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Inleiding 
Afgelopen jaar liep anders dan we hadden gehoopt. Veel activiteiten en evenementen konden             

vanwege de maatregelen tegen het coronavirus niet doorgaan, met de annulering van het WK              

Leeuwarden 2020 als ultieme teleurstelling vanwege de inzet die het gekost heeft om het WK naar                

Nederland te halen. Maar ook de momenten waar we elkaar het meest zien, trainingen en               

competities zijn afgelast.  

 

Toch zijn we blijven denken in kansen en hebben we onze veerkracht getoond. Activiteiten zijn               

waar mogelijk in een aangepaste vorm doorgegaan, we vergaderen en spreken elkaar online, er              

komen in een rap tempo nieuwe Disc Golf courses uit de grond, de eerste contouren van de                 

trainersopleiding zijn zichtbaar en we zijn live met Unify, de nieuwe digitale omgeving voor              

sportbonden en verenigingen met veel potentie voor administratieve versoepelingen. 

 

Komend jaar brengt veel uitdagingen op het gebied van boeien & binden van leden en het                

versterken van de verenigingen. Hoe we dat gaan doen en meer, vinden jullie in dit NFB Jaarplan                 

2021. 
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Organisatie 
 

De taakgebieden en taakverdeling die we daarbij voor 2021 zien zijn: 

 

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

● Sporttechnische ontwikkeling en Nationale teams Ultimate & Disc Golf en Jeugdcommissie           

→ Mirjam Jansen 

● Competities & ontwikkeling breedtesport/sportparticipatie en jaarplanning → Jasper        

Florijn  

● Ontwikkeling & promotie Disc Golf → Rienk Kan 

 

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

penningmeester (Jasper Florijn) blijven bij hen belegd, waarbij de bijbehorende administratieve           

taken zoveel als mogelijk extern worden belegd. Hierdoor kunnen we ons binnen dit             

bestuursmodel nog meer richten op de verdere ontwikkeling van de frisbeesport in Nederland. 

 

Breedtesport en sportparticipatie 

Sporten worden in toenemende mate beoordeeld op hun maatschappelijke toegevoegde waarde           

en de mate waarin ze sportparticipatie bevorderen. NOC*NSF verschuift haar focus naar de             

breedtesport. Dat betekent ook dat de frisbeesport aantoonbaar haar rol op moet pakken in het               

bevorderen van de sportparticipatie. Extra kader is vereist om de mogelijkheden hierbinnen te             

onderzoeken en de realisatie van deze mogelijkheden te overzien. 

 

Implementatie Unify en verdere mogelijkheden 

In 2021 zijn we live met Unify, het nieuwe digitale platform voor een moderne ledenadministratie.               

Daarbij plukken we de vruchten van de samenwerking met Nederland Sport, maken we een              

volgende stap in de professionalisering en verlagen we de administratieve rompslomp voor de             

bond en de verenigingen.  

  

In 2021 kijken we naar de verdere mogelijkheden die Unify biedt, bijvoorbeeld            

betalingen via iDeal, inschrijven voor evenementen/competities en gerichte        

communicatie per doelgroep.  

 

Met Unify geïntegreerde NFB-app en NFB website 

Met onze eigen NFB-app en vernieuwde website creëren we mogelijkheden om           

(gericht) te communiceren en informatie beter vindbaar te maken. In 2021           

bekijken we hoe we de NFB-app optimaal kunnen benutten om onze           

communicatie te verbeteren en professionaliseren.  
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Statuten en reglementen 

In 2020 zijn de nieuwe statuten goedgekeurd en bekrachtigd. Eind 2020 actualiseren we het              

Algemeen Reglement. In 2021 borduren we hier op voort en gaan we aan de slag met het volledig                  

maken en bekrachtigen van onder andere de competitiereglementen. Daarmee zorgen we dat de             

regels en procedures van onze sport actueel en helder beschreven zijn. We doen hierbij een               

beroep op onze eigen reglementen commissie en de stichting Vereniging en Recht voor advies. 
 

WUGC 2021 Leeuwarden - Team TOC 

Het WK 2021 in Leeuwarden is definitief verplaatst naar 2021. De beslissing over het definitief               

doorgaan moet echter nog worden genomen. Naar verwachting zullen de WFDF en organisator             

Team TOC hierover uiterlijk in januari 2021 beslissen. Of en hoe het WK en het               

voorbereidingstraject hiernaartoe er uit zullen zien is daarom nu moeilijk in te schatten. We              

maken voor 2021 geen nieuwe plannen en hopen dat we de initiatieven zoals voorgenomen in               

2020 kunnen gaan uitvoeren. Dat geldt ook voor promotie activiteiten, zoals de Throw a Disc Day. 
 

De organisatie van het toernooi en side events is in handen Team TOC gedaan en als NFB worden                  

we daarbij nauw betrokken. Dit geeft ons de mogelijkheid om, naast de specifieke event promotie               

van Team TOC, de frisbeesporten en onze verenigingen extra onder de aandacht te brengen. 
 

Ontwikkeling bestuur 

Net als in de sport, geloven we ook als bestuur in de kracht van een team. Om die reden hebben                    

we veel onderling contact en overleggen we structureel elke twee weken digitaal. Daarnaast             

starten we elk sportseizoen met een informele bijeenkomst waarin we elkaar bijpraten en ‘de              

klokken weer gelijk zetten’. Om de twee jaar gaan we hierin nog een stapje verder. Dan trekken                 

we een dag uit om, met externe begeleiding, de ontwikkeling en het functioneren van de NFB en                 

onze eigen rol daarin te evalueren. In 2021 organiseren we weer een dergelijke dag en besteden                

we onder andere aandacht aan de dynamiek binnen het bestuur. 
 

Veilig Sportklimaat 

Plezier en (sociale) veiligheid zouden bij sport altijd hand in hand moeten gaan. Als NFB willen we                 

meer dan ons steentje bijdragen aan een veilige sport cultuur waarbij iedereen zich veilig voelt               

zowel op als naast het veld. Een sportcultuur waarin ras, geaardheid, geslacht, politieke of              

geloofsovertuiging en wat ons mensen verder uniek maakt geen enkele belemmering is om je              

veilig en thuis te voelen in de frisbeesport. In 2021 zullen we verder werken aan de                

bewustwording en communicatie met betrekking tot een veilig sportklimaat. 
 

Sterke verenigingen & synergie 

Bij regiobijeenkomsten ontdekken we hoeveel we van elkaar kunnen leren, op zowel bestuurlijk             

als inhoudelijk vlak. Unify maakt het makkelijker om elkaar te vinden en kennis te delen met                

bestuursleden of trainers bij andere verenigingen. Daarmee voorkomen we dat we het wiel             

opnieuw uit moeten vinden en versterken verenigingen elkaar. De NFB speelt daar een             

faciliterende en netwerkende rol in. 
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Ultimate 
 

Competities Senioren 
Vanaf 2020 is de nieuwe structuur van de competities uitgerold over de Open en de Mixed                

competities: grotere vaste divisies die niet van samenstelling veranderen over het seizoen en die              

doorgaans een volle round-robin spelen en vervolgens wordt het kampioenschap van de divisie via              

een finale format bepaald. Elke divisie krijgt daarbij een eigen prijsuitreiking. We plukken al de               

vruchten deze nieuwe structuur door o.a. de organisatorische versoepelingen die deze structuur            

met zich meebrengt. In 2021 bouwen we hierop verder. Deze nieuwe structuur is door de corona                

pandemie niet voor alle seizoenen tot de praktijk gekomen, maar de formats voor deze              

competities zijn al wel uitgewerkt. 

 

Een aantal algemene procedures verdient extra      

aandacht, zoals de totstandkoming van de initiële       

rangschikking, het toevoegen van extra spelers en       

de promotie/degradatie na afloop van het seizoen.       

Daarnaast is er de mogelijkheid om aparte regels        

per divisie vast te stellen, afhankelijk van de        

behoefte van die divisies. In 2021 nemen we deze         

procedures en regels onder de loep en denken we         

na over geschikte oplossingen. 

 

Het is belangrijk dat de regels en andere procedures die nu niet formeel vastgelegd zijn, worden                

beschreven in het competitiereglement voor Ultimate competities. Daarmee creëren we          

duidelijkheid en transparantie over de regels naar de verenigingen en spelers. We creëren een              

proces waarmee wijzigingen in het competitiereglement niet op de bondsvergadering hoeven te            

worden goedgekeurd, zodat we daar meer flexibiliteit in mogelijk maken. 

 

Met de implementatie van Unify wordt het mogelijk voor verenigingen om competitieteams aan             

te maken in de ledenadministratie. Dit maakt het eenvoudiger om controles te doen op              

lidmaatschappen en competitie licenties. Hierdoor lopen verenigingen geen risico door          

onverzekerde leden die competitie spelen en verbeteren we de financiële verantwoording van de             

competities. 

 

Evaluaties worden een standaard onderdeel van competities. Dit biedt inzicht in de ervaring en              

behoeftes van de deelnemers. Hierdoor houden we onze voelsprieten gericht op de spelers             

ervaringen en kunnen we verbeterpunten sneller signaleren. We kijken naar de behoefte van de              

breedtesporters. De hoofdvraag is daarbij hoe we spelers kunnen boeien en binden binnen de              
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competities. Een concreet voorbeeld is de vraag of we de onderste divisies van de Outdoor               

competities volgens een 5v5 format zouden moeten gaan spelen. 

 

De slotdag is het moment suprême van de competities, en die uitstraling willen we verstevigen.               

Bjv. door de finalewedstrijden van de Open & Dames competities te filmen. We onderzoeken, met               

de verenigingen, de mogelijkheden om de slotdag extra aankleding te geven.  

 

Bij alles wat hier is genoemd, is heldere communicatie essentieel. Het is belangrijk dat regels,               

procedures en andere informatie over competities goed kunnen worden gevonden. De nieuwe            

website en NFB-app bieden interessante mogelijkheden om dergelijke informatie beschikbaar te           

maken. 

 

 

Jeugdcompetities en -ontwikkeling 
De jeugdcommissie heeft vorm gekregen en is in 2020 voortvarend aan de slag gegaan. In 2021                

zullen zij hun activiteiten verder uitbreiden. 

 

De eerste prioriteit voor de verenigingen met jeugdleden blijkt ledenwerving te zijn. De Top 5 van                

beste ideeën/voorbeelden zal worden uitgewerkt en van praktisch materiaal worden voorzien om            

verenigingen te ondersteunen bij hun activiteiten. 

 

De jeugdcommissie zal in de loop van het jaar de          

verschillende competities tegen het licht houden en       

verder bespreken met betrokken. Het doel is om een         

professionaliseringsslag te maken en voor de steeds       

veranderende samenstelling van de spelersgroep     

passende competitie formats te bedenken. 

 

In 2021 wordt er een begin gemaakt aan de         

organisatie van de Discdays. Regionale trainingen      

voor de niet NJT spelers die het leuk vinden om met           

leeftijdsgenoten te trainen en te spelen. 

 

 

Nationale Teams & Sportontwikkeling 
2021 het jaar van WUGC Leeuwarden en EYUC Malmö en Hollabrunn 

 

Door het doorschuiven van het WUGC naar 24-31 juli 2021 schuiven ook de ambities en plannen                

door. De prioriteit ligt ook in 2021 bij de nationale Grass teams en daarbinnen bij het Mixed                 

volwassenen team. Wanneer team belangen botsen wordt bij keuzes deze prioritering gevolgd.  
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Nationale senioren teams  

In de huidige omstandigheden houden we rekening met        

verschillende seizoens scenario's om zoveel mogelijk klaar       

te zijn voor de realiteit. Of dit nu een volledig WK of een             

scenario met minder internationale mogelijkheden blijkt      

te zijn. We willen er alles aan doen om er een uitdagend            

en leerzaam NT seizoen van te maken, zodat het geen          

verloren seizoen wordt. We blijven bouwen aan team- en         

individuele vaardigheden en zorgen dat we voorbereid       

zijn op toernooien en wedstrijden die wel door kunnen         

gaan. We maken een nieuwe seizoensplanning die start        

met selectietrainingen in januari en streven ernaar de teamtrainingen weer twee wekelijks te gaan              

organiseren zodra dit kan.  

 

 In 2021 werken we als NT organisatie ook aan: 

● periodieke online bijeenkomsten met de coaches voor onder andere; intervisie op door            

hen aangedragen onderwerpen, afstemming van organisatorische zaken, bespreking van         

taakverdelingen en taakopvattingen enz. 

● coaches kunnen NT2 trainers cursus didactische vaardigheden volgen. 

 

En gelden de volgende afspraken op het niveau van NTs: 

● Coaches zijn leidend voor hun team. Zij zijn eindverantwoordelijk voor het maken van de              

selectie, het opstellen van het trainingsplan en het coachen van hun team. Spelers, ook              

captains, zijn volgend. In de selectiecommissies worden geen spelers opgenomen. 

● Afspraken en verwachtingen met betrekking tot Nationaal teamspelers worden vastgelegd          

in een spelersovereenkomst. Deze overeenkomst heeft een algemeen deel en een team            

specifiek deel en wordt door geselecteerde spelers ondertekend. In eerste instantie wordt            

hierbij uitgegaan van scenario 1. In het geval er een ander scenario moet worden gevolgd               

zullen er ook nieuwe afspraken met spelers gemaakt worden. 

 

 

Nationale Jeugdteams 

Het U20 EK staat gepland voor eind juli of de eerste week van augustus in Malmö. Het U17 EK                   

staat in de agenda voor 7 tot en met 14 augustus en wordt georganiseerd in het Oostenrijkse                 

Hollabrunn.  

 

Zowel de planning van het seizoen als het voorbereidingstraject worden aangepast aan de actuele              

mogelijkheden. Pop Up trainingen zullen pas weer in de voorbereiding van seizoen 2022, dus in               

het najaar van 2021 kunnen worden georganiseerd. Teamtrainingen vinden, waar mogelijk           

maandelijks plaats. 
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Bij de selectie gaan we er in principe vanuit dat          

jeugdspelers spelen in het team dat bij hun leeftijd past.          

Door het beperkte aantal geschikte dames moeten we        

keuzes maken. Voor 2021 kiezen we voor een U20         

damesteam aangevuld met hardwerkende, ambitieuze     

U17 speelsters met potentie. Daarmee bouwen we aan        

de ontwikkeling van de jonge dames en de toekomst         

van het dames ultimate.  

 

Anders dan bij de volwassen nationale teams ligt de         

prioriteit bij de jeugdteams bij open en dames. De belangrijkste reden daarvoor is onze              

overtuiging dat jonge spelers en vooral jonge speelsters zich het beste ontwikkelen in             

zogenoemde 'single gender' divisies.  

 

Begin 2021 hopen we met de selectie trainingen te beginnen, zodat de teamtrainingen in het               

voorjaar kunnen starten. We gaan op dit moment uit van een: 

● U20 dames (coaches Leontine Sonneveld en Nynke Verhoeven)  

● U20 open  (coaches Jasper Florijn en Joost Doesburg)  

● U17 open team (coaches zullen we later aanstellen)  

 

In het geval dat de grote internationale toernooien geen doorgang kunnen vinden, zullen we een               

alternatief proberen te vinden om het seizoen 2021 met een hoogtepunt af te sluiten,              

bijvoorbeeld een meerlandentoernooi met onze buurlanden. 

 

Nationaal Disc Golf Team (NDT) 

Nieuw in de nationale teams organisatie is de Nederlandse vertegenwoordiging van Disc Golf op              

internationale toernooien. In 2021 gaan we de NDT-organisatie hiervoor vormgeven.          

Onderwerpen als keuze van toernooien, selectieprocedures, voorbereidingstrajecten, training,        

fitheid en dergelijke zullen worden uitgewerkt en omschreven. We starten met een oriëntatie op              

wat er nu is met een brainstorm met het GTSC en zullen daarna het plan en de organisatie van de                    

NDT verder uitwerken en in gang zetten.  

 

Ontwikkeling (technisch) kader 

Komend jaar wordt een vervolg gegeven aan       

het in 2020 gestarte project voor de       

trainersopleiding. Dankzij de samenwerkingen    

met Stichting Nederland Sport is het mogelijk       

de verschillende onderdelen van de     

trainersopleiding tegen lage kosten aan te      

bieden aan de verenigingen  
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Generieke opleidingen Basis en Niveau 2 worden eind 2020 afgerond en zijn vanaf 2021 te volgen.                

In 2021 wordt dit uitgebreid met een frisbeesport specifiek deel, met onder andere             

instructiekaarten voor het geven van frisbee trainingen. 

 

Om een begin te maken met het delen van aanwezige kennis met betrekking tot trainingen zal in                 

het eerste kwartaal van 2021 een simpele kennisbank worden opgezet. Trainers kunnen hun             

oefeningen en trainingen hierin delen met andere trainers. De verantwoordelijkheid voor inhoud is             

van en blijft bij degene die de inhoud aanlevert. Toegang tot deze kennisbank is voor iedereen die                 

in Unify door de eigen vereniging is aangemerkt als ‘trainer’. 

 

 

Disc Golf 

In een unieke sport waarin spelers zelf scheidsrechter zijn is het belangrijk dat de regels breed                

kenbaar zijn. Zeker, omdat er veel nieuwe spelers zijn en er steeds meer komen, is het                

noodzakelijk om deze regels begrijpelijk en in het Nederlands te communiceren. Er komt een              

Nederlandse vertaling van de Disc Golfregels. We maken Disc Golf toegankelijker en            

laagdrempeliger voor de Nederlandse sporter door Engelse termen in de sport een Nederlandse             

naam te geven. Dat doen we bij onder andere het Grow The Sport Comité, de National Tour en de                   

Grow the Sport Tour. Hiermee maken we een slag naar een herkenbare Nederlandse             

breedtesport.  

Er wordt een start gemaakt met het aanleggen en vullen van een Disc Golf-kennisbank. Hierin               

komt ondersteunende documentatie voor verenigingskader, organisatoren en spelers. Als eerste          

wordt onderzocht waar de behoefte van deze doelgroepen ligt. 

Deelnemers van de competities worden verplicht als       

onderdeel van bij aanmelding, aan een competitie       

speeldag aan te vinken dat ze de regels kennen.         

Hiermee bevorderen we het bewustzijn dat kennis van        

de regels belangrijk is. Er wordt niet alleen meer         

verwacht van spelers, maar ook van organisatoren van        

NFB-wedstrijden. Informatie over wedstrijden wordt     

eerder gecommuniceerd. Daarnaast wordt vereist dat er       

sanitaire voorzieningen geregeld zijn - daar wordt in de         

begroting geld voor vrijgemaakt. Alle NFB-wedstrijden krijgen een strenger beleid op gebruik van             

drugs en tabaksproducten. Alcohol en roken wordt tijdens de officiële competitie speeldag niet             

meer toegestaan. 

Heldere communicatie is hierbij essentieel. Dat zal met de implementatie van Unify op andere              

wijze gaan dan voorheen. Het wedstrijdreglement en de PDGA-regels zijn altijd bij de hand op de                

telefoon via de NFB-app. Ook wordt het makkelijker om gericht informatie te delen. Ook wordt het                

makkelijker om informatie te vragen, bijvoorbeeld door enquêtes over de competities naar de             
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deelnemers te sturen. Hierdoor blijven we op de hoogte van spelende kwesties en kunnen we               

sneller verbeterpunten identificeren. De implementatie van Unify is een meerwaarde voor de            

organisatie. Hiermee kan automatische controle worden gedaan op de inschrijvingen en           

betalingen van spelers. 
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