Jaarplan 2018

Inleiding
In het Meerjarenbeleidsplan 2018+ hebben we met elkaar de visie, doelen en kaders aangegeven
waarbinnen we de Frisbeesport in Nederland en de Nederlandse Frisbee Bond in het bijzonder verder
willen laten ontwikkelen. In dit Jaarplan 2018 maken we nu de stap naar de concretisering van die Ideeën.
Dus; wat gaan we samen doen in 2018.

Organisatie
Het op sterkte krijgen en houden van het totale NFB
kader blijft een speerpunt. Hoewel voor 2018 een
aantal bestuurs- en overige vacatures waarschijnlijk
weer opgevuld worden, blijven we op dit punt
kwetsbaar. Om deze kwetsbaarheid te verkleinen
zullen we een aantal al ingezette ontwikkelingen
verder doorzetten:
●

Professionele administratieve en secretariële ondersteuning: De meeste van deze basistaken
hebben we inmiddels belegd bij Bondcenter. Hiermee voorkomen we dat bij een tekort aan
geschikte vrijwilligers de continuïteit van de NFB en onze activiteiten in gevaar komt. De NFB
vrijwilligers kunnen zich bovendien volledig richten op hun sportieve taak. In 2018 zullen we de
samenwerking met Bondcenter evalueren en, waar mogelijk, nog verder verbeteren.

●

Samenwerking andere sportbonden: De samenwerking met 19 sportorganisaties onder de noemer
Nederland Sport is medio 2017 concreet van start gegaan. In 2018 zal verder worden gekeken naar
mogelijke Shared Services. Met deze gezamenlijke inkoop of ontwikkeling van diensten zoeken we
naar kostenbesparing, tijdsbesparing, verkleining kwetsbaarheid of toegang krijgen tot diensten die
voor een individuele kleine bond niet beschikbaar zijn. Daarnaast moet deze samenwerking er voor
zorgen dat we als kleine bonden aangehaakt zijn en een stem hebben in de ontwikkelingen in de
sport en NOC*NSF in het bijzonder. Er komt, mede vanuit de overheid, steeds meer geld en
middelen beschikbaar voor de sport, maar dat komt niet automatisch ook bij de kleinere sporten
terecht.

●

Licentie & teamfee facturatie via Noombers: In 2017 hebben we de overstap gemaakt naar
Noombers als competitie platform. Tevens is een intentieovereenkomst getekend om te
onderzoeken over we dit platform ook breder in kunnen zetten. De eerste stap daarin wordt de
mogelijkheid om de administratie en de facturatie van de spelerslicenties en de teamfees vanaf
medio 2018 via Noombers te laten lopen. Teams en spelers rekenen dan via iDeal direct af.
Hiermee worden de administratieve lasten voor de NFB, maar vooral ook voor de verenigingen flink
verminderd.

●

Communicatie op orde: Met de voordracht van Ellen Seerden in de functie van secretaris kunnen
we een essentiële bestuursfunctie na anderhalf jaar vacature weer invullen. Doordat de
administratieve secretariaatstaken inmiddels door Bondcenter worden verzorgd, kan Ellen zich als
secretaris volledig richten op de interne en externe communicatie. Naast het pro-actiever inzetten
van de huidige communicatiekanalen zal een meer structureel communicatieplan worden opgezet.
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Daarnaast zullen de eerste stappen richting een marketingplan worden gezet met speciale
aandacht voor onze nationale teams en de Eredivisie.
●

Versterking organisatiekracht via verenigingen: Met de groei van de frisbeesport is het niet langer
wenselijk en mogelijk alles vanuit een centrale NFB organisatie aan te sturen en te organiseren. Na
een eerste geslaagde regio-tour, zullen we vanuit het NFB bestuur in 2018 verder met de
verenigingsbesturen per regio in gesprek gaan om samen te kijken naar mogelijkheden voor
regionale samenwerking waarmee niet alleen het centrale NFB kader kan worden ontlast, maar ook
extra activiteiten kunnen worden ontwikkeld ter versterking en groei van onze sport.

●

Opstart nieuwe verenigingen: Ook in 2018 blijven we initiatieven voor nieuwe verenigingen
ondersteunen. De accenten zullen hierbij wel enigszins worden verlegd. In de oriëntatiefase, maar
ook bij de definitieve opstart zullen we meer een beroep doen op bestaande verenigingen in de
betreffende regio. Met de groeiende regionale samenwerking, is het van belang dat nieuwe
verenigingen direct aansluiting vinden. De bestaande service waarbij aspirant verenigingen direct
gebruik kunnen maken van onze centrale ledenadministratie, verzekeringen, VOG service,
vertrouwenscontactpersoon en, bij definitieve oprichting, notarisservice blijft onveranderd. De
eventuele extra financiële ondersteuning is vanaf 2018 gereserveerd voor de opstart van
jeugdverenigingen/jeugdafdelingen.

●

Veilig Sportklimaat en Tuchtrecht: Met name via de Vertrouwenscontactpersoon en de
ondersteuning vanuit Bondcenter heeft het onderwerp Veilig Sportklimaat in 2017 al extra
aandacht gekregen. Dit is echter een onderwerp waarop de aandacht nooit mag verslappen. In
2018 zullen hierin verdere stappen worden gezet. Op het gebied van tuchtrecht hebben we in 2017
jammer genoeg niet de beoogde stappen kunnen zetten. Hoewel we via de huidige aansluiting bij
het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) juridisch aan alle eisen voldoen, blijft dit praktisch niet in
alle gevallen de beste oplossing. Afhankelijk van het beschikbare kader zullen we in 2018 hier
verdere stappen in ondernemen.

Ultimate
Competities
Met de Eredivisie voor ambitieuze talentvolle spelers, de volwassenencompetities voor verenigingsteams,
de regionale competities voor beginnende/recreatieve spelers, jeugdcompetitie voor spelers vanaf 12 jaar
en jeugdspeeldagen voor spelers tot 13 jaar hopen kunnen we zoveel mogelijk ultimate spelers hen
passende wedstrijden bieden. Daarnaast zal Noombers als competitie platform verder worden ontwikkeld
om aan de behoeftes van de spelers en de organisatie te voldoen.
Nieuw: Regiocompetitie
De Regiocompetitie heeft het doel een verbreding te geven aan de mogelijkheden voor het spelen van
wedstrijden op meerdere spel- en ambitieniveaus. In de Regiocompetitie wordt 5 tegen 5 gespeeld op een
veld van 25 meter breed en 65 meter lang (breedte voetbalveld) en eindzones van 12,5 meter. Door te
kiezen voor kleinere teams, kortere wedstrijden en kleinere velden wordt deelname laagdrempelig en
makkelijker te realiseren. Kortere reisafstand is een bijkomend voordeel. De speeldata, spelregels en
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afspraken worden centraal vastgesteld. De praktische organisatie, realisatie en afrekening liggen bij de
deelnemende verenigingen waarbij gebruik wordt gemaakt van Noombers.
Eredivisie 2.0
Uit de regiobijeenkomsten blijkt steun voor een tweede editie van de Eredivisie en de meerwaarde die dit
biedt. Hierdoor krijgen verenigingen de mogelijkheid om hoog niveau Ultimate aan te bieden aan hun
spelers en biedt het handvatten voor (verbeterde) regionale samenwerking, bijvoorbeeld door het
stimuleren van regionale trainingen. De tweede editie zal in samenspraak met verenigingen en teams
verder worden vormgegeven. Om hier genoeg tijd voor te maken, zal de Eredivisie in het najaar van 2018
starten. Hierdoor kunnen we een breed gedragen plan creëren en heldere afspraken maken over de
uitvoer.
Om de uitvoering te kunnen waarborgen en de lokale binding en uitstraling te versterken, zal de praktische
organisatie en realisatie in handen zijn van de deelnemende (regionale) Eredivisie teams en verenigingen.
Uiteraard biedt Noombers de administratieve ondersteuning van de Eredivisie.
Jeugdcompetitie 13+
De jeugdcompetitie is heel dynamisch. Hoeveelheid teams en spelers, ervaring en talent van spelers en
hoeveelheid teams per vereniging zijn allemaal factoren die per seizoen sterk kunnen wisselen. Dit stelt
eisen aan de organisatie en competitie. In 2018 zullen we met betrokken organisatoren en verenigingen
opnieuw zoeken naar de competitie die past bij de actuele groep spelers.

Nationale Teams & Sportontwikkeling

De investering in de jeugdspelers en NJT’s werpt zijn vruchten af. Door al vroeg (U17) te beginnen met
(open)trainingen, wordt er van jongs af aan gebouwd aan mogelijkheden voor groei van talenten en
bijbehorende prestaties. Daar gaan we mee door. De volgende generatie staat al te trappelen om in
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navolging van de dames ook met het U20 Open team een volgende stap te maken. Door het steeds groter
worden van de U17 spelersgroep zullen er praktische keuzes gemaakt worden rondom aanpassingen van
organisatie en plannen van de U17/U20/U24 groepen. Het vinden van coaches en trainers voor de
nationale (jeugd)teams blijft een punt van aandacht. De organisatie van de NJT ‘s wordt in het begin van
2018 verder ontwikkeld en vormgegeven. Hiermee wordt eind 2017 al een start gemaakt. Extra en nieuwe
staf en ondersteuning zal begin 2018 geworven worden om zo in 2019 helemaal klaar te zijn voor alle
toernooien van dat drukke jaar.
Voor een kleine sportbond met internationale Top 12 ambities is het van groot belang dat de talenten van
onze leden optimaal worden benut. Dit betekent dat we onze (jeugd)spelers kwalitatief goede trainingen
en uitdagende competities moeten bieden. Om een echt brede basis te krijgen, zal dit verder moeten gaan
dan de huidige programma’s van de Nationale Teams. De Eredivisie in combinatie met high level
(regio)team trainingen is een belangrijke eerste stap voor met name de heren. In samenspraak met de
betrokkenen zullen ook voor dames programma’s ontwikkeld worden, indien mogelijk regionaal. Hetzelfde
geldt voor jeugdontwikkeling. Door de expertise voor Eredivisie teams, dames- en jeugdontwikkeling te
bundelen versterken we niet alleen de regio’s en haar verenigingen, maar ook het opleidings potentieel van
de NFB in zijn geheel.
Om deze groeiende behoefte aan hoge kwaliteit trainingen en coaching waar te kunnen maken is het
streven om in 2018, naast een Trainer niveau 2 cursus ook een niveau 3 opleiding aan te bieden, of
minimaal een module coaching voor de meer ervaren huidige niveau 2 trainers. Daarnaast kijken we naar
train-de-trainer en andere kennisuitwisseling mogelijkheden, bij voorkeur in combinatie met de eerder
genoemde centrale en regionale trainingen en ontwikkelingsprogramma’s.

Discgolf
Competities
De Grow The Sport Tour, speciaal voor de recreatieve en beginnende spelers, heeft sterk bijgedragen aan
de sterke ledengroei in de afgelopen twee jaar. De huidige competities zullen in 2018 dan ook worden
voortgezet. Afhankelijk van de verdere groei en wensen van de spelers zal naar toevoeging van extra
aanbod worden gekeken. Dit is echter sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende uitvoerend
kader. Ter versterking van de verenigingscultuur wordt een format voor clubteams onderzocht.

Verenigingen & Courses

De afgelopen twee jaar hebben het belang laten zien van de combinatie van een actieve vereniging en een
ook voor de beginnende speler toegankelijke course. Het Grow The Sport Committee, een werkgroep van
actieve en enthousiaste Discgolf spelers/bestuurders, zal voor de verdere ontwikkeling en groei daarom
vooral zoeken naar mogelijkheden om deze combinatie op meer plekken in Nederland te realiseren en de
bestaande verenigingen te versterken.
Naast de initiatieven vanuit Discgolf spelers, zien we ook een groeiende belangstelling voor de Discgolf
sport vanuit gemeenten en andere beheerders van openbare parken en natuurgebieden. Een aantal van
hen heeft de afgelopen jaren hiermee al positieve ervaringen opgedaan. Samen met het Grow The Sport
Committee gaan we deze ervaringen en de meerwaarde van Discgolf in de openbare ruimte verwerken in
een digitale brochure.
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