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INLEIDING
Het is onterecht om te zeggen dat 2022 een jaar van verdere wederopbouw wordt. Ondanks dat de corona
pandemie in 2021 ook nog vele activiteiten en evenementen heeft doen annuleren, groeit de sport
ongekend hard. Met name Disc Golf heeft haar ledenaantal zien verveelvoudigen en in oktober 2021 het
400e lid bij kunnen schrijven. Waar andere sporten een forse krimp ervaren, hebben we binnen de
frisbeesport meer leden dan ooit. Dat creëert nieuwe uitdagingen. Daarnaast zijn er genoeg uitdagingen
waar we in vorige jaren mee zijn gestart en die nog steeds relevant zijn en blijven.
Hoe dan ook wordt 2022 een boeiend jaar. Met een nieuwe voorzitter in het NFB bestuur gaan we het
nieuwe jaar in met een frisse blik. De overgangsperiode in het bestuur maakt ook dat het jaarplan op
bepaalde onderwerpen bewust op hoofdlijnen is geschreven, zodat we deze in de nieuwe samenstelling uit
kunnen werken.
Wat vaststaat, is dat we vanaf 2022 een forse verhoging van de NOC*NSF basiscontributie kunnen
verwachten. Dat is goed nieuws! Breedtesport en sportparticipatie worden toenemende belangrijke
onderwerpen waarvoor we met concrete plannen moeten komen om aan te tonen wat de maatschappelijke
toegevoegde waarde van onze sport is. Daarnaast gaan we verder met de in 2021 ingezette koers in het
boeien en binden van (potentiële) beoefenaars van onze sport. Met name de doelgroepen jeugd en dames
verdienen daarin aandacht. Ook het bevorderen van een veilig sportklimaat, het voldoen aan de code Goed
Sportbestuur en het versterken van verenigingen blijven belangrijke onderwerpen binnen de frisbeesport.

ONZE MISSIE
“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”
BELANGRIJKSTE ELEMENTEN
● 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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ALGEMEEN & ORGANISATIE
Breedtesport en sportparticipatie
Sporten worden in toenemende mate beoordeeld op maatschappelijke toegevoegde waarde en de mate
waarin ze sportparticipatie bevorderen. NOC*NSF verschuift haar focus naar de breedtesport. Vanaf 2022
komen er forse financiële middelen beschikbaar via de NOC*NSF basiscontributie bedoeld voor het
bevorderen van de sportparticipatie. Dat betekent ook dat de frisbeesport aantoonbaar haar rol op moet
pakken in het bevorderen van de sportparticipatie door:
● De breedtesport commissie verder in te zetten op onderwerpen als het versterken van het
verenigingskader, informatievoorziening, het Sportakkoord en vele andere zaken.
● Onderzoeken hoe we speciale doelgroepen, zoals o.a. jeugd en dames kunnen boeien en binden.
● Onderzoeken hoe we de Spirit of the Game en inclusieve cultuur van de sport kunnen inzetten om
de maatschappelijke relevantie aan te tonen.
Unify, NFB-app en website
Met Unify beschikt niet alleen de NFB, maar ook alle aangesloten verenigingen over een modern en
AVG/WBTR proof administratiesysteem.
● Verder werken aan de stabiliteit van het systeem en de verdere benutting van de mogelijkheden.
● Verenigingen ondersteunen bij het verkennen en leren gebruiken van de mogelijkheden van Unify.
● De volgende stap zetten naar de echte uitrol en brede toepassing van onze eigen NFB-app en de
vernieuwde website, volledig geïntegreerd met de Unify administratie.
● MijnNFB portal breder inzetten voor inschrijvingen competities, trainingen en andere activiteiten.
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. In 2022 zullen we verder werken aan de bewustwording en communicatie met betrekking tot een
veilig sportklimaat.
Sterke verenigingen & synergie
Tijdens regiobijeenkomsten blijkt telkens weer dat uitwisseling tussen verenigingen heel zinvol en
inspirerend is. Niet alleen op regio maar ook op onderwerp is er interesse om elkaar 'op te zoeken'. De NFB
zal hier ook komend jaar in faciliteren.
Professionele organisatie
Het verder uitbreiden van het aantal vrijwilligers die hun talent verbinden aan het verder uitbouwen van de
sport is een belangrijke prioriteit. Uit eerdere ervaringen bleek al dat de schaarse “ vrijwilligers tijd” de
uitbouw van activiteiten beperkt. De extra financiële ruimte biedt ons de kans om, door slim te kiezen welke
werkzaamheden we in handen van betaalde krachten kunnen leggen, in dezelfde tijd meer voor elkaar te
krijgen.
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Ontwikkeling (technisch) kader
Komend jaar wordt een vervolg gegeven aan het in 2021 gestarte
project voor de trainersopleiding. De Pilot generieke trainers
opleidingen Niveau 2 werd eind 2021 afgerond. Het verder uitbouwen
in doelgroepen en meer niveau van de trainersopleiding heeft
komend jaar de volle aandacht.
Kennisbank
Om een volgende stap te maken in het delen van de aanwezige kennis
met betrekking tot trainingen wordt er samengewerkt met de makers
van de DISCIN app. Met als doel de aanwezige kennis te verzamelen
en op een laagdrempelige manier op korte termijn te ontsluiten.
De verzamelde kennis wordt ook parallel op een NFB plek bewaard, zodat we beschikking blijven houden
over de verzamelde kennis en informatie.
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ULTIMATE
Competities Senioren
Nieuw competitieformat
In 2022 implementeren we definitief het nieuwe competitieformat over alle seizoenen. Daarnaast denken
we na over de uitdagingen die dit nieuwe format met zich mee brengt. In 2021 heeft een eerste succesvolle
themasessie plaatsgevonden. Het voornemen is om dat ook voor andere onderwerpen te doen:
● Nieuw competitieformat toepassen voor Outdoor Open & Dames
● Themasessies met verenigingen organiseren: nadenken over uitdagingen en oplossingen. Algemene
competitie evaluaties hebben hierin ook een belangrijke signalerende rol.
● Nadenken over en aanscherpen van specifieke regels
per divisie.
Competitievormen
Bij de regiobijeenkomsten blijkt dat er brede interesse is voor
een nieuwe competitievorm, namelijk de 5v5 competitie.
● Met geïnteresseerde verenigingen naar mogelijkheden
kijken om een 5v5 competitie te organiseren naast de
Open & Dames competitie van het voorjaar en naast de
Mixed competitie in het najaar.
Reglementen
Op dit moment wordt een aantal procedures toegepast in de competities die niet in reglementen zijn
beschreven. Dit veroorzaakt onduidelijkheid over de werking. Uit evaluaties blijkt dat met name spelers
(niet captains) de competitie regels niet altijd goed kunnen vinden. Kortom, we werken aan:
● Het beter vastleggen procedures in reglementen
● Vergroten van de vindbaarheid en communicatie rondom regels en reglementen

Jeugdcompetities en -ontwikkeling
De jeugdcommissie heeft vorm gekregen en is in 2020 en 2021
voortvarend aan de slag gegaan. In 2022 zullen zij hun
activiteiten verder uitbreiden.
De eerste prioriteit voor de verenigingen met jeugdleden blijkt
ledenwerving te zijn. 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
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competitie formats te bedenken. De plannen voor Discdays en de regionale trainingen hebben door Corona
niet plaats kunnen vinden, maar krijgen in 2022 een doorstart.

Nationale Teams & Sportontwikkeling
Na een jaar met nauwelijks internationale toernooien start 2022 met het IEUC (EK indoor) in maart en het
WK beach in april, beiden met een Nederlandse vertegenwoordiging. Bij het EK indoor zijn dat een dames
en een open team en op het wk beach een master open team. Later dit jaar in 2022 nemen Nederlandse
clubs deel aan het WUCC (WK clubs) in de mixed en open divisie en aan het WMUCC (master WK clubs) in
de master mixed divisie. Door al deze clubtoernooien zullen we in het tweede kwartaal van 2022 het NT
programma in voorbereiding op 2023 opstarten.
De prioriteit van de NT organisatie ligt onveranderd bij het
NT mixed gras team. Daarnaast wordt er gestreefd naar
zowel een dames als een open team waarbij het aantal
gekwalificeerde spelers leidend is in de beslissing met
betrekking tot de te vormen teams. De focus op mixed en
alleen meerdere teams af te vaardigen bij voldoende
geschikte spelers is ingegeven door de ervaring dat de
verschillende NT programma’s en overvolle agenda’s een
gezond voorbereidings seizoen in de weg kunnen zitten en
dit niet gezien wordt als opbouwend voor het speelniveau
en de toekomst van Ultimate Nederland.
In 2022 werken we als NT organisatie ook aan:
● het aanstellen van coaches en trainers
● NT (voorbereidende) trainingen met extra aandacht voor dames
● online bijeenkomsten met de coaches voor o.a. intervisie
Nationale Jeugdteams
De NJT’s hebben geleden onder de twee jaar afgelastingen als gevolg van de Covid19 maatregelen.
Jeugdspelers worden vanzelf ouder en groeien de leeftijdscategorieen uit ook als er geen toernooien zijn.
Dit heeft tot gevolg dat er een deel van jonge spelers nationale ervaring zijn misgelopen. Het Pop up
programma 2021-2022 zal in januari en februari vervolgd worden met selectietrainingen. Daarna zal
duidelijk worden welke teams we kunnen vormen (U17 en U20) en aan welke toernooien deelgenomen zal
kunnen worden.
Bij de selectie gaan we er in principe vanuit
dat jeugdspelers spelen in het team dat bij
hun leeftijd past. Door het beperkte
aantallen zullen we wellicht opnieuw
lastige keuzes moeten maken bij selecties
en teamindelingen. Doel is altijd
verantwoord bouwen aan de ontwikkeling
van de jonge spelers en de toekomst van
het Nederlandse ultimate.
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DISC GOLF
De groei van de Discgolf sport is, mede door de
Corona beperkingen bij andere sporten, in een
ongekende stroomversnelling gekomen. In 2021 is
het aantal leden meer dan verdubbeld naar
inmiddels meer dan 400 bij NFB verenigingen
aangesloten spelers. Een minstens zo belangrijke
ontwikkeling is daarnaast de grote groep
recreatieve spelers die de weg naar de Discgolf
courses heeft gevonden. Deze groep, die tot twee
jaar geleden nog nauwelijks bestond, wordt
inmiddels geschat op een veelvoud van het aantal
aangesloten spelers. Deze ontwikkelingen bieden
de Discgolf sport een aantal grote kansen en
uitdagingen.
Organisatie
De sterke groei van de sport vraagt een bij deze omvang passende organisatie. Daarnaast voldeed de
huidige organisatie ook niet meer aan de actuele eisen voor goed sportbestuur. In 2021 is daarom een
traject gestart om, samen met de verenigingsbesturen, een nieuw en passend besturingsmodel voor de NFB
Discgolf activiteiten te ontwikkelen.
● Het streven is om in het voorjaar van 2022 te komen tot concrete voorstellen die in de voorjaars
bondsvergadering worden gepresenteerd en vervolgens uitgevoerd.
Competitie en toernooien
Het huidige competitieformat is niet berekend op de nieuwe omvang van de sport. Om alle leden op het
eigen spel- en ambitieniveau te bedienen moet, samen met de verenigingen,
● een nieuwe set van club-, regionale en landelijke wedstrijden worden ontwikkeld.
● sterk worden gekeken naar de kwaliteit en professionaliteit van de organisatie; heldere
communicatie, duidelijke procedures en goede wedstrijd voorzieningen.
● Ook van de spelers, als ambassadeurs van de sport, zal nadrukkelijk een professioneel en sportief
gedrag worden gevraagd. Discgolf is als sport in de openbare ruimte extra zichtbaar. De voor de
frisbeesporten kenmerkende Spirit of the Game vraagt sportief en correct gedrag en biedt geen
ruimte voor gebruik van genotsmiddelen.
● Ook de selectieregels voor afvaardiging naar internationale toernooien zullen opnieuw worden
bekeken. Doel is en blijft daarbij een transparant proces op basis van objectieve criteria die altijd
tijdig kenbaar worden gemaakt.
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Nationaal Disc Golf Team
Nieuw in de nationale teams organisatie is de
Nederlandse vertegenwoordiging van Disc Golf op
internationale toernooien. In 2022
gaan we
onderzoeken hoe het nationale programma tot stand
kan komen en wat daarvoor nodig is. Onderwerpen als
keuze
van
toernooien,
selectieprocedures,
voorbereidingstrajecten, training, fitheid zullen worden
uitgewerkt en omschreven.

De ongebonden spelers
Recreatieve spelers die niet direct de behoefte hebben zich aan te
sluiten bij een vereniging, is een voor onze sport nog nieuw
fenomeen. Omdat deze groep hard groeit en daarmee ook voor
andere partijen interessant wordt, is het extra belangrijk dat ook
deze spelers de NFB en vooral onze verenigingen leren kennen en
waarderen. Belangrijke vraag die we in 2022 willen beantwoorden is
hoe we deze Discgolfers (digitaal) kunnen bereiken en helpen om
nog meer van onze sport te genieten en begrijpen.

Jaarplan 2022

-8-

