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Inleiding
Het is alweer drie jaar geleden dat we voor het laatst onze kijk op de ontwikkeling van de Frisbeesport en,

meer specifiek, de rol die de Nederlandse Frisbee Bond daarbij heeft, aan het papier hebben toevertrouwd.

Veel elementen van de toen geformuleerde visie zijn onveranderd van kracht. Dat geldt ook voor de meeste

lange termijn doelen. Tegelijkertijd is in de afgelopen drie jaar ook veel veranderd. Dat geldt zowel voor de

NFB en haar leden zelf, als zeker ook voor de (sport)wereld om ons heen. We hebben veel doelen behaald,

maar andere zijn onhaalbaar gebleken of hebben aan relevantie verloren.

Het is daarom een mooi moment om de klokken gelijk te zetten en het vizier weer scherp te stellen. Waar

zijn we niet meer helemaal bij de tijd en waar hebben we scherpte verloren? Om de antwoorden hierop te

vinden hebben we het afgelopen half jaar een flink aantal stappen gezet. Als bestuur hebben we, ieder

vanuit onze eigen discipline en invalshoek, de knelpunten en ontwikkelingen die we zien geïnventariseerd

en uitgebreid met elkaar gedeeld. De gezamenlijke beelden en ideeën die daaruit naar voren kwamen

hebben we vervolgens in een zevental sessies gedeeld met de Jeugdcommissie, het Grow the Sport Comité

en het overgrote deel van de verenigingen. De resultaten en de uitwerking daarvan hebben we opgetekend

in deze Meerjarenvisie 2021+.

Uiteraard is een dergelijke meerjarenvisie geen losse

verzameling ideeën en plannen. De basis, het

“waarom”, voor wat wij doen ligt opgesloten in onze

Missie.

“Wat” we binnen die missie op dit moment de hoogste

prioriteit geven leggen we vervolgens vast in onze Visie.

_

En tenslotte stellen we concrete Doelen voor “hoe” we

dat dan willen bereiken. In de volgende pagina’s nemen

we jullie graag mee langs deze route.
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Missie
Het “waarom” van onze activiteiten heeft meerdere bronnen.

Uiteraard in de eerste plaats ons eigen statutaire doel. Daarnaast

zijn we echter ook integraal onderdeel van een groter

Nederlands en internationaal sportlandschap met als

belangrijkste partners NOC*NSF en de WFDF. Met het

toenemend besef van de maatschappelijke waarde van sport

wordt daarbij ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid

steeds groter.

Statuten
De basismissie van de Nederlandse Frisbee Bond vinden we terug in onze statuten waarin staat:

“De bond heeft als doel het doen beoefenen en het bevorderen van de frisbeesport in al zijn

verschijningsvormen”

Naast zorgen dat zoveel mogelijk mensen de frisbeesporten gaan beoefenen, willen we ook de sport zelf

naar een hoger niveau tillen. Dit is uiteraard een, voor een Frisbee bond, zeer logische missie. Maar het is

tegelijkertijd voor een kleine sportbond een zeer brede en grote opgave. Een opgave die je niet in één keer

op kunt pakken en die dus vraagt om het stellen van prioriteiten. De keuzes die we daarin maken komen

terug in de visie.

WFDF
De Wereld Frisbee Bond omschrijft haar missie als volgt:

“To support and promote the global advancement of disc sports and spirit of the game”

Hiermee voegt zij een voor onze sporten zeer wezenlijke component toe. Spirit of the game maakt onze

sporten uniek in sportiviteit en de eigen verantwoordelijkheid voor het spelplezier en de eerlijke toepassing

van de regels die verder gaat dan het spel alleen. Iedere frisbee speler is tijdens en buiten het spel een

ambassadeur hiervan.

NOC*NSF
Als koepelorganisatie voor de georganiseerde sport in Nederland is NOC*NSF niet alleen onze grootste

geldschieter, maar ook onze belangrijkste belangenbehartiger. Zij doet dit vanuit de volgende missie:

“Optimale sportomstandigheden voor iedereen in Nederland”

Hiermee wordt aan onze missie de component kwaliteit van onze dienstverlening toegevoegd.

Maatschappelijk
Uit het tussen VWS, NOC*NSF en de VNG gesloten Sportakkoord blijkt de toegenomen erkenning van de

maatschappelijke waarde van sport. Tegelijkertijd is er de laatste jaren (gelukkig) steeds meer aandacht voor
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de donkere kanten van de sportwereld. Vanuit maatschappelijk perspectief is er dan ook een duidelijke

missie:

“Iedereen moet zich vrij voelen om te sporten in een veilige omgeving”

Als NOC*NSF erkende landelijke sportbond zijn we indirect mede-ondertekenaar van het Sportakkoord en

dragen dus ook mede verantwoordelijkheid.

Dé Missie
Samenvattend is onze missie dus:

“Als ambassadeurs van de Spirit of the Game dragen we bij aan een veilige en voor iedereen toegankelijke

sportomgeving waar zoveel mogelijk sporters op kwalitatief hoogstaande manier de frisbeesporten

beoefenen en daarmee ook de frisbeesport zelf naar een steeds hoger niveau tillen”

Een mooie uitdagende missie en tegelijkertijd een goede toetssteen voor het bepalen van onze visie en

doelen die we stellen. Het helpt niet alleen bij de keuze van wat we wél, maar ook wat we niet zouden

moeten doen. De belangrijkste elementen zijn in ieder geval:

● Dé frisbeesport

● Een breed sportaanbod

● Topsport- en talentontwikkeling

● Hoge kwaliteit dienstverlening

● Een veilig sportklimaat waarbij niemand wordt buitengesloten

● Spirit of the Game
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Visie
De thema's van onze vorige twee meerjarenvisies waren “Frisbee

carrière” en “in de beperking toont zich de meester”. De eerste

staat voor het besef dat sport en sportaanbod geen statisch

gegeven is, maar zich mee ontwikkelt met de behoefte van de

(potentiële) beoefenaars. Het tweede thema benadrukt daarbij

dat je als organisatie nooit op alle borden tegelijk kunt schaken en

dus keuzes moet maken in wat je doet en wanneer. Deze

uitgangspunten zijn nog onveranderd en liggen ook ten grondslag

aan de hierna te formuleren visie.

Dé Frisbeesporten
Hoewel onze statuten spreken over “de frisbeesport in al zijn verschijningsvormen”, kiezen we als NFB nog

steeds voor een volledige focus op Ultimate Frisbee (verderop Ultimate genoemd) en Disc Golf. Niet alleen

nationaal maar ook internationaal zien we geen ontwikkelingen die een voorbode zouden kunnen zijn van

groei bij andere frisbeesporten. We verwachten dan ook dat Ultimate en Disc Golf meer en meer uit zullen

groeien tot dé frisbeesporten.

Nederlandse Breedtesporten
De wieg van onze sporten stond niet in Nederland, maar dat geldt voor vrijwel alle sporten. Ook voor hoe

we onze sporten organiseren en aanbieden geldt dus ook dat we kijken naar de behoefte van de sporters en

onze organisatorische mogelijkheden. Ons referentiekader daarbij is de Nederlandse sporter en de

Nederlandse (sport)infrastructuur.

Ultimate en Disc Golf zijn vanuit meerdere oogpunten laagdrempelige sporten. Voor beide geldt dat je geen

ongekend talent of lange training nodig hebt om de sport op een leuke en uitdagende manier te kunnen

beoefenen. Zeker wanneer we kiezen voor een variabele spelvorm, aangepast aan de behoefte en

mogelijkheden van de sporter. Tegelijkertijd zijn het sporten waar men, door gerichte training en oefening,

tot zeer hoog niveau kan doorgroeien. Ook is de voor onze sporten benodigde investering in specifieke

infrastructuur en spelersuitrusting naar verhouding laag. In de kern zijn er daarom dan ook geen

beperkingen voor zowel Ultimate als Disc Golf om in Nederland uit te groeien tot volwaardige

breedtesporten.

Naast de constatering dat onze sporten echte breedtesporten zijn, willen we in onze visie meer dan eens

benadrukken dat de breedtesport feitelijk de basis vormt voor vrijwel alles wat we willen bereiken.

Ontwikkeling en groei van onze sporten in de breedte is daarmee ons primaire doel en randvoorwaarde

voor het bereiken van de overige doelen.

Topsport- en talentontwikkeling
Zowel Ultimate als Disc Golf hebben op internationaal competitieniveau inmiddels aangetoond volwaardige

topsporten te kunnen zijn. Dit wordt mede bevestigd door de Olympische erkenning van Mixed Ultimate

Frisbee. Ons ultieme doel daarbij is om voor onze meest getalenteerde en gemotiveerde spelers en teams

een sportomgeving te creëren waarin zij kunnen excelleren en doorgroeien tot het hoogste niveau. In

hoeverre we dit kunnen bereiken is wel sterk afhankelijk van een aantal andere ontwikkelingen en keuzes.
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Om meerdere redenen vormt de breedtesport de basis voor topsport. Voor zowel Disc Golf als Ultimate

geldt dat daar de basis ligt voor een constante instroom van sporters op het allerhoogste niveau. De kans

om dit niveau te bereiken is het grootst voor sporters die al jong met de sport in aanraking zijn gekomen.

Die daarbij goede begeleiding en training hebben gekregen. Die deel konden nemen aan uitdagende

nationale competities en ervaring op hebben kunnen doen in internationale toernooien. Daarbij geldt

uiteraard dat hoe meer jongeren onze sporten beoefenen, des te makkelijker is het om deze omgeving te

bieden en des te groter de kans dat hieruit ook echt toptalent boven komt drijven. Tenslotte geldt ook dat

financiële investeringen in topsportprogramma’s en ondersteuning van de sporters/teams moeten worden

opgebracht door de breedtesport.

Binnen Ultimate Frisbee maken we op voorhand voor een duidelijke afbakening van de doelgroep voor

topsport en talentontwikkeling. Het gaat hier nadrukkelijk over Ultimate als veldsport. De

talentontwikkeling is daarbij onderdeel van de programma’s van de Nationale Jeugdteams. Topsport

ontwikkeling bij de Nationale Teams senioren (Mixed, Dames, Open). Overige Nationale teams, zoals Beach

of Masters, worden wel administratief ondersteund maar worden organisatorisch gezien als hoog niveau

Breedtesport.

Hoge kwaliteit dienstverlening
De organisatie op orde is een terugkomend onderwerp. We vormen met elkaar weliswaar één grote

vereniging, maar tegelijkertijd zijn onze leden ook consumenten die zich hopelijk voor zeer lange tijd aan

onze sport verbonden voelen. Hetzelfde geldt voor al die vrijwilligers waar onze sport op draait. Hoe hoger

de kwaliteit van onze totale dienstverlening, des te groter de kans dat leden blijven en zich ook vrijwillig in

willen zetten voor de sport.

Hoe de kwaliteit van onze dienstverlening wordt ervaren hangt nauw samen met de verwachtingen die men

heeft. Duidelijke communicatie vooraf over wat men kan verwachten en deze verwachting vervolgens ook

waar maken is dus zeer belangrijk. Ook moet onze dienstverlening kwalitatief niet minder zijn dan die van

vergelijkbare sportaanbieders. Daarbij vergelijken we onszelf niet met andere kleine sporten, maar juist met

de middelgrote en grotere sportbonden. We streven dus op voorhand naar het kwaliteitsniveau van de

sport die we willen worden.

Een veilig sportklimaat waarbij niemand wordt buitengesloten
Onze sporten kenmerken zich door een open sfeer waar iedereen welkom is. Deze openheid moeten we

koesteren. Iedereen die zich houdt aan de regels van het spel mag meespelen. Maar welkom zijn staat niet

automatisch gelijk aan je ook welkom voelen. Je voelt je welkom als anderen klaar staan om je de weg te

wijzen. Als je de informatie die je zoekt makkelijk kunt vinden en als de trainingen en competities aansluiten

bij jouw niveau en speelplezier. Ook moeten we ons realiseren dat we met het toenemend gebruik van

Engels als voertaal in onze sport weliswaar gastvrij zijn naar niet-Nederlandstaligen, maar dat dit ook

drempels op kan werpen voor bijvoorbeeld jonge spelers.

Het gevoel welkom te zijn moet ook hand in hand gaan met je veilig voelen. We tolereren binnen onze

sporten geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag. Dat dragen we uit, daar zijn we alert op en dat

pakken we openlijk aan. We leggen dat ook vast in onze reglementen en procedures en nemen de

benodigde voorzorgsmaatregelen. En mocht het dan toch nog mis gaan, dan zorgen we dat er zo min

mogelijk belemmeringen zijn om dit te melden en hulp te vragen en te krijgen.
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Spirit of the Game
Spirit of the Game gaat veel verder dan het zijn van sporten zonder scheidsrechters. Het gaat over het

nemen van verantwoordelijkheid en je niet verschuilen achter anderen. Dat geldt niet alleen tijdens het

spel, maar ook daarbuiten. We kunnen over dingen verschillend denken, maar we respecteren elkaar en

elkaars mening. We bespreken zaken niet met het doel om gelijk te krijgen, maar om samen verder te

kunnen en we helpen elkaar om samen sterker te worden. Je kunt het spel niet winnen, als niemand met je

wil spelen en je wordt sterker door betere tegenspelers.

Ook hier geldt dat we dit niet te vanzelfsprekend moeten gaan vinden, maar actief moeten blijven

benoemen en uitdragen. Spirit of the Game is wat onze sporten bijzonder maakt, dat moeten we koesteren,

maar dat moeten we ook benutten. Het geeft onze sporten een extra maatschappelijke dimensie en creëert

een, vergeleken met andere sporten, ongekend community gevoel. Frisbeesport is een levensstijl en de

schijf is je paspoort.

Ambitie
Al deze onderdelen van de NFB visie willen we verwezenlijken en bewaken omdat we als leden,

verenigingen en bond één gezamenlijke ambitie hebben:

“De NFB is dé autoriteit op het gebied van de Frisbeesport in Nederland”

Via onze gezamenlijke inzet ziet iedereen ons als dé autoriteit voor de Frisbeesport. Dit bereiken we o.a.

door:

● Lokale, regionale en landelijke competities en trainingen te organiseren en te ontwikkelen.

● Kennis te ontwikkelen, te delen en over te dragen.

● Nationale teams en sporters met ambitie én talent te faciliteren en groeikansen te bieden.

● De belangen van de Nederlandse Frisbeesporters, lokaal, regionaal en (inter)nationaal te behartigen.

● Constant te werken aan zichtbaarheid, toegankelijkheid en organisatie van de sport.
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Doelstelling
Als we kijken naar alle elementen van de missie, visie en ambitie,

dan is het doel van de NFB:

“De Frisbeesporten in Nederland uit laten groeien tot volwaardige

breedtesporten met een omvang die het creëren van een

topsportklimaat mogelijk maakt”

Om dit doel te bereiken formuleren we concrete acties die we vastleggen in onze jaarplannen. De prioriteit

wordt daarbij bepaald door onze grootste uitdagingen, de kansen die zich voordoen en de middelen die we

ter beschikking hebben. Voor de komende jaren zien we als belangrijke uitdagingen en kansen:

Uitdagingen
Dalend aantal jeugdleden: Terwijl in de meeste breedtesporten het grootste deel van de leden bestaat uit

junioren, zijn deze in de frisbeesport nog steeds zwaar ondervertegenwoordigd. Disc Golf kent nauwelijks

jeugdleden. Ultimate kende een sterke groei en verdrievoudiging tussen 2013 en 2017, gevolgd door

stagnatie en inmiddels sterke daling. Zonder een herstel van de sterke instroom van jeugdleden zijn de

doelen voor zowel breedte- als topsport niet realiseerbaar. Dit heeft daarmee dan ook hoge prioriteit.

Stagnatie groei dames: Het aantal NFB leden is in de afgelopen twee beleidsperiodes ongeveer verdubbeld.

De afgelopen drie jaar komt deze groei echter vrijwel volledig voor rekening van de mannelijke spelers. De

groei bij de dames stagneert. Anders dan bij de jeugd zien we hier niet direct een dalende instroom, maar

vooral een sterk gestegen uitstroom.

Tekort aan gekwalificeerde trainers & coaches: Dit probleem speelt zowel bij onze verenigingen als de

nationale teams. In de afgelopen periode zijn we er niet in geslaagd de benodigde opleidingen vorm te

geven en aan te bieden. Ook dit is een uitdaging met zeer hoge prioriteit.

Kleine en instabiele verenigingen met een tekort aan kader: Tweederde van onze verenigingen hebben

minder dan 50 leden en slechts drie verenigingen tellen meer dan 100 leden. Daarbij fluctueert, zeker bij de

kleinere verenigingen, het ledental sterk. De meeste verenigingen kunnen dan ook geen naar doelgroep

gedifferentieerde trainingen en wedstrijden aanbieden. Door het gebrek aan kader ligt de nadruk tevens

vooral op het draaiende houden van de vereniging en is er geen ruimte voor acties gericht op groei.

Organisatie te weinig professioneel: Als kleine bond hebben we tot nu toe niet kunnen beschikken over

moderne middelen voor de (administratieve) organisatie en communicatie. We kunnen onze leden

daardoor niet de kwaliteit leveren die we hen graag zouden bieden. Niet alleen is wat we bieden van

onvoldoende kwaliteit, het vraagt ook zoveel tijd dat andere zaken niet kunnen worden opgepakt.

Zwakke interne en externe communicatie: De gebrekkige administratie en beperkte communicatiemiddelen

maakt dat we onze verenigingen, maar zeker onze leden, slecht kunnen bereiken. We moeten daarbij zelfs

terugvallen op Facebook, waarmee we echter ook slechts een deel van de leden kunnen bereiken.
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Kansen
Prettige organisatiecultuur die open staat voor vernieuwing: De Spirit of the Game cultuur van de

frisbeesport werkt ook door in de manier van samenwerken tussen bond, verenigingen en leden. We

zoeken altijd naar oplossingen, kunnen het persoonlijke van het algemeen belang scheiden en staan open

voor vernieuwing.

Organisatie op orde, financieel gezond en ruimte om te investeren: Behoudens de genoemde beperkingen in

de administratie, is de bestuurlijke organisatie van de NFB op orde. Op financieel gebied behoren we zelfs

tot de sterkste kleine bonden met een weerstandsvermogen dat ruimte biedt om te investeren. Deze ruimte

zal vanaf 2022 extra groot worden, door de voorgenomen verhoging van de basisfinanciering vanuit

NOC*NSF naar € 50.000 per jaar.

Aansluiting bij Nederland Sport: Na een lange aanloopperiode is de Service Organisatie Nederland Sport een

feit. Als deelnemer van het eerste uur profiteren we inmiddels volop van de aangeboden diensten zoals het

Unify CRM pakket, Daarnaast de gesubsidieerde trajecten voor modernisering statuten en reglementen,

opleiding technisch kader en vernieuwing website.

Sporten passen in de moderne sportbeleving en tendens verbreding sportaanbod: De moderne sporter vindt

het leuk om nieuwe sporten uit te proberen. Voor Disc Golf komt daar nog het aspect van vrij kunnen

sporten in de openbare ruimte bij. Gemeenten, maar ook scholen en andere sportaanbieders zien de

frisbeesporten dan ook steeds vaker als welkome aanvulling op het bestaande sportaanbod. Dit sluit ook

aan bij de doelstellingen van het Sportakkoord.

Gemeenten en natuurbeheerders hebben groeiend budget voor sport in de openbare ruimte: De groei van

de Disc Golf sport wordt uiteraard sterk bepaald door de aanleg van nieuwe courses. Bij gemeenten en

natuurbeheerders zien we een groeiende aandacht voor het creëren van een breed aanbod sport- en spel

voorzieningen in de openbare ruimte. Disc Golf past daar perfect in, zowel qua type voorziening als

benodigde investering.

Onze sporten worden langzaam bekender bij sporters én commerciële partners: De prestaties van eerst onze

Ultimate meisjesteams en meer recent het Mixed team, maken dat steeds meer commerciële partijen

partnership aanbieden. Een zelfde ontwikkeling zien we bij Disc Golf spelers. Daarnaast zien we dat steeds

meer mensen onze sporten echt kennen als wedstrijdsporten en we het strand en hond imago langzaam

kwijtraken.
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Focus 2021+

Boeien én Binden

De belangrijkste opgave voor de beleidsperiode 2021+ is

om meer sporters voor onze frisbeesporten te

interesseren en hen vervolgens een sportomgeving

bieden die voldoet aan hun verwachtingen en waar zij

zich voor langere tijd aan willen verbinden.

Om dat te bereiken kiezen we voor de komende periode de volgende speerpunten die, vertaald naar

concrete acties, terugkomen in onze Jaarplannen.

Meten is weten

Bij veel van de geconstateerde knelpunten zien we bepaalde ontwikkelingen en, in het gunstigste geval,

hebben we een vermoeden van de achterliggende oorzaak. Dat is onvoldoende om dingen echt effectief

aan te kunnen pakken. Bij de aanpak van alle hierna benoemde speerpunten zal goed inzicht krijgen in de

oorzaak de eerste stap zijn. Als we in ledental willen groeien, dan moeten we weten wat de sporter bindt en

wat hen boeit, maar ook wat hen afschrikt en wat men mist. Dat betekent dat we verder moeten investeren

in directe communicatie(middelen) en dialoog met de leden, en laten zien dat we met de verkregen input

ook daadwerkelijk wat doen.

We willen daarbij speciaal benoemen dat experimenteren een belangrijk onderdeel is van meten en weten.

Niet pas veranderen als je het zeker weet, maar met elkaar nieuwe dingen uitproberen en de verandering

ervaren.

Focus op Breedtesport

Sterke ledengroei, is dé randvoorwaarde voor het verwezenlijken van al onze ambities. Het surplus aan

middelen waarover we, vrijwel zeker vanaf 2022, kunnen beschikken willen we hier dan ook grotendeels

voor inzetten. Hoewel ledenwerving primair een taak voor de verenigingen is, kunnen we vanuit de bond

daarbij wel nadrukkelijk ondersteunen. Denk daarbij aan standaard formats voor informatiemateriaal,

clinics, trainingsprogramma’s etc. Wat betreft ledenbehoud hebben we als NFB een belangrijke rol in het

aanbieden en (door)ontwikkelen van competitie formats die aansluiten bij de wensen van de diverse

doelgroepen. Dit is inclusief de ondersteunende software voor inschrijving, scoreverwerking en

communicatie.

Bij Ultimate ligt de hoogste prioriteit voor ledengroei bij jeugd. Zij hebben betrokken ouders die de basis

vormen voor een stabiel verenigingskader. Een brede basis aan junioren is een voorwaarde voor

Topsportontwikkeling. En de sport die voor jou als tiener een deel van je identiteit is geworden, blijft je hele

leven bij je. Bij Ultimate zullen de beschikbare middelen voor promotie en ledenwerving dan ook voor het

overgrote deel worden ingezet voor het ondersteunen van verenigingen met een jeugdtak. Voor de

uitvoering hiervan is een belangrijke rol weggelegd voor de Jeugdcommissie Ultimate. De stip op de horizon

is dat alleen studentenverenigingen geen jeugdtak hebben.
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Het knelpunt ledengroei bij dames vraagt een andere aanpak. Hier is niet de instroom, maar de uitstroom

het grootste probleem. Om hier stappen te kunnen zetten, zullen we moeten onderzoeken waarom we

dames minder goed aan onze sport kunnen binden dan mannen. Dit onderzoek zullen we op korte termijn

starten.

Voldoende goed opgeleide trainers en coaches

Groei van de breedtesport kan niet worden gerealiseerd zonder meer goed opgeleide trainers en coaches.

We maken hier de keuze voor een basisaanbod van extern belegde professionele opleidingen. Hiermee

kunnen we de kwaliteit en continuïteit beter waarborgen. Dankzij de samenwerking en financiële

ondersteuning via Nederland Sport worden in eerste instantie generieke en modulair opgezette erkende

opleidingen op NT2 niveau aangeboden, die worden aangevuld met voor onze sport specifieke modules.

Binnen deze samenwerking zal het opleidingsaanbod vervolgens worden verbreedt en verdiept. De kosten

voor ontwikkeling en beheer van het opleidingsaanbod komt voor rekening van de bond en wordt

gefinancierd uit het Breedtesport budget. De kosten voor deelname komen voor rekening van de

verenigingen/cursisten.

Naast opleidingen willen we trainers en coaches ook faciliteren door het realiseren van een digitale trainers

community. In deze omgeving kunnen zij kennis en informatie delen en vastleggen. Het doel is dat de

gezamenlijke trainers hiermee elkaar en de door hen verzorgde trainingen naar een steeds hoger niveau

tillen. Het uiteindelijke doel is dat vanuit deze community een trainerscommissie ontstaat die de

eindverantwoordelijkheid neemt voor de continue doorontwikkeling van onze opleidingen, doelgroep

specifiek trainingsmateriaal, formats voor clinics/lesmateriaal en onderlinge coaching.

Topsport of het topje van de Breedtesport?

Onze sporten zijn de komende jaren nog te klein om echte topsportprogramma’s te kunnen verzorgen en

aan eisen voor de NOC*NSF Topsportstatus te voldoen. Dit neemt niet weg dat ook voor de Frisbeesport het

perspectief en de voorbeeldfunctie van Nationale Teamspelers die deelnemen aan internationale

toernooien belangrijk is. De organisatie daarvan blijven we steeds verder professionaliseren. Dat geldt voor

selectiecriteria, procedures, financiering en sponsoring, mentale en fysieke begeleiding, communicatie, etc.

Nationale Team spelers zijn de “helden” van de sport. Met hun spelniveau, inzet en gedrag moeten ze een

voorbeeld en inspiratiebron zijn voor de overige spelers, zeker voor de jeugd. Spelers die hierin niet het

goede voorbeeld willen of kunnen zijn, komen uiteraard niet in aanmerking voor ondersteuning. Niet het

aantal beschikbare plekken, maar het aantal beschikbare spelers met de juiste kwaliteit en inzet bepaalt het

aantal teams/spelers binnen de NT programma’s. Voor de overige spelers creëren we uitdagende

competities en andere activiteiten binnen het Breedtesport programma.

Goed georganiseerde verenigingen

De verenigingen zijn het visitekaartje van de NFB. Hoe leden de sport ervaren wordt voor het overgrote deel

bepaald door de sfeer en de organisatie bij de verenigingen. Leden moeten erop kunnen rekenen dat hun

vereniging de administratie, financiën en veiligheid op orde heeft. Ook hier zullen we vanuit de bond blijven

zoeken naar mogelijkheden om de verenigingen daarbij te ondersteunen. Met het centrale Unify systeem

als basis zoeken we naar verdere geïntegreerde toepassingen waarmee we de administratieve taken en

communicatie voor verenigingen kunnen vereenvoudigen en verbeteren. Op het gebied van veiligheid

blijven we ondersteunen met VOG-aanvragen, Vertrouwenscontactpersonen, informatie en voorlichting,

goed toegankelijke meldprocedures, etc.
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Deze ondersteuning is echter niet vrijblijvend. Meer dan in het verleden zullen we aangesloten verenigingen

ook gaan aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Als NFB bond en verenigingen zijn we gezamenlijk

verantwoordelijk voor het creëren van een professioneel, goed georganiseerd en veilig sportklimaat. We

moeten elkaar daarbij helpen, maar ook durven aanspreken als dingen niet goed gaan. Het feit dat een

vereniging aangesloten is bij de NFB moet voor sporters naast garantie voor sportplezier ook een garantie

voor kwaliteit zijn. Vanuit de bond zullen we daarvoor het gesprek starten over welke kwaliteitseisen wij als

verenigingen en bonden onszelf op willen leggen én bewaken. Mocht een vereniging structureel niet het

gewenste niveau kunnen halen en er ook geen perspectief is op verbetering, dat moet beëindigen van het

NFB lidmaatschap ook bespreekbaar zijn.

Sterke groei Disc Golf

Het aantal Disc Golf spelers in Nederland groeit sterk (verviervoudigd in de afgelopen 5 jaar). Dit heeft een

duidelijke relatie met de komst van steeds meer nieuwe courses in combinatie met verenigingen die deze

courses ook echt als thuisbasis gaan gebruiken. Met nog een aantal nieuw te openen courses in de pijplijn

zal deze groei voorlopig ook aanhouden. Met vrij toegankelijke courses in de openbare ruimte neemt

tegelijkertijd het aantal “ongebonden” spelers flink toe. Hier liggen kansen voor de NFB om zich als Frisbee

autoriteit te profileren. Een belangrijke vraag die o.a. beantwoordt moet worden is welke rol wij kunnen

hebben bij de realisatie van courses. Ook kunnen wij, bijvoorbeeld via voorlichting, bijdragen aan de

veiligheid van de sport in de openbare ruimte. Niet alleen voor de leden, maar ook voor de ongebonden

sporter. We kijken ook naar mogelijkheden om ook de ongebonden sporter bij zijn spel te ondersteunen.

Daarmee vergroten we de impact en het bereik van de NFB en verwachten we ook meer spelers te boeien

en te binden.

In de hiervoor genoemde speerpunten is nadrukkelijk geen onderscheid gemaakt tussen Disc Golf en

Ultimate. Vrijwel alle onderwerpen gelden namelijk voor beide. Wel zijn we ons bewust dat Disc Golf veel

grotere slagen zal moeten maken, maar ook kan profiteren van de bestaande programma's en kennis binnen

Ultimate. We zoeken daarbij bewust naar synergie met opleidingen, NT & Competitie organisatie en de

Jeugdcommissie. Ook organisatorisch zullen we de positie van het Grow the Sport Comité beter verankeren

als uitvoerende commissie onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur. Vergelijkbaar met de andere

commissies en coördinatoren.
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