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Kerngegevens

Bondsbureau Nederlandse Frisbee Bond
Vestigingsadres Abrikozenhof 8, 1326 HA Almere

Contact: info@frisbeesport.nl
Web: www.frisbeesport.nl

Bestuur
Jos Verhoeven Algemene zaken, externe contacten & administratieve organisatie - Statutair Voorzitter
Mirjam Jansen Nationale teams & Ultimate ontwikkeling - Statutair Secretaris
Jasper Florijn Competities & breedtesport Ultimate - Statutair Penningmeester
Rienk Kan Discgolf ontwikkeling & advies - voorzitter GTSC
Ellen Seerden Communicatie en nieuwe media (tussentijds afgetreden per 1-4-2020)
Kees Aufleger Promotie & format ontwikkeling (tussentijds afgetreden per 27-9-2020)

Voor overige benoemde functies en rooster van aftreden zie Bijlage 1.

Ledenaantallen
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Inleiding

Het hoeft geen betoog dat 2020 een totaal ander jaar is geworden dan iedereen vooraf had verwacht. Waarschijnlijk
is het verschil tussen het Jaarplan en het uiteindelijke Jaarverslag dan ook nog nooit zo groot geweest. Door de
Corona pandemie hebben we allemaal veel dingen niet of minimaal anders moeten doen. Het heeft ons beperkt,
maar het heeft ons ook uitgedaagd. Levend in een anderhalvemetersamenleving en laverend tussen lock-downs,
mondkapjes, groepsimmuniteit en avondklok, hebben we als centrale NFB organisatie toch ook veel wél kunnen
doen. In dit Jaarverslag 2020 nemen we jullie graag even mee terug naar dit bijzondere jaar.

NFB Organisatie

Bondsvergaderingen

Voorjaarsvergadering 4 juli 2020
De voorjaarsvergadering stond oorspronkelijk gepland voor
zaterdag 16 mei. In die periode was fysiek samenkomen echter
niet mogelijk en onze toen geldende statuten kenden ook niet
de mogelijkheid van online vergaderen. Omdat dit een landelijk
probleem was, hebben de Eerste en Tweede kamer een
spoedwet aangenomen die verenigingsbesturen o.a. de ruimte
gaf om jaarvergaderingen uit te stellen tot na de statutaire
termijn of deze online te organiseren. Vanwege de complexiteit
van de te behandelen onderwerpen, hebben we voor het eerste
gekozen. Het was inmiddels zomer toen we elkaar op 4 juli, met
een veilige anderhalvemeter opstelling, troffen in Utrecht.

Naast de vaste voorjaarsthema's verslaglegging, verantwoording en decharge stond deze vergadering vooral in het
teken van het actualiseren van de statuten. Dankzij een subsidie vanuit Nederland Sport was het mogelijk de Stichting
Vereniging & Recht in te schakelen voor advies bij het opstellen van de concept statuten. Na het behandelen van de
47 hierop ingediende amendementen, kon de Bondsvergadering de nieuwe NFB statuten met ruime meerderheid
vaststellen.

Ook het Transgenderbeleid en het nieuwe format voor de Discgolfcompetities werden vastgesteld. Bij dat laatste
onderwerp liepen de emoties soms hoog op, maar wist men elkaar uiteindelijk weer te vinden.

Najaarsvergadering 21 november 2020
Hoewel uit nood geboren, zal deze vergadering de boeken ingaan als de eerste volledig digitale Bondsvergadering in
de geschiedenis van de NFB. Een vernieuwing die, ook zonder Coronanoodzaak, zeker voor herhaling vatbaar lijkt.

Bij de najaarsvergadering hoort plannen, begroten en vooruitkijken. Rekeninghoudend met alle onzekerheid zijn voor
2021 een jaarplan en begroting vastgesteld. De meeste aandacht ging op dit vlak echter uit naar de nieuwe
Meerjarenvisie 2021+ en de bijbehorende Meerjarenbegroting 2021-2023. De denklijnen en speerpunten in dit
visiedocument zijn vooraf uitgebreid besproken in meerdere sessies met verenigingen en kaderleden. Hierbij werd
o.a. gebruik gemaakt van uitgebreide analyse van het ledenverloop in de periode 2014-2020 (zij bijlage). De sterkere
focus op groei als Breedtesport kan rekenen op groot draagvlak.

Naar aanleiding van de in de voorjaarsvergadering aangepaste statuten en actuele wensen, wet- en regelgeving is de
reglementencommissie gestart met een screening van alle NFB reglementen en procedures. Het eerste tastbare
resultaat hiervan is een geactualiseerd Algemeen Reglement dat unaniem door de Bondsvergadering is vastgesteld.
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Samenwerking Nederland Sport

Unify
Na een lange aanloopperiode is de NFB op 10 november als eerste
sportbond live gegaan met het bondssysteem 'Unify'. Unify is het
exclusieve CRM/Ledenadministratie systeem voor Sportorganisaties,
dat door Service Organisatie Nederland Sport wordt aangeboden aan
de georganiseerde sport in Nederland.

Binnen het Unify concept krijgen alle bij de NFB aangesloten
verenigingen gratis de beschikking over het basis AllUnited systeem dat naast ledenadministratie ook een facturatie
en evenementenmodule biedt. De NFB zelf maakt daarnaast gebruik van de uitgebreide boekhoudmodule, iDeal
betalingen, de ledenmodule en de NFB app voor Android en Apple. Ook wordt een specifieke toepassing ontwikkeld
voor het registreren en betalen van deelname aan de Discgolf competities.

Intensiveringstrajecten VWS
Nederland Sport heeft in 2020 extra middelen ter beschikking gekregen van het Ministerie van VWS voor vier
trajecten in het kader van versterken sportbonden. Als NFB hebben we ingetekend op de trajecten “Reviseren
statuten”, “Ontwikkelen technisch kader” en “Website/communicatie”. Voor al deze trajecten is onze aanvraag
toegekend.

Reviseren statuten
Deze ondersteuning is hierboven al kort benoemd. In een intensief interactief proces zijn, met behulp van de Stichting
Vereniging & Recht, de NFB statuten getoetst aan de actuele wet- en regelgeving, de eisen voor Good Governance en
de Code Goed Sportbestuur. De vernieuwde statuten zijn in de Bondsvergadering van 4 juli vastgesteld en uiteindelijk
op 1 oktober gepasseerd bij de notaris. In het najaar is ook het concept Algemeen Reglement door Vereniging &
Recht juridisch getoetst. Alle advies- en notariskosten werden daarbij gedragen door Nederland Sport.

Ontwikkelen technisch kader
In mei 2020 is een start gemaakt met de vormgeving van de trainersopleiding. Met het extra geld van Stichting
Nederland Sport is een specialist ingehuurd voor het vormgeven en schrijven van de training. Naast een
frisbee-gedeelte (sportspecifiek) is er ook behoefte aan een algemeen deel (generiek) in de trainersopleiding. In
overleg met Nederland Sport is Silvia Bos Sport gevraagd deze opdracht voor de NFB uit te voeren.

In eerste instantie ligt de focus op de ontwikkeling van een generieke Niveau 2 training
met een frisbee tintje. Dit sluit het beste aan bij de vraag en het niveau van
verenigingen en trainers op dit moment. Daarnaast is er de mogelijkheid om dit later uit
te breiden naar een trainersopleiding Niveau 3 met ook weer een generiek en een
sportspecifiek gedeelte. In de loop van de zomer en het najaar van 2020 werd de
training uitgewerkt door Silvia Bos en zijn er regelmatig gesprekken geweest om
voortgang te monitoren. De pilot van de Trainerscursus Niveau 2 staat gepland voor
begin 2021.

Naast de trainersopleiding is een set leskaarten ontwikkeld met generieke oefenstof en
tips voor het geven van trainingen. Ook is er een memoryspel gemaakt met de
handgebaren van Ultimate. Dit zal, als de website geüpdatet is, te spelen zijn op de NFB
website.

Omdat fysiek bij elkaar komen niet mogelijk was, is de train de trainers dag in 2020 niet georganiseerd. Eind 2020 is
een begin gemaakt met de inventarisatie van wensen en mogelijkheden voor het realiseren van de trainers database.
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Website/communicatie
Dit traject wordt begeleid en uitgevoerd door New Story in nauwe samenwerking met AllUnited, de leverancier van
Unify. De insteek is het ontwikkelen van standaard website-templates die zijn geïntegreerd met Unify zodat gegevens
nog slechts één keer hoeven te worden opgeslagen en integraal beschikbaar zijn. De doelstelling is templates te
realiseren voor zowel de NFB als ook de aangesloten verenigingen. Na een eerste inventarisatie in december 2020 zal
dit traject in het voorjaar van 2021 verder worden uitgewerkt.

Beëindiging samenwerking BONDcenter
Om de continuïteit van de financiële en de ledenadministratie te waarborgen is in het voorjaar van 2014 de
samenwerking met BONDcenter gestart. In de loop van de jaren daarna is deze dienstverlening verder uitgebreid met
diverse secretariaatsfuncties. Sinds de start van Nederland Sport in 2019 worden de diensten van BONDcenter via
hen geleverd.

In de afgelopen jaren is kritisch gekeken naar de geleverde diensten. Met name bij de financiële en
ledenadministratie was te weinig vooruitgang te zien. Met de komst van Unify beschikt de NFB over een veel
uitgebreider en moderner relatiemanagementsysteem. Unify beschikt daarnaast over een uitgebreide
boekhoudmodule. Daarnaast heeft BONDcenter aangegeven de secretariaats dienstverlening in 2021 af te willen
bouwen en zich te focussen op financiële en ledenadministratie. Deze combinatie van ontwikkelingen heeft er voor
gezorgd dat in goed overleg besloten is de samenwerking met BONDcenter per 31 maart 2021 te beëindigen.

Partnerships
Team TOC
In februari 2016 is de NFB benaderd door Eric Kersten van Team TOC over een bid voor de
World Ultimate Club Championships (WUCC) in 2018. TOC was daarbij bereid het volledige
risico te dragen, inclusief alle voorinvesteringen. Na heel veel voorbereidend werk, met
afwijzing van het WUCC bid en een nog intensievere lobby werd uiteindelijk het World
Ultimate & Guts Championships (WUGC) 2020 bid gewonnen. Hierna begon een minstens zo
intensief voorbereidingstraject voor het “WK Leeuwarden” en alle beoogde
promotieactiviteiten en side events. Als wederdienst voor alle inhoudelijke bijdragen sloten
de NFB en Team TOC een partnerovereenkomst met o.a. kledingsponsoring.

De Corona pandemie heeft een streep gezet door al deze mooie plannen. In eerste instantie is in maart 2020 besloten
het WK te verplaatsen naar 2021. Op het moment van schrijven is bekend dat het WUGC volledig is afgelast. Na bijna
vijf jaar voorbereiding is de WK droom uiteengespat. Een grote domper voor iedereen die hier met zoveel
enthousiasme aan heeft bijgedragen en naar toe heeft geleefd. Wat niet verloren gaat zijn alle nieuwe inzichten,
ervaringen en contacten.

VC Ultimate, Layout Gloves en Universe Point
In aanloop naar het WUGC 2020 zijn diverse partnerships aangegaan. VC Ultimate is
kledingleverancier voor onze nationale teams. Layout Gloves levert spelers handschoenen en
merchandise. In het voorjaar van 2020 is Universe Point als schoenenleverancier nog aan dit
rijtje toegevoegd. Met het wegvallen van het WK zijn ook deze overeenkomsten voorlopig
opgeschort. Zodra er weer duidelijkheid is over toekomstige nationale teams en toernooi
deelnames zal een mogelijke voortzetting worden bekeken.

Veilig Sportklimaat en Tuchtrecht
Met de recente aanpassingen zijn de NFB statuten weer volledig in lijn met de reglementen van het Instituut
Sportrechtspraak (ISR). Het ISR verzorgt voor ons o.a. het tuchtrecht. Ook het Algemeen Reglement is hierop
aangepast. In de zomer van 2020 is Joyce Vervoort helaas gestopt als Vertrouwenscontactpersoon Junioren. Een
vervanger is nog niet gevonden.
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Goed Sportbestuur
De aanbevelingen Goed Sportbestuur en Good Governance zijn o.a. meegenomen bij het aanpassen van de statuten
en de reglementen. In het najaar van 2020 zijn daarnaast de eerste stappen gezet ter voorbereiding op de Wet
bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).

Als NFB bestuur werken we intensief samen. We spreken elkaar structureel elke twee weken en hebben daarbuiten
nog veelvuldig contact. Ook met de diverse commissies zijn de lijnen kort en kan snel worden geschakeld. Dat geldt
ook voor de informatievoorziening naar de aangesloten verenigingen. Zo konden we onze verenigingen onder andere
goed informeren over de Corona beperkingen en mogelijkheden wat enorm werd gewaardeerd.

Naast de dagelijkse gang van zaken, hebben we als bestuur dit
jaar twee dagen ingeruimd voor planning, verdieping en
evaluatie. De eerste dag in januari stond vooral in het teken van
jaarplanning en onderlinge samenwerking. De tweede dag in
augustus had als hoofdthema’s de meerjarenvisie en de evaluatie
van het eigen functioneren. Net als eerder in 2018 is dit deel weer
begeleid door twee leden van de Raad van Advies.
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Discipline Discgolf

Discgolf in 2020 is samengevat: weinig evenementen en een enorme groei. Discgolf is uitgegroeid tot ‘coronasport’,
waar het een van de weinige activiteiten is die op een veilige manier in de openbare ruimte plaats kon vinden. In
ledental groeide de sport (soms fors) ondanks een verplicht ingeperkt aanbod voor de verenigingen.

Organisatorisch
Verenigingen wisten zich ondanks de beperkingen uit te breiden. Een course is permanent zichtbaar en is daarmee
een mooi marketingmiddel voor de sport. Mede hierdoor vonden meer mensen dan ooit een plek bij een
Discgolfvereniging. Verenigingen ontwikkelden hun reglementen, beleid en werden stukje bij beetje professioneler
dankzij de energie en inzet van vrijwilligers. Ook wisten verenigingen sneller en makkelijker de link met de gemeente
te leggen. Het Grow the Sport Comité faciliteerde onder andere documentatie om gemeenten te interesseren en
overtuigen.

Dat verenigingen de gemeente sneller weten te vinden, betekent ook dat de gemeente de sport en bijbehorende
verenigingen makkelijker wist te vinden. Zo nam gemeente Heerenveen in het Sportakkoord Discgolf als
voorbeeldsport op. Ook wisten buurtsportcoaches uit o.a. Nieuwegein en scholen en verenigingen uit verschillende
gemeenten de weg naar een Discgolfbaan te vinden.

Sportief
Een seizoen met weinig evenementen kent vanzelfsprekend evenmin vele hoogtepunten. Ondanks een abrupt
afgebroken seizoen, kon de competitie toch hervat worden in het najaar. Na acht competitiewedstrijden ging de
competitie winst in de Open divisie naar Rens Agterberg, gevolgd door Sander Bahnerth en Peter Buijsrogge. In de
MA1-categorie deelden Ronnie Kollen en Rudi Strijker de hoogste podiumtrede. Frank de Vries werd in deze divisie
derde.

Een aantal Nederlandse spelers vond de ruimte om een toernooi in het buitenland te spelen. Op de Belgian Open in
Braine l’Alleud stonden maar liefst 17 Nederlandse vertegenwoordigers op de startlijst. Bert Brader won bij de M40+
een derde plaats. In de MA1 stonden zelfs twee Nederlanders op het podium. Rienk Kan en Ruben Timmerman
klommen in de final 9 naar respectievelijk plek 1 en 2.

Buitenlandse evenementen zoals het Europees Kampioenschap in Tsjechië en de Eurotour wedstrijden werden
afgelast. In Nederland moest tot twee keer toe het Nederlands Kampioenschap in Heerenveen afgezegd worden. Ook
de Amsterdam Challenge vanuit DSA werd op de valreep afgelast.
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Discipline Ultimate

Competities

Jeugd
Het indoorseizoen 2019/2020 werd verdeeld naar een U14 en een U17 divisie. Bij de U14 deden 5 teams mee, bij de
U17 speelden liefst 12 teams mee.

Vanwege een storm op de slotdag van de competitie is met een beperkt aantal teams om de titel gestreden. Een
round robin met korte wedstrijden, opdat de ploegen ruim vóór de storm thuis konden zijn. Al snel bleken de Flying
Tigers maar ook de gecombineerde UFO-ploeg grote kanshebbers te zijn voor de vacante jeugdtitel. Hun onderlinge
duel midden op de dag was eigenlijk een soort finale. Beide ploegen waren zich daarvan goed bewust en speelden
voorzichtig. De Tijgers wonnen met 5-4 en dat was de beslissing voor dagwinnaar.

Daarachter speelden de beide AUC-teams een dappere strijd tegen elkaar. Hun onderlinge wedstrijd was een
spannend gevecht, eindigend in een 7-7 gelijkspel. Ook hun doelsaldo was uiteindelijk gelijk, dus het was één extra
gescoord puntje van Speed dat die ploeg het brons bracht. De spirit prijs ging naar UFO.

Competitieresultaten Jeugd 2020
1e plaats 2e plaats 3e plaats Spirit

Indoor U17 Flying Tigers (Flying
High/Veenendaal Tijgers) UFO AUC Speed UFO

Senioren
In zekere zin hebben we in 2020 geluk gehad met de timing van de maatregelen omtrent het coronavirus. Zowel de
Indoorcompetitie als de Mixed competitie hebben in 2020 plaatsgevonden. Alleen de Outdoorcompetitie is
geannuleerd. Bij de competities die door konden gaan is een groei in het aantal teams te zien. Bij de
Indoorcompetitie is een positieve ontwikkeling te zien in het aantal deelnemende damesteams. Dit aantal stijgt van
14 naar 17. Ook bij de Mixed competitie nam een extra team mee t.o.v. vorig jaar. Een mooie bijkomstigheid is dat de
parallel georganiseerde en regionale 5v5 Randstad Open competitie dit jaar maar liefst 20 deelnemende teams zag.

Bij de Open divisies van Indoorcompetitie 2019-2020 is tevens het nieuwe competitieformat toegepast waarbij vaste
divisies van 12 of 11 teams zijn opgezet die aan het eind van het seizoen promoveren of degraderen. Bij de Mixed
competitie is eenzelfde vorm toegepast, dan met divisies van 7 of 8 teams. Door de toepassing van het nieuwe format
waren de wedstrijdschema’s en locaties voor deze divisies vooraf te bepalen. Dat creëert eerder duidelijkheid over de
gebruikte locaties en zorgt ook voor lagere belasting van de competitie organisatie. Volgende stappen liggen in het
evalueren en verfijnen van deze formats. Bijvoorbeeld door te kijken naar de specifieke regels omtrent de
totstandkoming van de initiële rangschikking,  de regels rondom promotie/degradatie en divisie-specifieke spelregels.

Bij de slotdag van de Indoorcompetitie worden de teams al enkele jaren over meerdere locaties verdeeld. In 2020 zijn
de finalewedstrijden van de competitie over maar liefst 4 locaties gespeeld.

Competitieresultaten Senioren 2020
Aantal teams 1e plaats 2e plaats 3e plaats Spirit

Dames Indoor
2019-20 17 (14) UFO 1 Airborn 1 AUC 2 WAF 2

Open Indoor
2019-20 46 (46) AUC 2 AUC 1 UFO 1 Panic 1, UFO 2, WAF

3, UTKA 2
Dames Outdoor 2020 nvt nvt nvt nvt nvt
Open Outdoor 2020 nvt nvt nvt nvt nvt

Mixed 2020 23 (22) UFO 1 AUC 1 Gronical
Dizziness 1

UFO 2, UTKA 1,
Swamp Dragon 1
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Organisatie nationale competities
In 2020 zijn de Indoorcompetitie en de Mixed competitie door het bestuurslid Ultimate Competities en één
Competitie Coördinator Senioren verzorgd. Dit blijft een té marginale bezetting waarmee hooguit de uitvoering van
de competities gewaarborgd wordt. Belangrijke ontwikkeltaken en andere bestuurszaken worden hierdoor niet naar
volle potentie opgepakt.

Vanaf 2020 zijn evaluaties een standaard onderdeel van de competitie cyclus. Hiermee maken we de ervaring van
spelers inzichtelijk en winnen we bruikbare feedback om de competities te verbeteren.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie heeft van het jaar dat er weinig werd gespeeld en veel mensen thuis waren gebruik gemaakt door
een aantal online sessies met jeugdverenigingen te houden om van gedachten te wisselen over hoe we meer jeugd
aan het frisbeeën kunnen krijgen. Één van de uitkomsten hiervan zijn de school-uitleentassen, die verenigingen
kunnen inzetten om frisbee meer bekendheid te geven op middelbare en basisscholen. Daarnaast is de
jeugdcommissie bezig om pakketten beschikbaar te maken waarmee leuke frisbee-spreekbeurten gegeven kunnen
worden en komen er bovendien flyers die door alle verenigingen gebruikt kunnen worden om het frisbee te
promoten en kinderen die bij proeftrainingen meedoen te informeren en stimuleren.

Ook heeft de jeugdcommissie een visie op het jeugd frisbee opgesteld en een beleidsplan voor de jeugdcompetitie
opgesteld. Zo hopen we, als straks alles weer op gang komt na de corona-periode, met een vliegende start verder te
kunnen en hard te kunnen gaan werken aan het laten groeien van het jeugd frisbee.

Nationale Teams Junioren

Algemeen
Al in het najaar van 2019 is er gestart met de voorbereiding voor het WK
van 2020 in Malmö. De U17 spelers hadden in 2020 een tussenjaar. Voor
hen bestonden mede door de richtlijnen dit jaar de NJT trainingen uit POP
Up trainingen met een open karakter.

Op 5 en op 26 januari waren de selectietrainingen, door slecht weer zijn de trainingen in februari niet door gegaan.
De selecties voor het U20 damesteam (met coaches Chris Lee en Arno Smit) en het U20 herenteam (met coaches
Jasper Florijn en Joost Doesburg) zijn gemaakt en de teamtrainingen
gestart. Toen half maart trainen op het veld niet meer mogelijk was zij de
teams van 2020 online doorgegaan met ‘samen’ trainen, workouts en
kennisquizzen. Dankzij de zeer gewaardeerde en onverdroten inzet van de
coaches bleven de spelers betrokken bij hun medespelers en het team en
kon er toch nog gewerkt worden aan vaardigheden en kracht. In april
werd het WK U20 in Malmö afgelast. Met het wegvallen van het toernooi
nam ook het animo voor het online samen trainen af en eind mei hebben
we het NJT seizoen 2020 afgesloten.

In het najaar zijn de open trainingen weer gestart met op 13 september de Kick off en 4 oktober een POP UP training.
Deze trainen waren de eerste stappen in de voorbereiding op het seizoen 2020/2021 met een Europees
Kampioenschap voor de U17 en voor de U20 op de planning voor 2021. In het november en december zijn de
trainingen gecanceld.
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Nationale Teams Senioren
Waar de competities tussen alle maatregelen door nog hier en daar
voortgang hebben gekregen werd het programma van de Nationale
teams hier sterk door beïnvloed. Het seizoen van 2020 begon
voortvarend met selectietrainingen eind 2019 zodat er al vroeg in
het jaar met de teamtrainingen gestart kon worden. Met de 2020
coaches Julia Ose en Rixt Hofman voor het damesteam, Louis Ates
en Sjoerd Helfrich bij het Open team en Hans Lommen voor het
Mixed vonden de eerste teamtrainingen plaats op 5, 11 en 12 en 26
januari. In februari vielen de trainingen letterlijk in het water en na
aangepaste trainingsweekenden eind februari en begin maart zijn
na 15 maart de trainingen afgelast als gevolg van de corona
maatregelen. In mei volgde de beslissing dat het WK in Leeuwarden
van 2020 verschoven werd naar 2021. Het NT seizoen 2020 is toen
afgesloten met aangepaste teambijeenkomsten in de zomer. In het
najaar van 2020 zijn de nationale trainingen in voorbereiding op seizoen 2021 gestart met de Kick off training op 13
september. Op 27 september was de eerste selectietraining voor het mixed team van 2021 en de eerste open training
voor de potentiële spelers voor de andere nationale teams. Daarna zijn de training- en de selectiedata steeds
uitgesteld in de hoop dat, zodra er verruiming van de maatregelen zou komen, de selectieprocedure voor alle drie de
teams kon worden voortgezet. Het is door de maatregelen niet mogelijk gebleken in 2020 de trainingen te hervatten
en de selecties voor 2021  te voltooien.
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Jaarrekening

In dit deel van het Jaarverslag worden de financiële
resultaten en de financiële positie van de Nederlandse
Frisbee Bond over 2020 gepresenteerd en nader
toegelicht aan de hand van de volgende onderwerpen:

● Resultatenrekening 2020

● Voorgestelde resultaatbestemming

● Balanspositie per 31-12-2020

De begroting voor 2020 ging uit van een sluitend
resultaat uit reguliere activiteiten. Wel hielden we
rekening met €_13.000 daling van de reserves ten
behoeve van de Nationale teams die deel zouden
nemen aan de WK’s in Leeuwarden en Malmö.

Alle noodzakelijke aanpassingen, uitstel en afgelastingen hebben er uiteraard voor gezorgd dat de resultaten voor
2020 sterk afwijken van de begroting. De investeringen die we wilden doen in de ontwikkeling en promotie van onze
sport hebben we uit moeten stellen. Daarnaast hebben we dankzij Nederland Sport zowel bij de herziening statuten
als ontwikkeling Technisch kader de kosten niet zelf hoeven dragen. Ook heeft onze Jeugdcommissie bij de opheffing
van Aurora Ultimate een donatie van € 745 ontvangen.

We sluiten 2020 hierdoor af met een positief resultaat uit reguliere activiteiten van € 5.120 en een totaal netto
resultaat van € 5.865.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Totaal opbrengsten € 75.269 € 69.456 € 81.557 € 89.866 € 90.846 € 80.248
Totaal kosten € 72.267 € 76.758 € 88.616 € 60.377 € 92.225 € 74.383
Resultaat € 3.002 € -7.302 € -7.059 € 29.489 € -1.379 € 5.865
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Resultatenrekening
De resultatenrekening geeft een overzicht van de in 2020 gerealiseerde opbrengsten en kosten. Ter verantwoording
van het gevoerde beleid worden deze vergeleken met de door de bondsvergadering goedgekeurde begroting en
nader toegelicht.
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Algemeen

Opbrengsten

Kosten

Door de ledendaling in plaats van groei is de begrote stijging van de contributieinkomsten niet gerealiseerd. Met een
verdere verschuiving van junior- naar senior leden en een verscherpt debiteurenbeheer is de afname t.o.v. 2019
beperkt gebleven. De overige algemene opbrengsten zijn vrijwel volledig in lijn met de verwachting.

De kosten voor Bestuur & Vergaderingen zijn ook dit jaar weer ruim binnen de begroting gebleven. Door de Corona
beperkingen zijn de reiskosten geminimaliseerd. De locatiekosten voor de Voorjaars-bondsvergadering waren
weliswaar hoger dan normaal, maar vrijwel alle overige bijeenkomsten zijn online georganiseerd. Daarnaast heeft
Nederland Sport alle advies- en notariskosten voor de statutenwijziging voor haar rekening genomen.

In 2020 zijn geen nieuwe verenigingen formeel opgericht. Wel is een bijdrage geven voor de opstart van de
jeugdactiviteiten Discover Wageningen. 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.
Ook de kosten voor Verzekeringen & Lidmaatschappen sluiten aan bij de begroting.

Competities & Speeldagen

Opbrengsten

Kosten

De resultaten voor zowel de Ultimate Senioren als Junioren competities zijn sterk beïnvloed door het wegvallen van
de voorjaars Outdoor competities. Doordat bij de Junioren ook het NK Beach in september moest worden afgelast,
drukt de altijd verliesgevend Indoorcompetitie extra hard op het resultaat. Per saldo geeft dit een tekort op de
overheadkosten voor administratie, gebruik Ultimate Central e.d. van ongeveer € 2.000.

De sterke groei van het aantal Discgolfspelers heeft het inkorten van de competitie qua opbrengsten grotendeels
gecompenseerd. De forse stijging van de directe kosten maakt echter dat er naast de dekking voor de overheadkosten
geen extra middelen konden worden gereserveerd voor toekomstige investeringen.
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Sportontwikkeling

Opbrengsten

Kosten

De daling van het aantal Ultimate leden en het wegvallen van de voorjaarscompetities zorgt voor bijna 20% lagere
opbrengsten uit spelerslicenties (bijdrage Sportontwikkeling Ultimate). De kosten voor Ultimate ontwikkeling zijn in
lijn met de begroting waardoor per saldo een tekort van ongeveer € 2.300 overblijft.

Door het uitstel (en inmiddels afstel) van het WUGC is de kledingsponsoring in natura door Team TOC komen te
vervallen. Wel hebben zij 50% van de kosten van deelname aan de promotie “Bewegen Samen Regelen” op zich
genomen. De overige 50% waren jammer genoeg ook de enige promotie investering die we dit jaar konden doen. De
genoemde opbrengst betreft de verkoop van WK schijven.

In 2020 is extra hard gewerkt aan het realiseren van een nieuwe trainersopleiding en lesmateriaal. De kosten hiervan
zijn echter volledig betaald door Nederland Sport, waardoor ook hier een positief resultaat is ontstaan. Voor Discgolf
ontwikkeling zijn in 2020 geen specifieke uitgaven gedaan behoudens de eerder genoemde extra uitgaven rondom de
competities.

De post NJT’s, NT’s & Ultimate ontwikkeling geeft het saldo van uitgaven, eigen bijdragen en onttrekkingen reserves
voor de Nationale Teams en de bijbehorende ontwikkelprogramma’s. De bijbehorende specificatie ziet er als volgt uit:

Door het wegvallen van het WUGC en WJUC zijn de kosten voor 2020 beperkt gebleven. De, na aftrek van de eigen
bijdrage van de spelers, resterende kosten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting.
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Resultaatbestemming

De bondsvergadering verzoekt het bestuur aan de bestemmingsreserve Opleidingen € 3.500 toe te voegen. De
overige bestemmingsreserves behoeven op dit moment geen verhoging. Daarnaast moet rekening worden gehouden
met een verdere daling van het ledental en bijbehorende opbrengsten in 2021. Daarom wordt het resterende
onverdeelde resultaat van 2020 toegevoegd aan de Algemene reserve.

Daarnaast worden de volgende wijzigingen in naam en/of bestemming doorgevoerd:

Bestemmingsreserve Lustrum
Ongewijzigd

Bestemmingsreserve Technisch kader ontwikkeling
Voorheen “Trainersopleiding”; bestemming breder en passender gedefinieerd.

Bestemmingsreserve Organisatie ontwikkeling
Ongewijzigd

Bestemmingsreserve Ultimate Junioren ontwikkeling
Nieuwe reserve n.a.v. donatie Aurora; bestemming ontwikkeling Breedtesport Junioren.

Bestemmingsreserve Ultimate Senioren ontwikkeling
Voorheen “WUGC 2020 Leeuwarden”; bestemming ontwikkeling Breedtesport Senioren.

Bestemmingsreserve Discgolf ontwikkeling
Ongewijzigd

Bestemmingsreserve Ultimate NT Junioren
Ongewijzigd

Bestemmingsreserve Ultimate NT Senioren
Ongewijzigd
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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. Alle vorderingen (debiteuren) waren eind 2020
geïnd. De overlopende activa hebben met name betrekking op nog te verzenden facturen voor contributies en
spelers licenties (totaal ongeveer € 17.800) en de vooruitbetaalde bedragen voor het op dat moment nog uitgestelde
WUGC (€_10.800).

Passiva

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

Kortlopende schulden
Crediteuren geeft de nog te betalen facturen. De overige schulden betreffen met name nog te verwachten declaraties
voor veldhuur Mixed competitie.

Kengetallen

De kengetallen laten zien dat de NFB financieel gezien tegen een stootje kan. De liquiditeit geeft de verhouding
tussen vlottende activa en kortlopende schulden. Solvabiliteit geeft het aandeel van het eigen in het totale vermogen.
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Bijlage 1: Rooster van aftreden

Start 1e termijn Einde 1e termijn Einde 2e termijn

Bestuur
Voorzitter Jos Verhoeven 2013-2 2017-2 2021-2

Secretaris Mirjam Jansen 2017-2 2021-2

Penningmeester Jasper Florijn 2016-1 2020-1 2024-1

Discgolf Rienk Kan 2019-2 2023-2

Grow the Sport Comité
Voorzitter Rienk Kan 2019-2 2023-2

Lid Sander Bahnerth 2018-2 2020-2 2022-2

Lid Peter Buijsrogge 2018-2 2020-2 2022-2

Lid Ernst de Jager 2019-2 2021-2

Raad van Advies
RvA Lid Erik Schmieman 2013-1 2017-1 2021-1

RvA Lid Erik Puyt 2014-2 2018-2 2022-2

RvA Lid Suzanne Poyck 2015-2 2019-2 2023-2
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Bijlage 2: Ledenverloop NFB 2014-2020

* rood omlijnde cijfers zijn incompleet
aangezien 2020 op het moment van
analyseren nog niet was afgerond

Lidmaatschapsduur
nieuwe leden

Per discipline
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Naar geslacht

Naar leeftijd
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Vergelijkende
overzichten
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