
Begroting 2019 
 

Inleiding 
Voor u ligt de begroting van de Nederlandse Frisbee Bond voor het jaar 2019. Deze begroting is                 
gebaseerd op de meerjarenbegroting 2018-2020, het jaarplan 2019 en het beeld dat vanuit             
2018 naar voren komt. 
 

Begroting 

 

Toelichting Inkomsten 
Algemeen 

● Contributie: De basiscontributie voor 2019 bedraagt € 15,- voor seniorleden, € 10,- voor             
jeugd- en kaderleden en € 20,- voor verenigingen. De berekening is gebaseerd op 1250              
seniorleden, 350 jeugdleden en 34 verenigingen. 

● NOC*NSF/Nederlandse Loterij: Deze bijdrage zal voor 2019 uitkomen op ongeveer €           
16.800.  

 
Competities & Speeldagen 

● Ultimate Senioren: Gebaseerd op 61 Indoor, 43 Outdoor Open/Dames en 20 Outdoor            
Mixed teams bij fees van respectievelijk € 250,-, € 200,- en € 150,- per team. 

● Ultimate Jeugd: Competitiebijdrage gebaseerd op 20 teams U17 en 24 teams U14 met             
een teamfee van respectievelijk € 175,- en € 150,- vermeerderd met 100 maal € 5,50               
playersfee voor de U11 Jeugdspeeldagen. 

● Disc Golf: Dit betreft de competitiefee van € 40,- per persoon voor 80 spelers. 
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Sportontwikkeling 
● Bijdrage Sportontwikkeling Ultimate: Inkomsten uit competitie licenties voor deelname         

aan de senioren competities en Nationale teams. Daarbij is uitgegaan van 800            
deelnemers met jaarbijdrage van € 17,50 per persoon. 

● Sponsoring TOC: Bijdrage kleding sponsoring “in natura” ter waarde van maximaal €            
7.500,-. 

● Eigen bijdrage trainersopleiding: Opbrengsten eigen bijdrage cursisten/verenigingen in        
de kosten trainersopleiding  

 

Toelichting Uitgaven 
Algemeen 

● Bestuur & Vergaderingen: Dit betreft de kosten en vergoedingen van          
Bondsvergaderingen, Bestuur en algemeen kader. 

● Opstart verenigingen: Bijdrage in oprichtings- en opstartkosten nieuwe verenigingen. 
● Administratie & Secretariaat: Kosten administratieve en secretariële ondersteuning en         

telefoon- en postadres functie BondCenter.  
● Verzekeringen & Lidmaatschappen: Verzekeringen voor (bestuurs)aansprakelijkheid,      

rechtsbijstand en ongevallen voor NFB bestuur, verenigingen en leden. Daarnaast          
lidmaatschapsgelden en contributies van WFDF, NOC*NSF en Instituut Sportrechtspraak         
(ISR). 

 
Competities & Speeldagen 

● Ultimate: Budget voor veld- en zaalhuur, vergoedingen en overige kosten die direct            
verband houden met de organisatie van NFB competities, jeugdspeeldagen en NJK’s. 

● Discgolf: Jaarbudget GTSC. 
● Administratie & Secretariaat: Kosten administratieve en secretariële ondersteuning met         

betrekking tot de competities. 
 
Organisatie op orde 

● NJT’s, NT’s & Ultimate Ontwikkeling: Budget voor Nationale Teams en ontwikkeling voor            
zowel  jeugd als volwassenen. Exclusief sponsoring TOC. 

●  Discgolf Ontwikkeling: Budget voor de sportontwikkeling van Discgolf. 
● Trainersopleiding Ultimate: Budget voor trainersopleidingen. 
● Administratie & Secretariaat: Kosten administratieve en secretariële ondersteuning met         

betrekking tot nationale teams en topsportontwikkeling. 
● Promotie WK 2020: Budget voor promotie frisbeesport in relatie tot WK Ultimate 2020. 
● Reservering promotie WK 2020: Reservering voor extra promotionele activiteiten in          

2020. 
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