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Jaarplan 2017 
 

Inleiding 
In de NFB najaarsvergadering van 2013 hebben we het Meerjarenbeleidsplan 2014-2016 vastgesteld. 
Een ambitieus plan met als titel Frisbee Carrière. Tijdens de voorjaarsvergadering in mei van dit jaar 
hebben we met elkaar geconcludeerd dat de missie en doelen die in dit plan zijn beschreven ook anno 
nu nog steeds richtinggevend zijn voor de koers die we als NFB willen varen. Het komend jaar zullen we 
deze koers verder uitwerken in een visiedocument dat als basis zal  dienen voor de toekomstige 
jaarplannen en overige activiteiten. 
Naast de continue aandacht voor de versterking van de organisatie van de NFB, zal 2017 toch vooral in 
het teken staan van de verdere invulling van de sportieve elementen van de Frisbee Carrière. 
Evenals voorgaande jaren, volgen we in dit jaarplan de thema indeling van het meerjarenbeleidsplan. 
 
 

Goede Begeleiding  
Organisatie 
De te grote belasting van het kader blijft een punt van aandacht en zorg. De afhankelijkheid van een 
kleine groep vrijwilligers maakt de organisatie kwetsbaar. Enerzijds doordat belangrijke taken niet of 
onvolledig kunnen worden ingevuld, anderzijds doordat te veel taken bij één persoon liggen. Daarbij 
komt dat onze sport en onze bond in alle opzichten groeit, wat vraagt om meer en professioneler 
kader. 
Ook de voorwaarden en eisen die NOC*NSF stelt aan bij de subsidiëring en erkenning van aangesloten 
sportbonden worden vanaf 2018 aangescherpt. De exacte invulling daarvan is nog niet bekend, maar 
zeker is dat deze ook zullen vragen om verdere professionalisering en borging van kwaliteit en 
continuïteit. 
De antwoorden op al deze uitdagingen zullen we onder andere proberen te vinden door: 

● Het verder invullen en stroomlijnen van de dienstverlening door BONDcenter. Naast de 
financiële en ledenadministratie, zijn ook de secretariële taken al voor het grootste deel 
overgedragen. In 2017 zullen we samen met BONDcenter kijken naar mogelijkheden voor 
verdere overdracht en optimalisatie van administratieve processen. Hierbij zal extra aandacht 
zijn voor de administratieve processen rondom de Nationale Teams en de opleidingen. 

● Binnen het NFB kader te blijven richten op het invullen van de nu niet ingevulde of overbelaste 
kennis gebieden. Minimaal moeten oplossingen worden gevonden voor het gebrek aan kennis 
en inzet bij juridisch/contractuele zaken, in- en externe communicatie & marketing, topsport 
ontwikkeling en trainersopleidingen. Samen met de verenigingen zullen we trachten mensen te 
vinden die deze taken op kunnen pakken. Daarbij zullen we de vraag zowel bij de eigen 
achterban als daarbuiten neerleggen. 

● Verdere samenwerking met andere sportbonden en betrokken partijen onder de paraplu 
Nederland Sport. Ook bij andere kleine en middelgrote sportbonden groeit het besef dat 
verregaande samenwerking en het delen van kennis en capaciteit niet alleen noodzakelijk is 
om te overleven, maar juist ook kansen biedt voor verdere groei en versterking van de 
maatschappelijke waarde van sportbonden. Als één van de initiatiefnemers van Nederland 
Sport zal de NFB ook in 2017 nauw betrokken zijn bij de verdere uitbouw hiervan. Ter 
bekostiging hiervan zal voor 2017 een gezamenlijke subsidieaanvraag in het kader van Branche 
versterking bij NOC*NSF worden ingediend. 
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Een bijzonder onderwerp betreft de organisatie van Europese en Wereldkampioenschappen in 
Nederland. We zien nadrukkelijk de meerwaarde voor de ontwikkeling en promotie van onze sport. 
Tegelijkertijd realiseren we ons dat we als NFB niet over de kennis, mensen en middelen beschikken 
om het organisatorische en financiële risico van dergelijke evenementen te dragen. Om die reden 
blijven we de bestaande en mogelijke nieuwe samenwerking zoeken met professionele partijen die 
bereid zijn voor eigen rekening en risico de organisatie op zich te nemen. 
 
Ondersteuning verenigingskader 
De in het Jaarplan 2016 gekozen richting voor ondersteuning en versterking van het verenigingskader 
zal worden gecontinueerd. Mede door het beperkte kader en middelen zal de rol van de NFB vooral 
verbindend en faciliterend zijn. Ook zal de nadruk blijven liggen op groei en versterking van bestaande 
verenigingen. Specifieke aandachtspunten daarbij zijn: 

● Met BONDcenter en/of Nederland Sport zal worden gezocht naar alternatieven voor de 
huidige ledenadministratie die beter aansluiten bij de eisen en wensen van zowel de 
verenigingen als de leden. 

● De financiële bijdrage en administratieve ondersteuning bij de oprichting en opstart van 
nieuwe verenigingen blijft ook in 2017 beschikbaar. 

● Zowel via de directe contacten als via Nederland Sport zullen de ontwikkelingen in 
sportaanbod en samenwerking, zoals bijvoorbeeld omni-verenigingen zo goed mogelijk 
worden gevolgd en met de verenigingen worden gedeeld. 

● Bijeenkomsten rondom actuele thema’s zoals het recente voorzittersoverleg worden een vast 
onderdeel van de NFB agenda. Deze bijeenkomsten zullen tevens worden benut voor het vast- 
en bijstellen van onze lange termijn doelen. 

 
Veilig Sportklimaat 
De voor een goed beleid rondom grensoverschrijdend gedrag benodigde elementen zijn in 2016 
volgens plan gerealiseerd. In 2017 zal de nadruk daarom liggen op het verbreden van de bekendheid 
en bewustwording. Daarbij speelt: 

● Extra aandacht voor de vertrouwenscontactpersoon. Zowel zorgen voor bekendheid als 
verbeteren van bereikbaarheid. 

● Herhaalde aandacht voor nut en noodzaak aanvragen VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor 
trainers en begeleiders van jongeren. 

 
In 2016 is door gebrek aan kader geen invulling gegeven aan de noodzakelijke realisatie van zelfstandig 
klacht- en tuchtrecht. Streven is om dit in 2017 alsnog te realiseren. 
 
 

Communicatie op Orde 
Organisatie 
Ook voor dit onderwerp geldt dat het vinden van het juiste kader prioriteit nummer één is. Alle 
benodigde middelen zijn beschikbaar. Met name ook de toenemende externe belangstelling voor onze 
sporten vraagt om professionele en tijdige informatievoorziening. 
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Discipline Disc Golf 

Goede Begeleiding  
Organisatie 
De Disc Golf sport laat een sterke groei zien. Zowel in tijdelijke en permanente courses als in spelers. 
Uitdaging voor de NFB is om deze individuele spelers op basis van meerwaarde aan ons te binden. 
Sterk argument daarbij blijft het aanbieden van een aansprakelijkheidsverzekering. Geen overbodige 
luxe voor een sport die voornamelijk wordt gespeeld in openbare gebieden. 
Belangrijk blijft ook het lidmaatschap van bij de NFB aangesloten verenigingen die toegang bieden tot 
het georganiseerde  sportaanbod. 
De Disc Golf verenigingen variëren nog sterk in omvang, aanbod en organisatie. Door onderlinge 
samenwerking en gerichte advisering trachten we deze verschillen te verkleinen. Daarnaast zullen we 
in 2017 op zoek gaan naar extra mogelijkheden om meerwaarde te creëren voor zowel de individuele 
speler als de verenigingen. 
 
Groei in de breedte 
De in 2016 gestarte initiatieven van competities voor beginnende en/of minder competitief ingestelde 
spelers zullen in 2017 verder worden uitgebouwd. Ook bij de realisatie van nieuwe courses zal, daar 
waar mogelijk, aandacht worden gevraagd voor diversiteit in spelniveau. Daarmee ontstaat een sport 
die breder toegankelijk is en meer spelers aan zich weet te binden. 
Vanuit de NFB zullen we blijven stimuleren dat verenigingen zich verbinden aan bestaande en nieuwe 
courses en daarbij zorgen voor een gedifferentieerd speel- een trainingsaanbod voor hun leden. 
 

Discipline Ultimate Frisbee 
Goede Begeleiding 
Elke club een trainer 
Vanuit de verenigingen is er duidelijk behoefte aan minimaal een cursus Trainer NT2 en eventueel ook 
NT3. Uitdaging ook hier wordt het vinden van docenten. Indien deze binnen de eigen geledingen niet 
gevonden worden, kunnen als alternatief opleiders uit andere sporten worden ingehuurd. Voor de 
specifieke Ultimate kennis en techniek zouden deze dan kunnen worden ondersteund door ervaren 
spelers/trainers. 
 
De kennis en informatie uitwisseling tussen clubtrainers en nationaal team trainers zal in 2017 extra 
aandacht krijgen 
 
Organisatie Nationale Competities 
Voor het aankomende jaar wordt op een aantal punten ingezet om de organisatie van de Ultimate 
competities verder te verbeteren: 

● Verder terugdringen van maatwerk door het beter toezien op deadlines en regels. 
● Het terugdringen van de communicatie via de e-mail en de communicatiefuncties van Ultimate 

Central beter benutten om informatie te verspreiden. 
● Het competitieformat wordt niet bepaald door de competitie coördinatoren, maar wordt met 

een groep betrokken spelers vastgesteld. Op deze manier wordt de rol van de competitie 
coördinator minder belastend. 
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● De versteviging van de commissie voor het competitiereglement als het primaire instrument 
om zaken omtrent competitieregels te behandelen. 

 
Naast verbetering van de organisatie zal ook worden ingezet op verdere differentiatie en verbreding 
van het competitieaanbod, met name naar spelniveau en beleving. Daarbij zal worden gekeken naar 
een duidelijkere scheiding tussen de recreatieve breedtesport en de semi topsport zoals ook 
beschreven in de Frisbee Carrière. Deze aanpassing dient tevens te zorgen dat het hoogste 
competitieniveau meer aansluiting vindt bij het gewenste niveau van de nationale teams. 
 
Topsport en Nationale teams 
Voor de Nationale teams staat 2017 in het teken van het WK Beach waar we met vier teams 
vertegenwoordigd zullen zijn. Naast het ter beschikking stellen van de tenues, zal ook voor deze teams 
de volledige financiële afhandeling via de NFB administratie lopen. Tevens is er plannings afstemming 
tussen de diverse coördinatoren zodat de programma’s van Nationale teams, Nationale Jeugdteams, 
competities en toernooien niet conflicteren. 
 
Voor de verdere ontwikkeling van de inhoud en van een topsportprogramma en de organisatie van de 
Nationale teams zal ook hier op korte termijn het benodigde kader dienen te worden gevonden. 
 
 

Sportparticipatie Jeugd 
Nationale Jeugdteams Ultimate Frisbee (NJT) 
De recente internationale successen van onze Nationale Jeugdteams markeren de sterke ontwikkeling 
van zowel het niveau van de jeugdspelers alsook de bijbehorende organisatie. Met de NJT 
programma’s bieden we onze jeugdspelers een veilige ontwikkeling naar de volgende stap in hun 
frisbee carrière. En daarmee een positieve bijdrage leveren aan het toekomstige spelniveau van 
Ultimate Nederland. De belangrijkste onderdelen van dit programma zijn: 

● Open POP-UP trainingen voor alle jeugdspelers en talenten uit andere sporten. 
● Selectie- en teamtrainingen. 
● Deelname EK 2017 met vier jeugdteams. 
● Kernploegtrainingen met individuele begeleiding voor talentengroep ( U17-U20- U23). 
● Start voorbereiding deelname WK U20 2018 in Canada. 

 
Opzetten jeugdaanbod 
De gewenste groei van de jeugd kan alleen worden gerealiseerd als er voor deze doelgroep voldoende 
aansprekende mogelijkheden zijn. Voor 2017 gelden nog steeds de hoofdpunten van het voorgaande 
jaarplan: 

● Toename van het aantal verenigingen dat zich gaat richten op de jeugd. 
● Specifiek op jeugd afgestemde train- en speelmogelijkheden. 

 
Ook in 2017 zal de prioriteit daarbij liggen op het operationeel en financieel ondersteunen van 
startende jeugdverenigingen en jeugdafdelingen met daarnaast: 

● Verkennen van de mogelijkheden voor een U15 competitie. 
● Verder toewerken naar een regionale competitie en het verkennen van 

samenwerkingsmogelijkheden met Vlaamse jeugdverenigingen. 
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