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Kerngegevens 
 
Bondsbureau Nederlandse Frisbee Bond 
Postadres Postbus 85621, 2508 CH  Den Haag 
Bezoekadres Koninginnegracht 8, 2514 AA  Den Haag 
 
Contact: info@frisbeesport.nl  
Web: www.frisbeesport.nl  
 
Bestuur  
Jos Verhoeven Algemene zaken, externe contacten & administratieve organisatie - Statutair Voorzitter  
Mirjam Jansen Nationale teams & Ultimate ontwikkeling - Statutair Secretaris 
Jasper Florijn Competities & breedtesport Ultimate - Statutair Penningmeester 
Ellen Seerden Communicatie en nieuwe media 
Kees Aufleger Promotie & format ontwikkeling 
Rienk Kan Disc Golf ontwikkeling & advies - voorzitter GTSC 
 
Voor overige benoemde functies en rooster van aftreden zie Bijlage 1. 
 
 
 

Ledenaantallen 
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NFB Organisatie 
 
In het Jaarplan 2019 zijn met betrekking tot de verdere ontwikkeling en versterking van de NFB organisatie een                  
zevental onderwerpen benoemd. Een belangrijke basis daarbij is het verder ontwikkelen van het functioneel              
bestuursmodel op basis van taakgebieden. 

Versterken uitvoerend kader 
Op dit gebied zijn in 2019 flinke stappen gezet. Het Grow the Sport Comité (GTSC) heeft haar organisatie- en                   
ontwikkelrol binnen Disc Golf voortvarend opgepakt. In de loop van het jaar groeide bij de leden van het comité niet                    
alleen het besef dat korte lijnen met het bestuur belangrijk zijn, maar dat ook een eigen bestuurlijk mandaat de                   
positie en de slagvaardigheid versterkt. In de najaarsvergadering 2019 is Rienk Kan, als voorzitter van het GTSC, dan                  
ook toegetreden tot het NFB bestuur. In dezelfde vergadering is ook Kees Aufleger benoemd tot bestuurslid. Zijn                 
focus ligt in eerste instantie op promotie van de frisbeesporten en de ontwikkeling van de daarvoor te gebruiken                  
formats. 
 
Ook binnen de discipline Ultimate is versterking in het uitvoerend kader gerealiseerd. Dit geldt voor zowel de                 
ondersteuning bij de competitie organisatie als de Nationale Teams. Naast dat er meer mensen betrokken zijn bij de                  
organisatie van de competities, is in het voorjaar van 2019 de Taskforce Jeugd geformeerd die een gedegen                 
onderzoek hebben gedaan naar de behoeften en kansen voor Jeugd Ultimate. Naast concrete aanbevelingen voor de                
NFB en aangesloten verenigingen heeft dit ook geleid tot de vorming van een nieuwe Jeugdcommissie. 
 
De centrale coördinatie van Nationale Teams, die we sinds 2013 kennen bij de NJT’s, is steeds verder                 
geprofessionaliseerd en inmiddels ook gemeengoed bij de senioren Grass teams. Ook bij de Nationale Beach teams is                 
steeds meer sprake van een gecoördineerde aanpak. Als NFB faciliteren we dit soort groeiprocessen zoveel mogelijk                
zodat de spelers de voordelen ervaren zonder het gevoel dat dit centraal wordt opgelegd. 

Organisatie vereenvoudigen en verantwoordelijkheid    
delen 
Het thema van de Meerjarenvisie 2018+, “in de beperking toont zich de            
meester”, is ook in 2019 een belangrijke uitgangspunt gebleven voor de           
bestuurlijke keuzes. De beperkte middelen en menskracht dwingen tot het          
stellen van prioriteiten en zoeken naar mogelijkheden om dingen efficiënter          
in te richten. 
 
De resultaten van deze aanpak zie je onder andere terug in de vernieuwde             
opzet van de Ultimate competities. Naast de sportinhoudelijke        
verbeteringen is ook de organisatie sterk vereenvoudigd. Maar ook de          
Taskforce Jeugd heeft bij haar aanbevelingen nadrukkelijk gekozen voor een          
aanpak vanuit de verenigingen met een faciliterende rol vanuit de NFB. 

Samenwerking met andere partijen 
Na een zeer lange aanloopperiode is de samenwerking met Nederland Sport in 2019 definitief bekrachtigd. De eerste                 
stap is dat de dienstverlening door BONDcenter is ondergebracht bij Nederland Sport. De overige aan te bieden                 
diensten staan gepland voor 2020. 
 
In samenwerking met Team TOC is een tweejarige kledingdeal gesloten met VC Ultimate. In ruil voor het exclusieve                  
gebruik door de NFB Nationale Ultimate Teams worden tenues en overige teamkleding ontworpen en geleverd tegen                
hoge korting. Daarnaast is, op voordracht van VC Ultimate, een uniek Europees partnership gesloten met Layout                
Gloves. Zij stellen specifiek voor onze nationale teams ontworpen Ultimate gloves beschikbaar als toernooi gifts en                
merchandise. 
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Veilig Sportklimaat en Tuchtrecht 
Naast Janneke Eijgelaar is in 2019 ook Joyce Vervoort als Vertrouwenscontactpersoon aan de slag gegaan. Met haar                 
bekendheid bij, met name, de jeugdspelers hopen we de eerste stap naar contact zoeken nog laagdrempeliger te                 
hebben gemaakt. Ook hebben we de bijbehorende informatie op de website nog duidelijker en beter vindbaar                
gemaakt. Daarnaast is via mailings en de regiobijeenkomsten extra aandacht gevraagd voor het creëren van een                
Veilige Sportcultuur op onze verenigingen. De leidraden en verplichtingen vanuit NOC*NSF en het ministerie van               
VWS zijn hierbij al basis gebruikt. Ook zijn we, via onze vertrouwenscontactpersonen, nu aangesloten op het Case                 
Management Systeem Sport. Een sporttak overstijgend systeem waarin alle informatie rondom zaken van sexuele              
intimidatie en ander ernstig grensoverstijgend gedrag worden vastgelegd. Tenslotte is een statutenwijziging            
voorbereid waarmee de NFB statuten weer in lijn komen met de gewijzigde en uitgebreide tuchtreglementen van het                 
Instituut Sport Rechtspraak. Bij dit instituut heeft de NFB haar volledige tuchtrecht ondergebracht. 

Informatievoorziening via de website & competitieplatform 
In het jaarplan 2019 waren dit uiteraard twee verschillende onderwerpen. De oplossingsrichting die voor beiden is                
gekozen is echter wel vergelijkbaar. Voor 2020 staat een complete vernieuwing en uitbreiding van onze huidige                
ledenadministratie gepland vanuit de samenwerking met Nederland Sport. Dit nieuwe CRM systeem zal de basis               
vormen voor niet alleen de registratie van, maar ook de communicatie met onze leden. De logische volgorde is om                   
eerst het CRM systeem in te richten en dit vervolgens als basis te laten dienen voor zowel een vernieuwde website                    
als een nieuw competitieplatform. Om die reden is in 2019 de informatie op de website wel voor een groot deel                    
geactualiseerd, maar zijn het ontwerp en de inrichting niet aangepast. Voor het competitieplatform wordt tijdelijk               
weer gebruik gemaakt van Ultimate Central. 

Communicatie en promotie 
Kapstok voor communicatie en promotie in 2019 vormden de in 2020 in            
Leeuwarden te organiseren World Ultimate and Guts Championships (WUGC).         
Via Team TOC zijn we nauw betrokken bij de voorbereidingen van zowel het             
evenement als de bijbehorende promotionele activiteiten. Het zwaartepunt van         
de uitvoering hiervan was voorzien voor 2020, maar de voorbereiding en           
afstemming met alle betrokken partijen vond voor het grootste deel in 2019            
plaats, o.a. via een maandelijks overleg in Leeuwarden met de betrokken           
gemeentelijke en provinciale diensten. 
 
De activiteiten in 2019 bleven niet alleen beperkt tot voorbereidingen. Zo zijn er             
leskaarten ontwikkeld en verspreid op scholen. Hierdoor is het geven van een            
frisbeeles een stuk toegankelijker geworden. Daarnaast heeft de frisbeesport         
meegedaan aan een initiatief van Albert Heijn en NOC*NSF, het Pauze Spelen            
boekje. In dit boekje staan allerlei sporten die in het klaslokaal of tijdens de              
pauze leuk zijn om te doen. Frisbee staat hier ook tussen met twee leuke              
spellen. En om Leeuwarden en Nederland alvast op te warmen voor het WK,             
heeft Team TOC samen met de NFB een Kick-off georganiseerd tijdens de            
Student walk, waar eerstejaars studenten kennismaken met de stad Leeuwarden. 
 
Extra het vermelden waard is dat de samenwerking met Team TOC en haar contacten niet alleen tot mooie kansen                   
voor Ultimate frisbee leidt, maar ook voor Disc Golf. Tijdens een van de overleggen in Leeuwarden is contact gelegd                   
met de dienst verantwoordelijk voor sport en spel in de openbare ruimte. Na enkele eerste gesprekken zijn zij                  
inmiddels zeer geïnteresseerd in het realiseren van een Disc Golf course in Leeuwarden. 
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Code Goed Sportbestuur 
Eind 2018 heeft het bestuur haar eigen functioneren uitgebreid geëvalueerd met begeleiding van twee leden van de                 
Raad van Advies. De resultaten en aanbevelingen hieruit zijn meegenomen in de plannen en uitvoering in 2019. Om                  
de ontwikkelingen op dit gebied goed te kunnen volgen, is door de voorzitter veel tijd geïnvesteerd in het NOC*NSF                   
traject “Nieuwe Code Goed Sportbestuur”. De hier opgedane kennis en ervaring vormt belangrijke input voor de voor                 
2020 geplande verregaande vernieuwing van statuten, reglementen en procedures. Dan staat ook weer de              
tweejaarlijkse uitgebreide bestuursevaluatie op de rol. 

40-jarig jubileum 
De Nederlandse Frisbee   
Bond is formeel opgericht    
op 1 januari 1979.    
Daarmee bestond de NFB    
in 2019 40 jaar. Na afloop      
van de najaarsvergadering   
op 23 november in    
Amersfoort, hebben we dit    
jubileum gevierd met een    
gezamenlijk diner en   
aansluitende feestavond in   
jaren 80 stijl. Tevens was     
een heus frisbeemuseum   
ingericht. De vele items die     
werden tentoongesteld  
gaven een mooie inkijk in     
vier decennia frisbeesport   
in Nederland. 
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Discipline Disc Golf 
 

 
Disc Golf kent heldere doelen. Zo wordt gestreefd naar sterke verenigingen die zich opwerpen als organisatoren van                 
evenementen, meer spelers die deelnemen aan wedstrijden en meer courses die omarmd worden door een               
vereniging. In 2019 zijn hierin grote voorwaartse stappen gezet. 

Organisatie 
Het Grow The Sport Comité heeft stappen gezet in het makkelijker maken van het inschrijven voor                
competitiewedstrijden. Dit gebeurt sinds medio 2019 online, wat organisatoren veel werk uit handen neemt op de                
wedstrijddag zelf, bijvoorbeeld door groepsindelingen al van tevoren bekend te kunnen maken. De competities zijn               
verder verbeterd door het simplificeren van het betaalproces middels een online betalingsmethode als standaard              
betaalmethode en een TD-handleiding voor organisatoren te verspreiden. Ook werd er getest met online live-scoring               
via mobiele telefoon op bondswedstrijden. 
 
De Disc Golf verenigingen worden meer en meer zichtbaar en zijn ook steeds meer actief. Mooi om te zien is dat ook                      
een groep spelers die pas kort aan Disc Golf doet zich behoorlijk inzet voor de verenigingen. Zo is Ernst de Jager                     
(BEAR Disc Golf) toegetreden tot het Grow the Sport Comité. Omdat er veel veranderingen gaande zijn is het wel                   
zaak voor de bond om helder te blijven communiceren. 

Evenementen 
Ook de evenementenagenda van Disc Golf is weer verder gegroeid. De bond heeft twee goed lopende competities                 
met de Grow the Sport tour en de National Tour. Samen goed voor meer dan honderd unieke spelers in het seizoen                     
2018-2019, een recordaantal voor de Nederlandse Disc Golf competitie. Daarnaast zijn er ook veel evenementen               
vanuit verenigingen bijgekomen. DSA heeft acht indoor putting league wedstrijden georganiseerd en de King of the                
North-tour van Citypark Flyers telt al zestien speeldagen. Deze wedstrijden zijn de ideale opmaat voor beginnende                
spelers voor wie de bondscompetities nog te vroeg komen. 
 
Ook in 2019 mocht Nederland met de Dutch Open in Rijswijk weer de PDGA EuroTour aftrappen. In een vol                   
deelnemersveld met internationale toppers als Silver Lätt, Kevin Konsorr en Kristin Tattar bleek de Oostenrijker               
Stanislaus Amann de sterkste. Bert Brader, René Westenberg en Marion van Linden wisten in hun categorieën een                 
podiumplek te behalen. Marion (eerste) en Bert (tweede) behaalden zelfs in de Eurotour eindrangschikking een               
ereplek. 
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Op de kampioenschappen sprong er één prestatie hoog bovenuit. Laura Nagtegaal won in York (Pennsylvania) het                
wereldkampioenschap Disc Golf in de amateurdivisie. Dit deed ze in de vrouwen 40+ divisie en met een straatlengte                  
voorsprong op de winnares van het zilver. Laura won eerder in 2019 al de tweede editie van het NK Disc Golf. Bij de                       
mannen ging die titel - na play-off met regerend kampioen René Westenberg - naar Rienk Kan. Bert Brader, Eveline                   
Nagtegaal en Ruben Timmerman wonnen de national tour, gespeeld over 10 speeldagen door het hele land, in                 
respectievelijk de MPO, FPO en MA1-divisies.  

Courses 
Wie de ontwikkeling van Disc Golf in de afgelopen jaren gevolgd heeft zal niet verrast zijn dat er in Noord Nederland                     
weer twee nieuwe Disc Golf courses ontstaan zijn. Beilen en Heerenveen zijn sinds respectievelijk juli en oktober                 
2019 een Disc Golf course rijker. In Beilen kunnen spelers 9 holes spelen, waar in Heerenveen zelfs 18 holes                   
aangelegd zijn. De Zoetermeerse course in het Van Tuyllpark beschikt inmiddels over een beginners- en gevorderden                
layout van beide 18 holes. De competitiewedstrijden maken minder gebruik van tijdelijke courses. Dit is de                
verdienste van de groei van het aantal vaste courses. In 2019 vond zo’n 71% van de bondswedstrijden plaats op                   
vaste courses. 
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Discipline Ultimate 

Competities 

Jeugd 
Het indoorseizoen 2018/2019 was de eerste keer dat de         
Jeugdcompetitie verdeeld was in een U14 en een U17 divisie          
met daarnaast HAT-speeldagen voor de U11 jeugd. Voor een         
aparte U20 divisie was deze winter niet voldoende animo bij          
de doelgroep, waar veruit de meeste U20 spelers meespelen         
bij de volwassenen en in de U17 competitie zijn in overleg           
altijd één of enkele iets oudere dispensatie spelers per team          
mogelijk. Gemiddeld kwamen er bij de U11 divisie zeventien         
spelers voor een wedstrijddag. De U11 speeldag van december         
werd gecanceld vanwege te veel concurrentie met Sinterklaas.        
In de eerste U14 divisie ooit zaten liefst twaalf clubteams.          
Indoorkampioen bij de U14 werd Bluefingers dat met 12-6 van          
Gronical Dizziness won. Spirit winnaars werden ex aequo MUG         
en Aurora. Bij de U17 waren er tien teams. Alle prijzen gingen            
naar AUC-ploegen. Na een benauwde halve finale tegen        
Aurora won AUC Power de finale met 12-3 van AUC Energy en AUC Speed ging er vandoor met de Spirit medailles. 

Ook tijdens het outdoorseizoen was er een U14 en een U17 Jeugdcompetitie met veelal clubteams, soms waren dat                  
combinatieteams van verschillende verenigingen. De U11 divisie deed net als tijdens de indoor haar jeugdspeeldagen               
in het HAT-format, waarbij een indeling in verschillende niveau’s net als tijdens het indoorseizoen niet meer                
noodzakelijk was. Bij de U11 waren er gemiddeld negentien spelers en de laatste speeldag werd zelfs met clubteams                  
afgewerkt, hoewel daar ook twee combinatieteams deelnamen. In de U14 divisie speelden uiteindelijk slechts zeven               
ploegen. Ongeslagen kampioen werden de Bluefingers die in de laatste poulewedstrijd met 6-6 gelijk speelden tegen                
concurrent GAUD. De Spirit of the Game ging naar de Spinners. In de U17 competitie waren elf teams waarvan eentje                    
de laatste speeldag afhaakte. Kampioen werden de Tijgers die in een spannende finale met 7-4 wonnen van de combi                   
Aurora/UFO. De spiritprijs ging naar UFO. 

Gedurende 2019 is er regelmatig contact geweest over de opzet en het verloop van de competitie tussen de                  
organisatie en de verenigingen die deelnamen aan de verschillende jeugdcompetities. Dit gebeurde vaak middels de               
appgroepen (NFB U14 Jeugdcompetitie en NFB U17 Jeugdcompetitie). In plaats van een evaluatie van alleen de                
nieuwe competitie indeling is er door na de voorjaarsvergadering opgerichte Taskforce Jeugd in de zomer van 2019                 
een enquête gehouden onder zowel de verenigingen als de jeugd zelf. Waarbij ook gevraagd is naar de ervaringen                  

met de huidige competitieopzet. Hieruit bleek dat men        
over het algemeen zeer tevreden was met de indeling         
in U11, U14 en U17 en ook met het feit dat U11 in             
HAT-vorm was en U14 en U17 juist in competitievorm         
gespeeld werden. Daarnaast zijn wat suggesties geuit       
waarmee de huidige opzet nog wat geoptimaliseerd       
kan worden. Tijdens najaarsvergadering heeft de      
Taskforce Jeugd haar aanbevelingen en advies aan de        
verenigingen gepresenteerd. De verenigingen hebben     
de aanbevelingen overgenomen en navolging hiervan      
is de nieuwe NFB Jeugdcommissie Ultimate gestart. Er        
is door de Jeugdcommissie in de laatste maanden van         
het jaar aan de hand van de suggesties van de          
Taskforce Jeugd een start gemaakt met het opstellen        
van het beleidsplan jeugdcompetitie. 
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Senioren 
In 2019 is de Nederlandse competitie opnieuw gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. Met de competities                 
bij elkaar opgeteld hebben 123 teams deelgenomen, ten opzichte van 120 teams in 2018. Deze groei komt                 
voornamelijk door een groter aantal teams in de damescompetities. De parallel en regionale 5v5 Randstad Open                
competitie had dit jaar 15 deelnemende teams en de in het westen georganiseerde Lightning Cup had 4                 
deelnemende teams. 
 
Voor de slotdag van de Indoorcompetitie worden de teams al enkele jaren over meerdere locaties verdeeld. Arnhem                 
en Wageningen waren in 2019 het toneel voor de finales, waarbij ongeveer een derde van de teams op de                   

laatstgenoemde locatie speelden. Daarmee wordt de ‘slotdag’       
sfeer behouden zonder dat wedstrijden ingekort hoeven te        
worden. Met de constante groei van de Indoorcompetitie is         
verdere splitsing van de competitie een logische stap.  
 
De slotdag van de outdoorcompetitie Open en Dames werd in          
2019 weer in Amsterdam gespeeld. Het zonnige (tropische) weer         
zorgde voor een perfecte setting voor een gezellige barbecue.         
Force Elektro 1 wist de titel van de Open competitie te grijpen en             
doorbrak daarmee de Amsterdamse en Utrechtse overheersing       
van de afgelopen jaren. Ook de indeling van deze slotdag staat           
onder druk, waardoor wedstrijden doorgaans worden ingekort,       
zodat alle teams hun wedstrijden kunnen spelen én de finales          
kunnen kijken. 
 

Competitieresultaten Senioren 2019 
 Aantal teams  1e plaats 2e plaats 3e plaats Spirit 

Dames Indoor 
2018-19 14 (12) AUC 1 UFO 1 Airborn nb 

Open Indoor 
2018-19 46 (45) AUC 1 Red Lights 1 Gronical 

 Dizziness 1 nb 

Dames Outdoor 
2019 10 (9) UFO 1 AUC 2 AUC 1 BfrisBee2’s/ 

Bluefingers 

Open Outdoor 
2019 31 (34) Force Elektro 1 UFO 1 AUC 1 MUG/UTKA/ 

Ultimaas 

Mixed 2019 22 (20) UFO 1 Gronical 
Dizziness 1 Ultimus Prime 1 Swamp Dragon 1 

Organisatie nationale competities 
Eind 2018 maakte Noombers bekend de stekker uit haar         
competitieplatform te trekken. Vanaf de outdoorcompetitie      
2019 wordt Ultimate Central weer gebruikt als het platform voor          
de competitie administratie voor de nabije toekomst.  
 
In 2019 zijn de Indoor, Outdoor Open en de Damescompetitie          
door het bestuurslid Ultimate Competities verzorgd. De Mixed        
competitie is door twee andere competitiecoördinatoren      
georganiseerd. Dit blijft een té marginale bezetting waarmee        
hooguit de uitvoering van de competities gewaarborgd wordt.        
Belangrijke ontwikkeltaken en andere bestuurszaken worden      
hierdoor niet opgepakt. Dit wordt verergerd door de huidige         

Jaarverslag 2019 pagina 10 



 
   
 
complexe competitiestructuur met promotie, degradatie en centrale locatie huur en toewijzing. Hierdoor vragen de              
competities enorm veel centrale organisatie gedurende de gehele competitieduur.  

Nieuwe competitie formats 
Tijdens de regiobijeenkomsten van het     
najaar zijn de eerste    
gedachtewisselingen geweest over een    
nieuw format voor de competities.     
Daarmee zetten we de volgende     
stappen naar een competitiestructuur    
die een oplossing biedt voor de      
logistieke en organisatorische   
uitdagingen die we afgelopen jaren     
hebben ervaren. Dit door te werken      
met divisies zonder promotie en     
degradatie tijdens een   
competitieseizoen. Dat stelt ons in staat      
om voorafgaand aan een competitie     
duidelijkheid te geven over het     
wedstrijdschema en voorkomen we de     
organisatorische pieken. Bij de    
indoorcompetitie (2019-2020) zijn de    
eerste veranderingen al doorgevoerd. 
 

Ontwikkeling technisch kader 
In het jaarplan voor 2019 is er een ambitieus plan neergelegd voor het verder uitbouwen van de training en opleiding                    
van trainers en coaches binnen ultimate frisbee. Te ambitieus bleek al snel. Onder andere beperkt beschikbare uren                 
en veranderde administratieve eisen van NOC*NSF voor certificering maakte dat de mooie plannen niet geresulteerd               
hebben in een concreet aanbod in 2019. Voortkomend uit projecten van Nederland Sport zal een deel van de                  
plannen worden opgepakt in de loop van 2020. De noodzaak van opleidingsmogelijkheden blijft, en de wens om tot                  
een goed en passend aanbod te komen is alleen maar sterker geworden. De oorspronkelijke plannen voor 2019,                 
namelijk FT 2 of daarmee vergelijkbaar aanbod en het faciliteren van kennisuitwisseling, worden meegenomen in de                
activiteiten van 2020 en 2021.  
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Nationale Teams Junioren 

Algemeen 
Het seizoen 2019 begon zoals inmiddels gebruikelijk al in het najaar van 2018. Op 4 dagen (7 oktober, 28 oktober, 25                     
november en 16 december) verzamelden de Nederlandse Jeugdspelers met ambitie zich in Leusden voor de open                
POP UP trainingen. Deze POP UP trainingen werden telkens bezocht door gemiddeld 70 spelers (ongeveer 25 meisjes                 
en 45 jongens). Op 30 december werd het kalenderjaar afgesloten met het Oliebollen HAT. 
De selectietrainingen voor de U17 en U20 teams vonden plaats op 27 januari en 3 februari 2019. Dit jaar was er op                      
het EYUC voor het eerst een U20 mixed divisie en daar heeft de Nederlandse delegatie vol verve aan deelgenomen. 
 
Dankzij een sponsorbijdrage van de organisator van het        
WK 2020 in Leeuwarden konden de jeugdteams, net als de          
Nationale senioren- en beachteams spelen in een nieuw        
nationaal uit- en thuistenue. Leverancier voor de 2019 en         
2020 tenues is VC Ultimate. 

EYUC Polen 
De delegatie die afreisde naar Polen was groot. Drie         
complete jeugdteams met begeleiding is al snel 75        
personen. Met een centraal geregelde touringcar en heel        
veel ouders kwamen de spelers, coaches, begeleiding en        
fysiotherapeuten aan in Wrocław voor het Europees       
kampioenschap ultimate frisbee U17 en U20. Veel dank is         
verschuldigd aan de aanwezige enthousiaste ouders als       
zeer positieve supporters. Naast de mentale steun waren        
zij er ook dit jaar weer met een enorme inzet op de            
verzorging van gezonde, voedzame en heerlijke lunches. 

U17 meisjes 
Het U17 meisjes team van coaches Charlotte Verheij en Jasper Florijn bestond uit ervaren en nieuwe speelsters.                 
Maandelijks werd er getraind en er werd extra gewerkt aan de teambuilding tijdens de 24-uurs training en het                  
volwassen RH toernooi. 
 

Het EYUC in Polen begon voor de meiden met pittige          
wedstrijden tegen sterke tegenstanders als Frankrijk en       
Duitsland. Op dinsdag herpakten de meiden zich en speelden         
op woensdag twee mooie wedstrijden tegen Slowakije en        
Tsjechië. Nederland wist veel druk te zetten tijdens de         
verdediging en haar kalmte te bewaren op de aanval en          
scoorde daarmee haar verdiende punten. 
 
De afsluitende wedstrijd van het toernooi was tegen        
Oostenrijk. De teams waren lang aan elkaar gewaagd        
Uiteindelijk had Oostenrijk de langste adem en wist er met de           
winst vandoor te gaan. Desondanks de laatste plek heeft         
Nederland een prestatie neergezet waar de meiden trots op         
mogen zijn. Als kers op de taart werd het U17 damesteam bij            
de prijsuitreiking verrast met de spirit-of-the-game prijs! 
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U17 jongens 
Coaches Peter Coenen en Igno van Hees hadden een stevig trainingsplan ontwikkeld om hun deels ervaren ploeg                 
klaar te stomen voor het EYUC. Maandelijkse trainingen, individuele oefenprogramma’s, 24-uurs training in Almere              
en eind mei RH. Dit toernooi werd afgesloten met een 8ste plek in de Rising Divisie. Dat belooft wat voor de                     
toekomst. 
 
Op het EK kwam het team goed uit de startblokken. In de eerste             
poule werd het team tweede met daarbij een zeer belangrijke          
overwinning op Groot-Brittannië. In de daaropvolgende      
powerpool eindigde het team als vierde. In de kwartfinale troffen          
zij Frankrijk. Het Franse team bleek een maatje te groot. In de            
laatste wedstrijd voor plek 5/6 werd voor de tweede keer          
verloren van Oostenrijk. Uiteindelijk zeer trots, is het team zesde          
van Europa geworden en vijftiende in het spiritklassement. Voor         
elkaar willen werken, volle inzet in én om het veld, elkaar ruimte            
en speeltijd gunnen, verantwoordelijkheid nemen als je captain        
bent en zorgen dat iedereen fit op het veld kan verschijnen. Het            
was er allemaal. 

U20 mixed 
Het seizoen voor het U20 team liep wat anders dan andere jaren. Er waren onvoldoende speelsters op niveau voor                   
een compleet U20 damesteam. Dat er dit jaar voor het eerst een U20 mixed divisie zou zijn op het EYUC was een zeer                       
welkome ontwikkeling. Daardoor konden de U20 dames en heren samen deelnemen aan het EK. Het team werd                 
gecoacht en getraind door Ted Beute en Arno Smit. Elke maand kwamen de spelers in Leusden bij elkaar voor een                    
teamtraining. Daarnaast trainden zij natuurlijk bij hun vereniging, speelden volwassencompetitie en trainden zij             
individueel. Omdat er in de voorbereidingsperiode weinig mixed toernooien zijn werd er in de voorbereiding gekozen                
om als twee aparte teams deel te nemen aan RH. 
  
In Wrocław behaalde het team mooie overwinningen op Tsjechië, Turkije en het unieke EUtopia (een Europees pick                 
up team). Daarnaast was er een verlies tegen het ongenaakbare Letland, een helaas onverwachte nederlaag tegen                
Spanje en werd de bijzondere wedstrijd tegen Hongarije nipt verloren. Gelukkig kwam er een succesvolle herkansing                
tegen datzelfde Hongarije in de strijd om de derde plaats, waarmee Nederland U20 Mixed in Polen de trotse winnaar                   
was van de bronzen medaille en een vierde plek voor de spirit. 

Deelname aan de toernooien, trainingen en begeleiding werd ook dit jaar mogelijk gemaakt door de NFB met                 
financiële en praktische ondersteuning, door de spelers en hun ouders en door andere betrokkenen. De kosten voor                 

de deelnemers zijn zo laag mogelijk gehouden. Alle inzet         
van crew en organisatie, fysiotherapeuten en ouders was        
vrijwillig met enkel vergoeding van onkosten. 

De NJT-organisatie wil zoveel mogelijk junioren laten       
profiteren en genieten van het hoogste nationale en        
internationale ultimate niveau. Daarnaast streven we naar       
een zo hoog mogelijk spelniveau, met name voor de         
U20-teams. Deze missie krijgt steeds meer vorm. 
 
De kennis en ervaring die deze spelers al op jonge leeftijd           
opdoen en het hoge spelniveau dat zij meebrengen, komt         
ook de verenigingen steeds meer ten goede. (oud-)U20        
spelers duiken steeds vaker op als belangrijke spelers in         
clubteams, maar ook als (jeugd)trainers en betrokken       
verenigingsleden.  
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Seizoen 2019/2020 
Eind 2019 is er weer gestart met POP UP         
trainingen waar alle spelers (U17 en U20) die        
hard willen werken en beter willen worden       
welkom zijn. Aan het eind van de reeks POP UP          
trainingen worden in januari 2020 de      
selectietrainingen voor de U20 teams     
georganiseerd. 
 
2020 is voor de U17 jeugd een tussenjaar        
waarin wel een aantal centrale trainingen      
worden georganiseerd om het contact te      
behouden en te blijven bouwen aan      
vaardigheden en ervaring. 
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Nationale Teams Senioren 
In het najaar van 2018 begonnen drie gras teams met de voorbereidingen voor de cyclus 2019/2020. Een dames- en                   
een herenteam zouden deel gaan nemen aan het EK 2019 in Győr (Hongarije), een mixed team aan het WK U24 in                     
Heidelberg, Duitsland. En vier beach teams, te weten mixed, mixed masters, men masters en great grand master                 
open, namen deel aan het EK beach in Portimão, Portugal. 
 
Er werd aan het begin van 2019 een start gemaakt met het meer centraal organiseren van de nationale senioren                   
teams met om te beginnen zoveel mogelijk één trainingslocatie, afspraken over selectie en trainingen en waar                
mogelijk praktische ondersteuning vanuit de centrale organisatie. Dit met als doel om de organisatiedruk te               
verlichten voor spelers en coaches en van elkaar te leren. Het leidde tot betere samenwerking en afstemming, onder                  
andere omdat we elkaar allemaal vaker tegenkwamen en terloops zaken konden uitwisselen en afstemmen. Aan het                
eind van het seizoen bleek dat het prettig werkt maar ook het nog beter kan en dat we nóg meer moeten zoeken                      
naar manieren om van elkaar kunnen leren en op een positieve manier van elkaar kunnen  profiteren. 

U24 Mixed 
In oktober 2018 is de selectieprocedure gestart. Het U24-mixed team onder leiding van Leontine Sonneveldt en Hans                 
Lommen is zesde geworden op het WK in Heidelberg. Het resultaat van een enerverend seizoen. 
 
Na veel trainingen tijdens de winter was het eerste         
voorbereidingstoernooi tegen het Franse volwassen- en      
U24-mixed teams team een goede en vooral noodzakelijke        
wake-up call voor het team, dat daarna een nieuwe         
intensiteitsmodus vond. In Heidelberg kwam het team na een         
enorm spannend driehoekje als derde uit de pool of death          
met USA, Groot-Brittannië, Frankrijk en Letland en behaalde        
daarmee een plek in de powerpools. Twee overwinningen en         
een nederlaag later was een plek in de kwartfinale binnen.          
Uiteindelijk werd er gespeeld voor de vijfde plek in een          
rematch tegen Canada. Na een break voor ieder in de tweede           
helft was het universe op 14-14. Canada brak en haalde de           
wedstrijd binnen. Hiermee werd het U24 mixed zesde op het          
WK met een zevende plek in het spiritklassement. 

Dames 
Het damesprogramma is eind 2018 gestart met open selectietrainingen onder leiding van de coaches Rixt Hofman en                 
Trish York. Na de twee open trainingen volgden twee selectietrainingen, zes teamtrainingen en twee internationale               
oefentoernooien.  

 
Na een goed voorbereidingsseizoen stond het team voor        
de uitdaging van het EK. Het was warm in het Hongaarse           
Győr en er waren pittige omstandigheden. Dankzij de        
goede zorgen van de teamfysiotherapeut is het gelukt om         
iedereen op de been en in het veld te houden.          
Wedstrijden winnen bleek vaak een stap te ver. Maar         
ondanks de zware tegenstanders en omstandigheden      
werd er gestreden voor elk punt en werd er niets          
weggegeven. De coaches en spelers kijken dan ook terug         
op een mooi en leerzaam toernooi. De overwinning in de          
laatste wedstrijd werd gecombineerd met een mooie       
derde plek in het Spiritklassement. 
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Heren 
De organisatie van het herenteam is in december gestart         
met Casper Schmitt en Sjoerd Helfrich als coach. De heren          
selectie bestond uit een mix van ervaren spelers,        
aangevuld met de eerste lichting jeugdinternationals en       
enkele nieuwe talenten. Als voorbereiding op het EK        
waren er zes gezamenlijke trainingen, een speeldag tegen        
enkele Belgische topteams en twee     
voorbereidingstoernooien. Aan het begin van het EK werd        
duidelijk dat het EK als kwalificatietoernooi voor het WK         
diende. In de laatste spannende wedstrijd tegen Israël        
stond directe kwalificatie op het spel. Gelukkig was de         
winst op Israël en daarmee een vijftiende plaats op het EK           
genoeg voor een direct ticket voor het WK in Leeuwarden          
in 2020. Het herenteam werd zevende in de Spirit. 

Beach 
Naast de Grass teams zijn eind 2018 ook de beachteams begonnen met hun voorbereidingen op het EK. Na een half                    
jaar trainen op de Nederlandse stranden en enkele oefentoernooien vond het EK Beach plaats op de stranden van                  

Portimão. Nederland werd daar vertegenwoordigd door      
een mixed, mixed masters, men masters en great grand         
master open team. Ook dit jaar werden deze teams         
administratief organisatorisch ondersteund door de NFB      
en de BONDcenter administratie. 
 
Op de strand van Portimão werden door de vier         
Nederlandse teams hard gestreden om de Nederlandse       
eer hoog te houden. Het mixed eindigde op een elfde          
plaats met een mooie vijfde plaats in de spirit. Het Master           
Mixed team eindigde op een zevende plek en elfde in          
Spirit. De Master Mannen vonden we terug op de         
negende plek en zesde in Spirit. De Great Grand Masters          
(48+) eindigde als tweede na een zeer warme finale tegen          
de Zweden en konden dit EK met een zilveren medaille          
afsluiten. 
 

Seizoen 2019/2020 
Het nieuwe seizoen in voorbereiding op het WK in Leeuwarden in 2020 werd op veler verzoek wat eerder dan tot nu                     
toe gebruikelijk gestart met een Kick-Off training op 31 augustus op Topsportcentrum Papendal. Door de trainers en                 
coaches staf van het 2018/2019 seizoen werd er in verschillende groepen trainingen gegeven. Een mooie start van                 
een bijzonder seizoen. 
 
Na de Kick-Off werden er in september try outs gehouden voor het Mixed team en daarna later in september en in                     
oktober try outs voor het Heren en Dames team. Na de twee selectietrainingen werd er door de nieuwe coaches van                    
beide teams gekozen voor een voorlopige selectie zodat een aantal spelers iets langer de mogelijkheid kregen meer                 
van zichzelf te laten zien. 
 
In het najaar en de winter van 2019 werden de teamtrainingen gedraaid zodra het weer en de veldconditie dit toe                    
lieten. Op naar een goede basis om in 2020 op eigen bodem te laten zien wat de Nederlandse teams waard zijn. 
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Jaarrekening 

  
In het hiernavolgende deel van het jaarverslag worden financiële resultaten en financiële positie van de Nederlandse                
Frisbee Bond over 2019 nader toegelicht. We doen dit aan de hand van de volgende onderwerpen: 
 
 

● Resultatenrekening 2019 

● Voorgestelde resultaatbestemming 

● Balanspositie per 31-12-2019 

 
 
Voor het jaar 2019 was een positief resultaat uit reguliere activiteiten begroot van € 3.000. Daarnaast hielden we                  
rekening met periodieke/eenmalige kosten van € 17.300 ten laste van de bestemmingsreserves. Per saldo een               
begroot netto resultaat van € 14.300 negatief. 
Door o.a. hogere inkomsten bij Disc Golf en lagere kosten voor bestuur en Nationale Jeugdteams, sluiten we 2019 af                   
met een positief resultaat uit reguliere activiteiten van € 14.359 en per saldo een netto resultaat van € 1.379                   
negatief. 
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Totaal opbrengsten € 83.715 € 75.269 € 69.456 € 81.557 € 89.866 € 90.846 
Totaal kosten € 66.076 € 72.267 € 76.758 € 88.616 € 60.377 € 92.225 
Resultaat € 17.639 € 3.002 € -7.302 € -7.059 € 29.489 € -1.379 
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Resultatenrekening 
De resultatenrekening geeft een overzicht van de in 2019 gerealiseerde opbrengsten en kosten. Ter verantwoording               
van het gevoerde beleid worden deze vergeleken met de door de bondsvergadering goedgekeurde begroting en               
nader toegelicht. 
 

 
 

 

Jaarverslag 2019 pagina 18 



 
   
 

Algemeen 
 
Opbrengsten 
 
 
 
Kosten 
 
 
 
 
De contributieopbrengsten over 2019 zijn ongeveer 6% lager uitgevallen dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat               
een iets sterkere ledengroei was begroot, met name in de eerste helft van het jaar. De overige algemene                  
opbrengsten zijn vrijwel volledig in lijn met de verwachting. 
 
De kosten voor Bestuur & Vergaderingen zijn ook dit jaar ruim binnen de begroting gebleven. Het grootste deel van                   
2019 is er nog gewerkt met een klein bestuur. Ook wordt meer en meer digitaal overlegd. Tenslotte zijn door het                    
gebruik van gratis of gunstig geprijsde locaties ook de kosten voor bondsvergaderingen en regiobijeenkomsten lager               
uitgekomen dan begroot. 
 
In 2018 is de opstart van de jeugdactiviteiten door Bear Discgolf in Immerloo Park (Arnhem) ondersteund. De kosten                  
voor Administratie & Secretariaat zijn in lijn met de begroting. De belangrijkste uitgave in deze categorie is de inhuur                   
van BONDcenter en daarnaast automatiserings- en bankkosten. Ook de kosten voor Verzekeringen &             
Lidmaatschappen sluiten aan bij de begroting. 

Competities & Speeldagen 
 
Opbrengsten 
 
 
 
Kosten 
 
 
 
 
De centraal georganiseerde Ultimate Senioren competities zijn nog iets harder gegroeid dan verwacht, wat zich               
terugvertaalt in de opbrengsten. Door sterk gestegen tarieven zijn de directe kosten voor zaal- en veldhuur                
onevenredig hoger uitgevallen. De overheadkosten voor administratie, gebruik Ultimate Central e.d. worden            
hierdoor slechts voor een derde gedekt.  
 
De lagere opbrengst bij Ultimate Jeugd komen volledig voor rekening van een administratieve fout in 2018. Hierdoor                 
zijn de inkomsten (€ 3.620) van het indoor seizoen 2018-2019 volledig toegekend aan het boekjaar 2018 i.p.v. 2019.                  
De werkelijke opbrengsten bedragen dus ongeveer € 8.700. Aan de kostenkant is een vergelijkbare fout gemaakt,                
door teveel kosten toe te rekenen aan 2018 (€ 1.310). De werkelijke kosten zijn daarmee ongeveer € 6.000. 
 
De sterke groei van het aantal Disc Golf spelers en de verbeterde competitieorganisatie, zien we nu ook terug in de                    
competitieopbrengsten. Omdat de directe kosten daarbij lager zijn dan begroot, kunnen er, naast de dekking voor de                 
overheadkosten, extra middelen worden gereserveerd voor toekomstige investeringen. 
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Sportontwikkeling 
 
Opbrengsten 
 
 
 
Kosten 
 
 
 
 
 
 
Hoewel het aantal teams dat deelneemt aan NFB sanctioned competities in 2019 met ruim 6% is gegroeid, is dit maar                    
beperkt terug te zien in de Bijdrage Sportontwikkeling (spelerslicenties +2%). Dit wordt deels verklaard doordat de                
Indoor- en Randstad Competitie, waar met kleinere teams wordt gespeeld, relatief harder groeien dan de overige                
competities. 
 
De sponsoring door Team TOC is verstrekt in natura. De tenues voor spelers en crew van alle 2019 Grass Nationale                    
Teams zijn door hen ter beschikking gesteld. Dit vertegenwoordigde een inkoopwaarde van € 9.750. Tevens niet uit                 
de jaarrekening blijkend is de sponsoring in natura door Layout Gloves met een inkoopwaarde van ongeveer € 500. 
 
Doordat in 2019 geen trainersopleiding is georganiseerd, zijn er uiteraard geen opbrengsten en kosten. Ook voor Disc                 
Golf ontwikkeling zijn in 2019 geen uitgaven gedaan. Verder is, in overleg met de verenigingen, de in september 2019                   
geplande Throw a Disc Day verplaatst naar 2020. Daarmee zijn de bijbehorende promotiekosten ook doorgeschoven. 
 
De post NJT’s, NT’s & Ultimate ontwikkeling geeft het saldo van uitgaven, eigen bijdragen en onttrekkingen reserves                 
voor de Nationale Teams en de bijbehorende ontwikkelprogramma’s. De bijbehorende specificatie ziet er als volgt               
uit: 
 

 
Het vanuit de NFB beschikbare budget voor 2019 bedroeg in totaal ruim € 33.000. Naast de in de begroting                   
opgenomen € 12.500 was € 11.100 beschikbaar uit de reserves, plus de genoemde sponsoring door Team TOC. 
 
Bij de NJT’s zijn de kosten ook dit jaar lager uitgevallen dan begroot. Het surplus zal aan de NJT reserve worden                     
toegevoegd. Bij de senioren teams wordt het saldo van kosten en opbrengsten met de spelers verrekend. Onder                 
Ultimate ontwikkeling worden onder andere de kosten voor Pop-Up trainingen en de algemene overheadkosten van               
de Nationale Teams verantwoord. 
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Resultaatbestemming 
 

 
 

Trainersopleiding en Lustrum 
Omdat in 2019 geen opleidingen zijn verzorgd, is de reservering ongemoeid gelaten. De netto kosten van de NFB 40                   
jaar festiviteiten zijn verrekend met de daarvoor bestaande reserve. 
 

Nationale Teams Senioren & Junioren 
De onttrekkingen aan deze reserves in 2019 zijn hiervoor reeds toegelicht. De toevoeging reserve Junioren is het                 
saldo van de besparingen op het EYUC budget en de extra kosten Pop-Up trainingen. Voor de reserve Senioren wordt                   
een extra reservering voorgesteld i.v.m. de te verwachten kostenoverschrijding WUGC 2020. 
 

Organisatie ontwikkeling en Disc Golf ontwikkeling 
Er is op dit moment geen aanleiding om de reserve Organisatie ontwikkeling aan te passen. De reserve Disc Golf                   
ontwikkeling wordt opgehoogd met het niet bestede competitie budget. 
 

Assurantiekosten 2018 
De verzekeraar heeft de voor 2018 niet gefactureerde premie Collectieve Bestuurders Aansprakelijkheidsverzekering            
alsnog in rekening gebracht. Deze kosten zijn geboekt ten laste van de daarvoor gedane reservering. 
 

WUGC 2020 Leeuwarden 
De toevoeging aan deze reserve komt overeen met het in de begroting 2019 reeds opgenomen bedrag. 
 

Algemene reserve 
Vergelijking van de Balans 2018 met die van 2019 gaf een verschil van € 15 dat niet door onze administratie kan                     
worden verklaard. Gezien de geringe omvang van het verschil, is toestemming gegeven dit ten laste van de Algemene                  
reserve te corrigeren. Verder resulteert de bestemming van het resultaat zoals hierboven aangegeven in een               
verlaging van de Algemene reserve met € 41.  
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Balans 
De balans geeft een overzicht van enerzijds de bezittingen, de activa en anderzijds het vermogen en de schulden, de                   
passiva, van de NFB. 

Activa 

 
Materiële vaste activa 
Dit betrof de door de NFB voorgefinancierde aanhanger inclusief materiaal t.b.v. de Disc Golf competitie. Deze zijn                 
sinds 2016 volledig afgeschreven. 
 
Vlottende activa 
De liquide middelen geven het saldo van de betaal- en spaarrekening. De vorderingen zijn de nog openstaande                 
debiteuren. De overlopende activa hebben betrekking op nog te verzenden facturen voor contributies en spelers               
licenties en de reeds vooruitbetaalde bedragen voor indoor competities Ultimate en Nationale Teams. 

Passiva 

 
Eigen vermogen 
De ontwikkeling van het eigen vermogen is hierboven bij de resultaatbestemming reeds besproken. 
 
Kortlopende schulden 
Naast nog te betalen facturen (Crediteuren) betreft dit de overige schulden voor o.a. nog te betalen                
vrijwilligersvergoedingen en de reeds ontvangen bedragen voor de competities Disc Golf en Indoor Ultimate              
2019-2020. 

Kengetallen 
 
 
 
 
De kengetallen laten een verdere versterking van de financiële positie van de NFB zien. Dit is met name bereikt                   
doordat in 2019 extra aandacht is besteed aan debiteurenbewaking. De liquiditeit geeft de verhouding tussen               
vlottende activa en kortlopende schulden. Solvabiliteit geeft het aandeel van het eigen in het totale vermogen. 
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Bijlage 1: Rooster van aftreden 
 
 

Bestuur     

Dagelijks bestuur  Start 1e termijn Einde 1e termijn Einde 2e termijn 

Voorzitter Jos Verhoeven 2013-2 2017-2 2021-2 

Secretaris Mirjam Jansen 2017-2 2021-2  

Penningmeester Jasper Florijn 2016-1 2020-1  

Algemeen bestuur     

Communicatie Ellen Seerden 2018-1 2022-1  

Promotie Kees Aufleger 2019-2 2023-2  

Discgolf Rienk Kan 2019-2 2023-2  

Grow the Sport Comité    

Voorzitter Rienk Kan 2019-2 2023-2  

Lid Sander Bahnerth 2018-2 2020-2  

Lid Peter Buijsrogge 2018-2 2020-2  

Lid Paul Sterk 2018-2 2020-2  

Lid Ernst de Jager 2019-2 2021-2  

Raad van Advies     

RvA Lid Erik Schmieman 2013-1 2017-1 2021-1 

RvA Lid Erik Puyt 2014-2 2018-2 2022-2 

RvA Lid Suzanne Poyck 2015-2 2019-2 2023-2 
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