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Inleiding 
 

Vorig jaar hebben we met elkaar het Meerjarenbeleidsplan 2018+ vastgesteld. Daarin geven we de              

visie, doelen en kaders aan waarbinnen we de Frisbeesport en de Nederlandse Frisbee Bond in de                

komende jaren verder willen laten ontwikkelen. In dit jaarplan beschrijven we de activiteiten die              

we in 2019 met jullie op willen pakken om die doelen weer een stap dichterbij te brengen en,                  

indien nodig, te herijken. 

 

 

Organisatie 
In de afgelopen tien jaar heeft niet alleen de frisbeesport, maar zeker            

ook de NFB, een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Om te kijken wat dit            

ook voor ons als bestuur betekent, hebben we, onder begeleiding van de            

Raad van Advies, deze periode en onze rol uitgebreid geëvalueerd.          

Daarbij hebben we ook nadrukkelijk naar de toekomst gekeken. 

 

Een belangrijke conclusie daarbij is dat we van een traditioneel administratief/organisatorisch           

bestuur zijn doorgegroeid naar een veel meer functioneel bestuursmodel op basis van            

taakgebieden. De taakgebieden en taakverdeling die we daarbij voor 2019 zien zijn: 

 

● Organisatie ontwikkeling, interne en externe (bestuurlijke) contacten → Jos Verhoeven 

● Nationale teams, topsport ontwikkeling,  jeugd en opleiding → Mirjam Jansen 

● Competities, breedtesport ontwikkeling en jaarplanning → Jasper Florijn 

● Communicatie en promotie met focus op WK 2020 → Ellen Seerden 

 

De traditionele en statutair verplichte rollen van voorzitter (Jos Verhoeven), secretaris (Mirjam            

Jansen) en penningmeester (Jasper Florijn) worden formeel nog wel benoemd, maar inhoudelijk            

losgelaten. Dit is mogelijk doordat de bijbehorende administratieve taken inmiddels vrijwel           

volledig bij BONDcenter zijn belegd. Het grote voordeel van dit bestuursmodel is dat we als               

bestuursleden, en ook het verdere kader, ons vrijwel volledig kunnen richten op de verdere              

ontwikkeling van de frisbeesport in Nederland. 

 

In 2019 willen we dit bestuursmodel verder versterken door: 

 

● Versterken uitvoerend kader 

Een sport(bond) die sterk groeit en ook een steeds diverser sport vraag en -aanbod krijgt,               

heeft ook een sterk uitvoerend kader nodig. Ook daar zien we mooie ontwikkelingen met              

o.a. het Grow The Sport Comité bij Discgolf en het groeiend kader rondom de Nationale               

Teams. Verdere versterking zoeken we bij de Ultimate competities, zowel op gebied van             

organisatie als ontwikkeling. Ook Beach Ultimate kent onbenutte groeikansen. 
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● Organisatie vereenvoudigen en verantwoordelijkheid    

delen 

In 2019 gaan we verder op zoek naar mogelijkheden om          

de NFB organisatie efficiënter in te richten zodat        

bestuurs- en overige taken eenvoudiger en sneller uit te         

voeren zijn. Daar hoort het maken van keuzes bij, zodat          

we ons met overtuiging in kunnen zetten voor de zaken          

die het bestuur en de verenigingen belangrijk vinden.  

 

We trekken ook de lijn door dat verenigingen steeds meer dingen zelf of samen met andere                

verenigingen organiseren. Daarbij speelt de NFB een faciliterende rol door haar netwerk in             

te zetten of advies te geven. 

 

● Samenwerking met andere partijen 

Na een lang voortraject waarin de NFB een grote rol heeft gespeeld, is in oktober 2018 de                 

Stichting Nederland Sport opgericht. De toekenning van een start- en ontwikkelsubsidie           

vanuit het Ministerie van VWS is in de afrondende fase en naar verwachting zal deze               

Shared Service Organisatie voor kleine en middelgrote bonden haar activiteiten in januari            

2019 kunnen starten. Eén van de eerste acties die zal worden opgepakt is de ontwikkeling               

van een modern relatie-management systeem waarmee de administratie van en          

communicatie met leden voor zowel bonden als verenigingen sterk kan worden           

vereenvoudigd en uitgebreid. 

 

Minstens zo belangrijk in 2019 en ook 2020 is de samenwerking met The Organising              

Connection (TOC), onze partner voor de organisatie van het WK Ultimate in 2020 in              

Leeuwarden. Naast de organisatie, zal TOC ook de NFB extra ondersteunen in de aanloop              

naar het WK. Recent hebben we hiervoor een overeenkomst gesloten waarbij TOC o.a. op              

zal treden als kledingsponsor van de NFB Ultimate Nationale teams in 2019 en 2020. Ook               

zal TOC ons ondersteunen op het gebied van marketing en communicatie. 

 

Medio 2018 zijn verkennende gesprekken gevoerd over samenwerking met regionale          

Sportservices. In 2019 zullen deze ideeën verder worden uitgewerkt.  

 

● Veilig Sportklimaat en Tuchtrecht 

Met name via de Vertrouwenscontactpersoon en de ondersteuning vanuit Bondcenter          

heeft het onderwerp Veilig Sportklimaat de laatste jaren al extra aandacht gekregen. Op             

het gebied van tuchtrecht voldoen we via de huidige aansluiting bij het Instituut voor              

Sportrechtspraak (ISR) juridisch aan alle eisen. De toepassing in de praktijk blijft echter             

complex en niet geschikt voor zaken als schorsen bij onsportief gedrag. Omdat we te klein               

zijn voor het zelfstandig opzetten van een tucht kader, zullen we ook hier kijken naar de                

mogelijkheden van samenwerking met anderen bonden, bijvoorbeeld via Nederland Sport. 

In 2019 zal ook het transgenderbeleid definitief worden ingevuld ter vaststelling tijdens de             

voorjaarsvergadering. 
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● Informatievoorziening via de website 

Verenigingen, leden en teams stellen regelmatig vergelijkbare vragen over organisatorische          

regels en genomen besluiten. In 2019 zullen we de informatie op de website uitbreiden en               

actualiseren. Ook procedures zullen duidelijker beschreven worden, zoals het traject voor           

startende verenigingen om een officiële club te worden en de ondersteuning die we als              

NFB daarbij bieden. 

 

Door de documentatie op de website slimmer in te zetten en uit te breiden, kunnen               

verenigingen en spelers sneller en eenvoudiger de informatie vinden die ze zoeken. Daarbij             

ontlasten we onszelf ook, doordat we kunnen refereren naar de website.  

 

● Competitie platform 

Noombers heeft bekend gemaakt met het platform te stoppen. Totdat het platform            

daadwerkelijk offline gaat, blijven de competities nog op Noombers draaien. Dat geldt voor             

de indoor competitie 2018-2019 en mogelijk de outdoor competitie van het voorjaar 2019.             

Voor de langere termijn moet er een alternatief voor de competitie administratie komen.             

De focus ligt daarbij op de gebruikerservaring voor de spelers en het verminderen van de               

administratieve last voor de organisatie. 

 

● Communicatie en promotie 

Het zwaartepunt van deze activiteiten zal in 2019 en 2020 liggen op de communicatie voor,               

tijdens en na het WK in Leeuwarden. Zaken die 2019 meer vorm zullen krijgen in nauwe                

samenwerking met TOC. Belangrijkste vraag daarbij is; wat willen wij als NFB en als              

verenigingen bereiken met het WK. Wat is het ambitieniveau. Wanneer is het WK een              

succes. Niet alleen voor deelnemende teams, maar voor heel frisbee Nederland. Richten            

we ons daarbij op promotie van de sport in heel Nederland of kiezen we juist voor het                 

versterken van verenigingen. 

 

Wat nodig is om dit te bereiken is        

een belangrijk onderwerp voor de     

komende twee jaar, maar ook     

voor de periode daarna. Dit gaan      

we in de eerste helft van 2019       

verder vorm geven. Dit willen we      

doen door samen met een aantal      

gedreven Ultimate ambassadeurs   

uit de verschillende regio’s ideeën uit te werken ter presentatie in de voorjaarsvergadering.             

Zo kunnen we met z’n allen beslissen wat we belangrijk vinden en waar we onze passie, tijd                 

en geld in willen investeren in relatie tot het WK in Leeuwarden. 
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Ultimate 
 

Competities 
De Nederlandse competities groeien jaarlijks. Die groei zit        

met name in de indoorcompetitie en met mindere mate         

bij de Open & Dames outdoor competitie. Door        

organisatorische verbeteringen, die de afgelopen jaren      

zijn doorgevoerd, stijgt de last van de       

competitie-organisatie niet evenredig met het aantal      

deelnemende teams. Toch heeft de centrale organisatie       

van de competities zijn limiet bereikt. Er zijn - met het           

oog op de toekomst - een aantal uitdagingen en         

overwegingen. 

 

● De traditionele gezamenlijke slotdagen van de competities staan onder druk door het            

aantal teams: er wordt al een aantal teams/divisies naar andere locaties gestuurd of de              

wedstrijden worden ingekort.  

● Het huidige competitieformat, waarbij de divisie indeling na afloop van elke speeldag            

verandert, creëert onduidelijkheid, omdat de speellocaties relatief laat bekend worden          

gemaakt en het risico bestaat dat annuleringsvoorwaarden overschreden worden. 

● De bemensing van de organisatie van de centrale competities blijft een risico. 

 

Regiocompetities 

Een interessante ontwikkeling voltrekt zich bij de outdoor najaarscompetitie, waar de grootte van             

de mixed competitie stabiliseert. Door de lokaal georganiseerde Randstad competitie (5v5), zijn er             

in totaal toch meer mensen de sport aan het beoefenen zonder dat het bestuur daar veel tijd en                  

moeite aan kwijt is en is er een breder aanbod aan competities ontstaan. 

 

Dit geeft aan dat er alternatieven naast de bestaande competities kunnen bestaan. De recente              

regiobijeenkomsten bevestigen de vraag naar dergelijke 5v5 ‘regiocompetities’. In 2019 willen we            

daar opnieuw de focus op leggen en initiatieven ondersteunen door advies te geven, ervaringen te               

delen en verenigingen met elkaar in contact te brengen. 

 

Eredivisie 

De Eredivisie heeft in 2018 geen doorgang gevonden. Er is nog steeds de ambitie om voor zoveel                 

mogelijk spelers van Nederland een competitie te bieden die past bij hun behoefte en speelniveau.               

Ook op het hoogste niveau. Hoe dit er uiteindelijk uit moet gaan zien willen we in 2019 nader                  

onderzoeken als onderdeel van de hierna genoemde nieuwe competitievormen. 
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Uitdenken nieuwe competitievormen 

In het voorjaar van 2019 willen we samen spelers en          

verenigingen een andere vormgeving van de competities       

onderzoeken. In de voorjaarsvergadering kunnen dan een       

voorstellen aan de verenigingen voorgelegd worden zodat       

we vanaf indoor 2019 van start kunnen gaan met         

competities die beter passen bij de behoefte van Ultimate         

spelers en clubs van nu en in de toekomst. 

 

Jeugdcompetities 

Eind 2018 is, in overleg met de betrokken verenigingen, gekozen voor een nieuwe indeling van de                

jeugdcompetitie. Het aanbod voor de jeugdspelers bestaat nu uit: U11 jeugdspeeldagen in HAT             

format en een U14 en U17 competitie. Aan het eind van de indoor competitie zullen we de                 

opgedane ervaringen evalueren. Die evaluatie willen we graag combineren met een bredere            

discussie over jeugdtraining, jeugd coaches, prioriteiten en keuzes op een themadag Jeugd in             

2019.  

Dit alles met als doel jeugdspelers zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.               

Van “spelen met de schijf” en kennis maken met het wedstrijdspel in de U11, tot het zelfstandig                 

spelen van 5v5 wedstrijden met het eigen clubteam in de U17 competitie. 

 

 

 

Nationale Teams & Sportontwikkeling 
 

Nationale Jeugd Teams 

De investering in jeugdspelers en NJTs 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.  

In 2018 is het verschil tussen het aantal spelende jongens en meisjes verder toegenomen. De               

jongensgroep groeit, terwijl de meisjesgroep sterk achterblijft. Op NJT-niveau heeft dit gevolgen            

voor de U17 en U20 damesteams. Met hoeveel teams we Nederland gaan vertegenwoordigen op              

het EK Polen is daarom nog niet helemaal duidelijk. Voor teams die niet kunnen deelnemen aan                

het EK zoeken we per team naar een goed overbruggingsplan voor deze zomer.  

 

Deelname aan het EK 2019 blijkt voor de U20 meiden in ieder geval niet mogelijk, omdat er niet                  

voldoende speelsters beschikbaar zijn die in acht maanden tijd het fysieke en mentale niveau voor               

een verantwoorde deelname kunnen bereiken. Om toch samen te kunnen trainen en de             

mogelijkheden voor het U20 damesteam in 2020 te vergroten, zal voor deze groep speelsters              

naast het NT trainingsaanbod voor individuele ontwikkeling, ook een trainingsaanbod komen waar            

de nadruk zal liggen op teambuilding en samenhang. Door breed in te zetten op open trainingen                

voor U20 meiden in combinatie met de dames willen we werken aan het speelniveau en               

commitment van dames van alle leeftijden. 
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De stagnerende groei vraagt ook om aandacht voor de werving van meisjes bij clubs. Meisjes en                

dames training en coaching vraagt specifieke skills en vaardigheden. We willen in 2019 verder              

onderzoeken hoe we kunnen bouwen aan deze en algemene expertise van (potentiële) coaches en              

trainers. 

 

Nationale Teams 

In 2019 willen we voortbouwen aan de centrale NT organisatie. Met als doel een duurzame NT                

organisatie die de organisatie-druk bij spelers en team crew wegneemt en die meedenkt over              

keuzes en prioriteiten voor de betreffend teams binnen het gekozen beleid. Zoals in het              

beleidsplan 2018+ aangegeven, zal de prioriteit van deze centrale NT organisatie liggen bij de              

Grass teams met (U24) Mixed als kernteam naast de Dames en Heren nationale teams.  

 

Voor Mixed wordt gestart met een U24 programma gericht op deelname aan het WK in Duitsland                

in de zomer van 2019. Dit zal de basis vormen voor het programma van het 2020 Mixed team.                  

Daarnaast worden er voor de dames en heren NT programma’s opgezet. Samen met de coaches               

en kartrekkers wordt gekeken op welke manier centrale organisatie kan bijdragen aan een goede              

duurzame organisatiestructuur voor de Nederlandse nationale teams. Het voorlopige einddoel          

voor deze NTs is het WK in 2020 met een tussenstop op het EK 2019 in Hongarije. Eind 2019 zal er                     

weer een selectiemoment zijn voor alle drie NTs. Deze selectie zal voortbouwen op de teams van                

2019. Groeipotentie, inzet, commitment en ook vroege betrokkenheid voor het 2020 team zal             

worden meegewogen. 

 

NT’s Beach en Masters worden voor hun financiële administratie ondersteund door BONDCenter.            

Daarnaast kunnen zij voor optimalisering en samenwerking terecht bij de coördinator NT. Er zal              

voor deze teams in 2019 geen apart beleid gemaakt worden maar op basis van noodzaak en vraag                 

worden meegedacht en ondersteund waar mogelijk. 

 

Open trainingen 

Naast de NTs wordt geïnvesteerd in het algehele speelniveau van ambitieuze groepen spelers             

(Dames, Open, 20+) in Nederland via open trainingen voor iedereen die hard wil werken en beter                

wil worden. Deze trainingen zijn gestart in 2018 en zullen doorlopen tot zomer 2019. 

 

Training en opleiding 

Op de regiobijeenkomsten bleek dat er een blijvende behoefte is aan een gedegen trainers-              

/coaching opleiding in 2019, liefst volgens de NOC*NSF kwaliteitseisen. Naast een nieuwe FT-2             

opleiding zullen we in 2019 focussen op modulaire kennisvergroting, door op onderwerp en naar              

aanleiding van veel voorkomende vragen een specifiek aanbod te maken. Daarnaast kijken we             

naar train-de-trainer en andere mogelijkheden voor kennisuitwisseling, bij voorkeur in combinatie           

met  centrale trainingen en ontwikkelingsprogramma’s. 

 

Kijkend naar de kwaliteitseisen, is nu vooralsnog de conclusie dat ontwikkeling van een FT-3              

opleiding voor 2019 een te grote investering vraagt. Mede door de administratieve lasten ten              

behoeve van bijbehorende certificeringsaudit en NOC*NSF kwaliteitseisen. 
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Discgolf 

 

Competities 
Het afgelopen jaar heeft weer nieuwe recordaantallen met zich meegebracht. Met een nieuwe             

course in Arnhem én een nieuwe vereniging in Helmond groeit in het zuidoosten van het land                

Discgolf mee. In de National Tour werd een recordaantal deelnemers gerealiseerd in Doorn, met              

47 spelers, waar een speeldag later in Eelderwolde 46 spelers op kwamen dagen, eveneens boven               

het oude record uit 2014. Er werd in 2018 voor het eerst een meerdaags Nederlands               

kampioenschap georganiseerd, wat een mijlpaal in de geschiedenis van het Nederlandse Discgolf            

genoemd mag worden. 

 

Waar de samenleving in rap tempo automatiseert, is dit in het Discgolf nog niet aan de hand.                 

Hoewel de middelen er wel zijn, zijn we in Nederland op een competitiedag nog te veel afhankelijk                 

van enkele mensen die veel tijd investeren in de organisatie. Dit kan flink efficiënter. Zo willen we                 

de mogelijkheden van online inschrijving en online betaling onderzoeken. 

 

De groei van het aantal spelers maakt ook dat goed gekeken moet worden naar de huidige                

capaciteit en kwaliteitseisen van de National Tour. Een 12-holes course op de National Tour heeft               

een capaciteit van 60 spelers. Kwaliteitseisen van de course zullen geformaliseerd worden en             

vanuit het Grow the Sport Comité komt er systematische ondersteuning en een duidelijke             

verantwoordelijkheid voor lokale organisatoren. Het speelklimaat moet te allen tijde positief zijn            

voor eenieder, wat voor 2019 een speerpunt is. In een sport waarbij de spelers zelf tevens                

scheidsrechter zijn, is dit van groot belang. 
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