrum

Naast de in 2018 bespaarde kosten, is besloten het wegvallen van de NOC*NSF subsidie voor opleidingen deels te
compenseren met een extra reservering. In 2019 bestaat de NFB 40 jaar. Om die reden is een extra reservering in
deze reserve gedaan.

Nationale Teams Senioren & Junioren

De reservering senioren is opgebouwd uit de niet bestede kosten en de hoger dan begrote licentie opbrengsten. De
toevoeging reserve Junioren komt voort uit de besparingen op het WJUC budget en de extra sponsorinkomsten.

Disc Golf ontwikkeling

Deze toevoeging aan de reserve is opgebouwd uit het niet bestede budget en de donatie uit de beschikbare
vrijwilligers vergoedingen.

Nederland Sport

Het project Samen naar Nederland Sport is in 2018 afgerond. De bijbehorende kosten zijn afgeboekt tegen de
daarvoor beschikbare reserve.
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Assurantiekosten 2018

Er is een reservering gedaan in verband met een mogelijke naheffing voor de in 2018 niet in rekening gebrachte
premie Collectieve Bestuurders Aansprakelijkheidsverzekering,

De Balans

De balans geeft een overzicht van enerzijds de bezittingen, de activa en anderzijds het vermogen en de schulden, de
passiva, van de NFB.

Activa

Materiële vaste activa

Dit betrof de door de NFB voorgefinancierde aanhanger inclusief materiaal t.b.v. de Discgolf competitie. Deze zijn
sinds 2016 volledig afgeschreven.

Vlottende activa

De liquide middelen geven het saldo van de betaal- en spaarrekening. De vorderingen zijn de nog openstaande
debiteuren. De overlopende activa hebben betrekking op nog te verzenden facturen voor contributies en spelers
licenties en de reeds vooruitbetaalde bedragen voor indoor competities Ultimate en Nationale Teams.

Passiva

Eigen vermogen

De ontwikkeling van het Eigen vermogen is hierboven bij de resultaatbestemming reeds besproken.

Kortlopende schulden

Naast nog te betalen facturen (Crediteuren) betreft dit de overige schulden voor o.a. nog te betalen
vrijwilligersvergoedingen en de reeds ontvangen bedragen voor de indoorcompetitie 2018-2019 en spelersbijdragen
Nationale Teams 2019.
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