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Ledenaantallen
2013

Tabel 1. Ledenaantallen NFB
2014
2015

Man-vrouw
verdeling
59% (58) M
41% (40) V

Minioren
(8 tot 13 jaar)

43

66

98

Junioren
(13 tot 18 jaar)

86

126

136

69% (94) M
31% (42) V

Senioren
(18 tot 35 jaar)

828

730

747

65% (483) M
35% (264) V

Masters
(vanaf 35 jaar)

206

172

236

80% (188) M
20% (48) V

34

17

1128

1234

76% (13) M
24% (4) V
68% (836) M
32% (398) V

Onbekend
Totaal

1163
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NFB organisatie
Bestuur en kader
Het afgelopen jaar hebben er wederom een aantal veranderingen plaatsgevonden in het bestuurlijk kader van de
NFB. Om weer ruimte te creëren voor het bestuur zodat zij zich meer bezig kan houden met het ‘besturen’ van de
sport, zijn er een aantal administratieve taken bij BONDcenter neergelegd.
In het voorjaar is het bestuur versterkt door de komst van Max Pieters, als penningmeester. Ook de Raad van Advies
heeft weer aanvulling gevonden met Suzanne Poyck, die met haar jarenlange betrokkenheid binnen Ultimate in
Nederland de RvA completeert. In het najaar hebben we afscheid genomen van Luzia Helfer, waardoor een nieuwe
vacature binnen het bestuur is ontstaan. Het is duidelijk dat vacatures zullen blijven ontstaan, maar door het
beleggen van een aantal belangrijke administratieve zaken bij BONDcenter, worden de dagelijkse administratieve en
financiële zaken tijdig behandeld.
In de herfst is er wederom een NFB vrijwilligersdag georganiseerd, waar kaderleden en vrijwilligers samen kwamen
voor een middag activiteit en BBQ. De wens is om dit evenement jaarlijks te herhalen.
Het beleid rondom grensoverschrijdend gedrag heeft in 2015 concrete invulling gekregen. De benodigde protocollen
zijn vastgelegd en via nieuwsbrieven en de website is aangegeven hoe ongewenst gedrag op een veilige manier kan
worden gemeld. Daarnaast wordt, met ondersteuning van BONDcenter, de mogelijk geboden om op eenvoudige
wijze een gratis VOG aan te vragen voor alle kaderleden van de NFB en aangesloten verenigingen die werken met
jongeren of verstandig beperkten.

Communicatie
In juli is de vernieuwde website frisbeesport.nl online gegaan. Een belangrijk punt is dat de website is afgestemd op
verschillende doelgroepen, waarmee zowel discgolf als ultimate een eigen pagina hebben waar geïnteresseerden op
terecht komen. Daarnaast is er een spelerspagina en een organisatie pagina, vooral bestemd voor verenigingskader.
Er worden nog regelmatig vernieuwingen aangebracht aan de lay-out en inhoud van de website, om het
gebruikersgemak te vergroten.
De splitsing van de verschillende disciplines met de organisatie als overkoepelend orgaan is ook doorgevoerd in de
nieuwe emailadressen (@nfbultimate.nl, @nfbdiscgolf.nl en @frisbeesport.nl). Daarnaast zijn we overgestapt op een
zakelijk Google account, waardoor interne documenten en agenda’s nu gemakkelijker gedeeld en verzameld kunnen
worden. Dit alles om de interne communicatie te verbeteren.
Qua externe communicatie vallen er nog stappen te maken. Zo zijn er dit jaar maar zeven nieuwsbrieven verstuurd
en met het vertrek van Luzia mist het bestuur een sterke communicatieve kracht.

Media aandacht
Wat betreft media aandacht voor onze sport was 2015 een bijzonder jaar. De combinatie van Olympische erkenning
van de frisbeesport en het prolongeren van de Europese titel door het U17 meisjesteam resulteerde in een
ongekende aandacht voor onze sport van landelijke en regionale media.
Deze verslagen en interviews op de landelijke TV, radio en de websites van vrijwel alle bekende dagbladen helpen
ons om de frisbeesporten bij een groter publiek bekend te laten worden.
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Lustrum gala
Het jaar 2015 begon glamoreus met een Lustrum gala, gehouden in theater de Kikker in Utrecht. De avond, die
bestond uit een award ceremonie en een heus dans feest was georganiseerd door Lisa en Mara. Er werden
verscheidene awards uitgereikt aan MVPs, toernooi organisatoren, vrijwilligers en coaches. Get Horizontal was
uitgenodigd om een filmpje te maken. Het was een prachtige avond waar we in de toekomst graag een vervolg van
zien.

Samenwerking Nederland Sport
De NFB is een van de initiatiefnemers van Nederland Sport. Met deze samenwerking gaan we op zoek naar
mogelijkheden om kleinere sportbonden te faciliteren en ontzorgen zodat meer tijd en aandacht kan worden
gegeven aan de sport en de sporter.
Mede-initiatiefnemers zijn de Nederlandse Bowls Bond (NIOBB), de Nederlandse Boksbond (NBB), de Nederlandse
Handboog Bond (NHB) en de Nederlandse Drakenboot Federatie (NDBF). Het initiatief wordt verder ondersteund
door BONDcenter, NOC*NSF, Sport & Zaken en ASR als adviseurs en strategisch partners.
Binnen deze samenwerking kijken we enerzijds naar gezamenlijke aanpak van niet sport-specifieke taken en
kennisdeling. Daarnaast zien we dat, met name kleine sportbonden, niet de menskracht en middelen hebben om te
voldoen aan de wensen van de moderne sportconsument. Ook op dit gebied hopen we door samenwerking de kloof
met de grote sporten te dichten.
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Discipline Discgolf

Het discgolflandschap is aardig veranderd in 2015. Rondom de traditionele competitie zijn er opvallend veel nieuwe
initiatieven ontplooid. Er zijn nieuwe clubs bij gekomen, nieuwe leden en nieuwe courses ontwikkeld.

Nieuwe clubs
De discgolfers, die van oudsher een lage organisatiegraad hadden, weten elkaar steeds beter te vinden. Snelste
stijger is Zoetermeer Discgolf United. Vorig jaar begonnen en inmiddels met dertig leden een van de grootste
discgolfclubs binnen de NFB. Ook rond Helmond zijn er plannen om een club op te richten, en in Apeldoorn en
Groningen zijn er zelfs al behoorlijk ver ontwikkelde plannen voor de ontwikkeling van een course in samenwerking
met de NFB en begeleid door de oprichting van een club voor een lokaal sterk profiel.

Nieuwe courses
Dat er nieuwe courses verrijzen is soms geluk, soms toeval en soms zonder inmenging van de bestaande
discgolfgemeenschap. Niettemin is het altijd goed nieuws als er discgolfbaskets de grond in gaan. Een absolute
voorwaarde voor de groei en de algemene acceptatie van de discgolfsport is een min of meer landelijke
dekkingsgraad.
En er zijn in het afgelopen jaar opvallend veel baskets de grond in gegaan.
In de zomer van 2015 min of meer volledige courses in Zoetermeer en Zwijndrecht. Een groepje enthousiastelingen
van de atletiekvereniging in Vught heeft in het najaar goedkeuring van de gemeente gekregen voor de plaatsing van
enkele baskets. En heel vers van de pers is de realisatie van een tweede course in Rotterdam, in het Zuiderpark. Daar
is nog weinig over bekend en de officiële opening is nog niet geweest, maar feit is dat er weer een permanente
speelplek bij gekomen is.
Ontwikkelprojecten die al in een vergevorderd stadium zijn komen van Maarten van Everdingen in Apeldoorn en
Wieger Jansma in Groningen. In beide gevallen zou het om pilotprojecten gaan, die zeker vanwege de locatie
strategisch erg belangrijk zijn voor discgolfend Nederland. In het Oosten en Noorden van het land zijn de
mogelijkheden om discgolf te spelen immers nog erg beperkt.

7

Door de gunstige verhouding tussen investeringskosten (die laag zijn) en positieve invloed op de omgeving (meer
sociale controle, minder overlast) verwachten we dat deze pilots kansrijk zijn voor een permanente status. Ook is er
contact met Staatsbosbeheer in Almere.

Nieuwe spelers
Een aanzienlijk aandeel in de ledengroei onder de discgolfers hebben de ontwikkelingen in Zoetermeer. Het
lidmaatschap van een NFB-club was een voorwaarde om aan de competitie mee te doen, maar meer voordelen
konden de clubs eigenlijk nog niet bieden, zodat alleen competitiespelers lid waren van de clubs.
In Zoetermeer heeft het lidmaatschap meer voordelen, zodat een aanzienlijk deel van de leden helemaal geen
competitie speelt, maar toch lid is om de frisbeesport in Zoetermeer sterker te maken.

Nieuwe events
Naast het instituut dat de jaarlijkse NFB Discgolf Competitie is, en tradities als de Dutch Open en de Amsterdam
Challenge, kenmerkte het afgelopen jaar zich als een jaar met veel nieuwe events.
De Dutch Open is alweer voor de 22e keer gehouden en met de regerend Europees kampioen Seppo Paju als
winnaar, en de Amsterdam Challenge die dit jaar is omgevormd tot een event voor alleen amateurs en toch al vijf
maanden voor het event volgeboekt is, dat is een speciaal compliment waard voor organisator Dean Schaub.
Meest in het oog springende nieuwe evenement was de Recreational Tour. Waar het instapniveau van de competitie
behoorlijk hoog is met lange speeldagen en vaak lastige holes richt de Recreational Tour zich op nieuwere spelers die
vaak nog niet zo lang spelen en die niet bereid zijn om een hele dag kwijt te zijn aan een discgolfevent. Recreational
Tour speeldagen duren ongeveer van 10 tot 14 uur en bij het holeontwerp is nagedacht over specifiek voor beginners
ontworpen uitdagingen. Inmiddels hebben Maarten van Everdingen en Nic Alkema zich via hun bedrijven al
aangemeld als sponsor voor de Recreational Tour 2016/2017 zodat er na de pilot van het afgelopen seizoen nu een
volledige competitie van tien toernooidagen kan worden opgezet, die ook is aangemeld bij de PDGA.
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Discipline Ultimate

Competities
Jeugd
Overzicht competitie resultaten
U20
Indoorcompetitie 2014/2015:
Outdoorcompetitie 2015

Indoor 2014/2015
Outdoor 2015
U13
NJK Indoor 2015, niveau 1
NJK Outdoor 2015, niveau 1
NJK Indoor 2015, niveau 3
NJK Beach 2015, niveau 3
NJK Outdoor 2015, niveau 3

NJK Indoor niveau 1

NJK Outdoor niveau 1
NJK Indoor niveau 3
NJK Outdoor niveau 3

… teams U20
12 teams U20
1e plaats
Almere
Spinners
Crunch

2e plaats
?

3e plaats
?

Spirit
?

Flying Spinners Tijgers 1

FC Airborn

1e plaats
Crunch
Chicks

2e plaats
UFO

Spirit
Almere Spinners
Boys

Almere
Spinners
IJdoorn
Kings
Crunch 4

UFO

3e plaats
Almere
Spinners
Boys
Vertigo
Almere
Spinners
Chinese
Tijgers

Crunch Queens

6 teams
4 teams
9 teams
… teams
16 teams

Crunch Power
Kolibris (DU)

Maleise Tijgers

Crunch Chickies
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Jeugdtrainersdag
In 2015 is de eerste U13-jeugdtrainers-dag georganiseerd. Het doel van deze dag was het uitwisselen van kennis en
ervaringen over het trainen van U13-spelers. Bijna alle jeugdverenigingen waren vertegenwoordigd en de
aanwezigen vonden de dag zinvol en inspirerend. Deze opzet zal dus zeker een vervolg krijgen.
Er is tijdens deze dag ook een start gemaakt met een trainersbibliotheek specifiek voor U13.

Senioren
In 2015 zijn er voor het Indoor en Outdoor seizoen opnieuw dames competities gespeeld. Bij het Indoor seizoen
waren er 10 dames teams en bij het Outdoor seizoen waren er 8 damesteams. In beide gevallen kan worden
gesproken van een groei, doordat het aantal damesteams voor de indoor competitie is toegenomen en de
wedstrijden voor de outdoor competitie in het 7 tegen 7 format werden gespeeld, waar dit in het seizoen 2013-14 in
sommige gevallen nog 5 tegen 5 was.
Het aantal teams in de open divisies van de Indoor competitie was dit jaar 37, een daling van 3 teams ten opzichte
van 2014. Het totale aantal teams kwam uit op 47. In de Outdoor Open competitie deden 27 teams mee, een daling
van 1 team ten opzichte van het seizoen 2014. Het totale aantal teams voor de Outdoor Open en Dames competities
kwam uit op 35. Voor de Outdoor Mixed competitie kwam het aantal teams op 20, ten opzichte van 21 teams in
2014.
Overzicht competitie resultaten
Indoor 14/15 - 37 open teams / 10 dames teams
Outdoor 2015 - 27 open teams / 8 damesteams
Mixed 2015 - 20 teams

1e plaats

2e plaats

3e plaats

Spirit

Dames indoor 2014-15

Airborn

Crunch 1

Crunch 2

Ultimus Prime

Open Indoor 2014-15

Crunch 1

UFO 1

Airborn

UTKA 3

Dames Outdoor 2015

UFO

Crunch

Airborn 1

Veenendaal Tijgers

Open Outdoor 2015

Crunch 1

Ultimus Prime 1

Gronical Dizziness 1

Bluefingers

Mixed 2015

Airborn 1

UFO 1

Crunch 1

UFO 3

Organisatie nationale competities
De grootste veranderingen in de nationale competities zijn op het organisatorisch vlak gemaakt. Hierbij zijn de
decentralisatie en flexibilisering van de competitie organisatie en het vereenvoudigen van de competitie structuur
belangrijke speerpunten. Hierdoor kan de organisatie beter meegroeien met de competitie.
In de praktijk betekende dit in 2015 dat de administratie van de competitie meer online plaats vond. Met het online
scoringsysteem Leaguevine zijn in 2015 de wedstrijduitslagen en spiritscores bijgehouden, en is geleidelijk afgestapt
van het gebruik van papieren formulieren. Ook de registratie van teams, spelerslijsten en velden vindt steeds meer
online plaats. In 2015 geschiedde dit vooral via Google Sheets. Hierbij verschuift de verantwoordelijkheid voor de
correcte administratie ook meer naar de verenigingen in teams.
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De decentralisatie van de competitie organisatie vertaalt zich in meerdere groepen van competitie coördinatoren die
de organisatie van een competitieseizoen op zich nemen. In 2015 is de Indoor competitie verzorgt door 2
coördinatoren, de Outdoor Open en Dames door 3 coördinatoren, en de Mixed competitie door 1 coördinator.
In maart is er een bijeenkomst geweest met de coördinatoren en andere betrokkenen bij de seniorencompetitie.
Daarbij stonden teambuilding en het uitwisselen van ideeën over de (toekomst van de) competitie centraal.

Regionale competitie
Nieuw in 2015 was de Randstad competitie. Een regionale competitie voor open teams met een mix van beginnende
tot gevorderde spelers. Dit initiatief van Almere Spinners en MUG biedt speelgelegenheid aan teams uit de Randstad
die niet deel kunnen nemen aan de landelijke mixed competitie. Aan deze eerste editie namen vier teams deel.

Slotdag outdoor competitie Open & Dames
De laatste speeldag van de Open en Dames competitie outdoor op 21 juni 2015 heeft dit jaar
extra aandacht gekregen. Doel is deze dag uit te laten groeien tot dé jaarlijkse Ultimate dag
waar spelers, supporters en relaties genieten van de unieke Ultimate sfeer. Dat dit deze
eerste keer zeker al gelukt is, is terug te zien in de promotiefilmpjes die Get Horizontal in
opdracht van de NFB tijdens deze dag heeft gemaakt (zie QR-code).

Pilot Trainersopleiding
Afgelopen najaar is de pilot trainersopleiding voor Niveau 2 trainers succesvol uitgevoerd. Alle 14 kandidaten hebben
de cursus, die werd geleid door Leontine Sonneveldt en Marcel Galema, succesvol afgerond. Om zo goed mogelijk te
kunnen inspringen op de wensen van verenigingen is voorafgaand aan de cursus intensief gekeken naar wat men
voornamelijk miste. De nieuwe Frisbee Trainer 2 cursus is gemaakt voor beginnende / onervaren trainers, die graag
meer basiskennis willen opdoen.
In totaal hebben er beginnende trainers meegedaan van 8 ultimate verenigingen. Er wordt gekeken naar een
mogelijk vervolg van deze pilot in najaar 2016.

Nationale teams - Jeugd
In november 2014 is er begonnen met de voor iedereen (geboren na 1996) toegankelijke Pop Up-trainingen,
waarvan er 5 georganiseerd zijn. Zeventig (!) deelnemers was geen uitzondering - bijna een verdubbeling ten
opzichte van het seizoen ervoor. Eind maart 2015 zijn de selecties bekend gemaakt van vier, dit keer volwaardige,
Nationale Jeugd Teams. Er was dit jaar dus geen sprake van reglementair te oude spelers, zoals in voorgaande jaren
nog noodzakelijk was. Na de selectie zijn er tot aan de zomer zes NJT-trainingen georganiseerd en is Rising High als
oefentoernooi gespeeld.
De eindklassering op EYUC 2015 was als volgt:
Team

Plaats

U17 meiden

Kampioen

U17 open

8e

U20 dames

10e

11

U20 open

13e

Deelname aan het EYUC 2015 werd wederom mogelijk gemaakt door de NFB ( door financiële en praktische
ondersteuning) en door de spelers zelf. De kosten voor de deelnemers aan het EJK worden zo laag mogelijk
gehouden. Alle inzet van crew en organisatie is vrijwillig. Naast de playersfee werd van elke speler een
sponsorinbreng van tenminste €50 gevraagd.
De missie was om zoveel mogelijk jeugdspelers te laten profiteren en genieten van het hoogste nationale en
internationale ultimate niveau. Deze missie krijgt steeds meer vorm. Daarnaast lukt het om de aanzuigende werking
van de NJTs te laten doorwerken bij de nieuwe jeugdspelers. Het aantal jeugdspelers en deelnemers is spectaculair
gegroeid qua spelniveau en liet zich zien in het feit dat er vier volledige teams op het EYUC stonden.

Nationale teams - Senioren
In 2015 heeft Nederland zich vertegenwoordigd met een mixed team op het WK beach in Dubai en in de zomer op
het EK in Kopenhagen met zowel een dames als een open team. Het beach team heeft in de aanloop naar het WK
veel energie gestoken in crowdfunding en sponsoring. Uiteindelijk heeft dit zich vertaald naar een sponsor contract
met Yellowbrick. In Dubai heeft het team de 9de plek behaald.
Het dames en open team in Kopenhagen werden respectievelijk 11e en 12e, met een mooie 1e plek in spirit voor het
damesteam. Daarnaast deed het U23 open team mee aan het WK in Londen, waar het uiteindelijk 20e is geworden.
In de aanloop naar het EK heeft het mixed team eind 2014 uiteindelijk besloten niet door te gaan, waarna er op
initiatief van een aantal spelers nieuwe selectietrainingen zijn georganiseerd voor een nationaal dames team. Na de
behaalde resultaten in Kopenhagen en de ontstane chemie tussen spelers, is er gekozen om voor 2016 nieuwe
centrale try outs te organiseren voor wederom een dames en een open team. Hier deden uiteindelijk meer dan 40
dames en 82 mannen aan mee, een record!
Daarnaast werd er door een aantal spelers het initiatief genomen om een dames masters team te vormen, waarvoor
zo’n 30 dames zich inschreven voor de tryouts.
Anders dan voor de EK teams in 2015, lopen de financiën van de WK teams voor 2016 via BONDcenter, waardoor de
NFB meer inzicht heeft op de financiële verplichtingen die de nationale teams aangaan, en waardoor ook de
financiele risico’s niet door spelers gedragen worden. De NFB neemt ook voor dit seizoen de kosten voor de
selectietrainingen en de tenues op zich.
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Jaarrekening
2015 is het eerste volledige jaar dat de administratie door Bondcenter is gevoerd. Hierdoor zijn de problemen van de
jaren daarvoor voorkomen en is er sprake van een zeer inzichtelijke en goed gevoerde boekhouding Dat is niet het
enige dat nieuw is. Ten opzichte van eerdere jaren kende de begroting ook een in het oog springende wijziging
betreffende de presentatie en groepering van inkomsten en uitgaven. Belangrijkste doel daarbij is meer inzicht te
verschaffen in de relatie tussen de herkomst en de besteding van de middelen. Dit betekend ook dat er in de
resultatenrekening op details alleen een vergelijking is gemaakt met de begroting en niet met het jaar daarvoor.
Hieronder het totaal overzicht van kosten en opbrengsten over de afgelopen jaren. 2015 is afgesloten met een
positief resultaat van € 3.002.

Totaal opbrengsten
Totaal kosten

2012
€ 60.579
€ 58.326

2013
€ 67.286
€ 85.963

2014
€ 83.715
€ 66.076

2015
€ 75.269
€ 72.267

€ 2.253

€ -18.677

€ 17.639

€ 3.002

Resultaat

De Balans
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen
Vorderingen
Overlopende activa
Voorraden

2013
€ 683
€ 683

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserves
Algemene reserves
Voorzieningen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden

€ 415

€ 54.418
€ 16.696
€ 1.110
€ 1.312

€ 165

€ 63.534
€ 23.729
€ 13.678
€ 506

2013

€ 82.460
€ 2.513
€ 16.754
€0

2014

€ 101.891

2015

€ 75.493
€ 19.639
€0
€ 55.854

€ 4.000
€ 4.000

€ 101.726

€ 101.862

€ 55.650
€ 28.344
€ 1.500
€ 25.806

€ 165

€ 101.447

€ 74.219

€ 81.880
€ 23.025
€0
€ 58.856

€0
€0

€ 14.569
€ 5.946
€ 8.623

2015
€ 415

€ 73.536

Totaal Activa

PASSIVA

2014

€0
€0

€ 26.369
€ 2.594
€ 23.775

€ 20.011
€ 3.360
€ 16.650
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Totaal Passiva

€ 74.219

€ 101.862

€ 101.891

De balans geeft een overzicht van enerzijds de bezittingen, de activa en anderzijds het vermogen en de schulden, de
passiva, van de bond. De verhouding tussen de voor langere tijd vastgelegde vaste activa en de direct beschikbare
vlottende activa geeft inzage in de liquiditeit, het vermogen om op korte termijn aan betalingsverplichtingen te
voldoen.
De opbouw van de passiva geeft inzage in het weerstandsvermogen van de bond op langere termijn. Dit komt tot
uiting in de verhouding tussen het eigen vermogen en de schulden.

●

Materiële vaste activa
Deze kleine post betreft de aanhanger met materiaal t.b.v. de Discgolf competitie. Deze is door de NFB
voorgefinancierd. Via de afschrijving worden de kosten gefaseerd ten laste gebracht van het Discgolf budget.

● Vlottende activa
De liquide middelen geven het saldo van de betaalrekening en spaarrekening.
De vorderingen en overlopende activa hebben betrekking op openstaande en nog te verzenden facturen voor
contributies en competitiebijdragen en voor 2016 reeds vooruitbetaalde bedragen.
De voorraad bestond uit shirts ten behoeve van de RTP toernooien, deze zijn inmiddels allen gebruikt.

● Eigen vermogen
Het eigen vermogen is gegroeid met € 19.843 tot € 6.387. Deze toename bestaat, naast het resultaat van € 3.002, uit
de mutaties in de bestemmingsreserves. Het verloop is als volgt:

31-12-2014

Toevoeging

Gebruik/Vrijval

31-12-2015

Nationale jeugdteams
Trainersopleiding
Lustrum
Nationale teams
Organisatie-ontwikkeling

2.204
2.500
3.235
1.700
10.000

3.828
1.354
750

2.546

6.032
3.854
1.439
1.700
10.000

Totaal

19.639

5.932

2.546

23.025

● Kortlopende schulden
De overige schulden betreft naast nog te betalen vrijwilligersvergoedingen, de voor de indoorcompetitie 2016 reeds
vooruit ontvangen teamfees.
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De Resultatenrekening
De resultatenrekening geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten die voor het jaar 2015 zijn gerealiseerd. Ter
verantwoording van het gevoerde beleid worden deze vergeleken met de door de bondsvergadering goedgekeurde
begroting en nader toegelicht.

Inkomsten

Begroot

Realisatie

Uitgaven

Begroot

Realisatie

Algemeen

€ 26.500

€ 21.400

Algemeen

€ 26.500

€ 28.957

Basiscontributie
NOC*NSF Algemeen
Onttrekking reserve

€ 11.000
€ 10.500
€ 5.000

€ 11.156
€ 10.244

Bestuur &Vergaderingen
Opstart verenigingen
Administratie & Secretariaat
Verzekering & Lidmaatschap
Communicatie ontwikkeling
Lustrum

€ 4.500
€ 2.000
€ 9.000
€ 6.000
€ 5.000

€ 7.117
€ 2.618
€ 9.039
€ 6.437
€ 2.996
€ 750

Competitie & Speeldagen

€ 31.250

€ 31.403

Competities & Speeldagen

€ 32.500

€ 25.015

Ultimate Senioren
Ultimate Jeugd
Discgolf

€ 24.000
€ 6.000
€ 1.250

€ 23.895
€ 6.445
€ 1.063

Ultimate Senioren
Ultimate Jeugd
Discgolf

€ 24.000
€ 6.000
€ 2.500

€ 18.365
€ 5.344
€ 1.306

Sport Ontwikkeling

€ 19.750

€ 22.466

Sport Ontwikkeling

€ 18.500

€ 18.295

Bijdrage Sportontwikkeling
NOC*NSF Sportparticipatie
Trainersopleiding
Rente

€ 10.750
€ 9.000

€ 9.483
€ 9.500
€ 3.100
€ 383

€ 7.500
€ 9.000
€ 2.000

€ 6.195
€ 9.000
€ 3.100

TOTAAL

€ 77.500

€ 75.269

€ 77.500

€ 72.267

Positief Resultaat

Ultimate ontw & NT
Senioren
Ultimate ontw & NT Jeugd
Trainersopleiding Ultimate
Totaal

€ 3.002

Wat opvalt is dat de begrote onttrekking van de reserve niet nodig was. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van de begroting zullen hieronder nader worden toegelicht.
In het algemeen nieuw is dat er een basiscontributie is en dat er spelerslicenties zijn. De inkomsten vanuit
spelerslicenties worden gepresenteerd als Bijdrage sportontwikkeling en vanuit deze post worden de nationale
teams ondersteund.
Waar mogelijk heb ik de inkomsten en uitgaven ook in de specificatie naast elkaar gezet. Dit was toch het hele idee
echter deze nieuwe opzet.
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●

Competitie & Speeldagen

In de nieuwe structuur zijn er enkel nog teambijdragen voor competitie teams Ultimate. Bij de jeugd zie je nog wel
wat spelersbijdragen, dit omdat een gedeelte van de jeugdspeeldagen als een hat-competitie zijn ingericht.
Inkomsten
Ultimate Senioren

€ 23.895

Teamfees indoor
Teamfees outdoor open
Teamfees outdoor mixed
Ultimate Jeugd

Ultimate Senioren
€ 13.895
€ 7.000
€ 3.000

€ 6.445

Playerfees jeugd
Teamfees jeugd

€ 18.365

Kosten indoor
Kosten outdoor
Kosten mixed

€ 11.607
€ 4.727
€ 2.031

Ultimate Jeugd

€ 5.344

Discgolf

€ 1.306

€ 1.995
€ 4.450

Discgolf

€ 1.063

●

Kosten

Trainersopleiding

De opbrengsten bestaan uit een subsidie vanuit NOC*NSF van € 1.000 en de bijdragen van € 2.100.
De kosten in 2015 waren € 1.446 euro. Het overschot van € 1.354 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor de
trainersopleiding.

● Bestuur & Vergaderingen
Deze post heeft een overschrijding ten opzichte van de begroting. Voortschrijdend inzicht laat zien dat deze post te
laag begroot is. Er zijn namelijk geen uitzonderlijke of grote uitgaven geweest. De specificatie van deze post is als
volgt:

Bestuur & Vergaderingen
Reiskosten
Vergaderkosten
Overige bestuurskosten
Kaderdagen
Kosten BLV
Vrijwilligersvergoedingen

€ 7.042
€ 2.187
€ 647
€ 520
€ 879
€ 1.009
€ 1.800

● Opstart verenigingen
Dit zijn opstartsubsidies/notariskosten van de volgende nieuwe verenigingen:

Discgolf vereniging Groeter Zandgat
● Almere Spinners
● Discgolf vereniging Disc Sport Amsterdam
●
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Ultimaas
● Aurora Ultimate
● UTKA Ultimate
●

●

Administratie en Secretariaat

Dit zijn de kosten van BONDcenter (€ 8.712) , bankkosten (€ 302) en kopieerkosten (€ 25).

●

Verzekeringen en Lidmaatschappen

Dit zijn kosten voor de volgende verzekeringen en lidmaatschappen:
- Commissarissen- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering NFB
- Rechtsbijstandsverzekering
- Collectieve Ongevallenverzekering
- Lidmaatschap NOC*NSF
- Lidmaatschap WFDF

●

Communicatie ontwikkeling

Dit zijn de kosten voor de vernieuwde website, inrichting en licentiekosten voor Google Apps en promotiekosten.

●

Lustrum

Het lustrum is gevierd tijdens het NFB gala op 3 januari 2015. De kosten voor het lustrum zijn ten uit de
bestemmingsreserve gefinancierd. Voor het volgende lustrum is dit jaar € 750 gereserveerd.

●
Ultimate ontwikkeling en Nationale teams Senioren
De NFB betaalt de kosten van de selectietrainingen en de kosten voor een set kleding per speler. Deze
kosten zijn in 2015 betaalt voor het Open en Dames team dat deel heeft genomen aan het EK en het U23
team dat deel heeft genomen aan het WK.
●

Ultimate ontwikkeling en Nationale teams Jeugd

De inkomsten vanuit spelersbijdragen en de bijdrage vanuit NOC*NSF gezamenlijk was hoger dan de gemaakte
kosten. Dit overschot van € 3.828 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor de jeugdteams.

