Jaarplan 2020

Inleiding
In de afgelopen jaren hebben we als bestuur en kader heel veel gezaaid. In 2020 wordt het tijd om
te gaan oogsten. Na vijf jaar voorbereiding start het Shared Service Center Nederland Sport. Vier
jaar geleden zaten we voor het eerst om de tafel met Team TOC en bespraken de mogelijkheid van
een WK in Nederland. In de tussentijd gingen we ook op zoek naar een verbeterde opzet voor onze
competities en synergie met de professionalisering van onze nationale teams. En samen met het
Grow the Sport Comité en de Taskforce Jeugd bekeken we de mogelijkheden om Discgolf en Jeugd
Ultimate verder te laten groeien. Welke vruchten we in 2020 verwachten te plukken en onze
overige plannen vertellen we je graag in dit NFB Jaarplan 2020.
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Organisatie
Mede dankzij de groei van het aantal bestuursleden, zullen we ons moderne bestuursmodel op
basis van taakgebieden nog verder vorm en inhoud kunnen geven. De taakgebieden en
taakverdeling die we daarbij voor 2020 zien zijn:
●
●
●
●
●
●

Organisatieontwikkeling, interne en externe (bestuurlijke) contacten → Jos Verhoeven
Sporttechnische ontwikkeling en Nationale teams Ultimate → Mirjam Jansen
Competities & ontwikkeling breedtesport Ultimate en jaarplanning → Jasper Florijn
Ontwikkeling & promotie Discgolf → Rienk Kan
Promotie, ontwikkeling en beheer Ultimate formats → Kees Aufleger
Social Media en lokale promotie Leeuwarden/Friesland → Ellen Seerden

De statutair verplichte rollen van voorzitter (Jos Verhoeven), secretaris (Mirjam Jansen) en
penningmeester (Jasper Florijn) blijven formeel maar inhoudelijk voor het grootste deel belegd bij
Nederland Sport/BONDcenter. Met de toename van het aantal bestuursleden en het groeiend
aantal kaderleden kunnen we ons binnen dit bestuursmodel nog meer richten op de verdere
ontwikkeling van de frisbeesport in Nederland.

Nederland Sport
Voor de NFB organisatie als geheel zal 2020 vooral in het teken staan van vernieuwing van de
ondersteunende systemen samen met Nederland Sport. Met nog bijna een jaar vertraging is
Nederland Sport nu toch definitief gestart. Er is een manager aangesteld, er zijn business partners
gekozen (waaronder het ons vertrouwde BONDcenter) en er zijn inmiddels 10 bonden
aangesloten. En ook op ander vlak zal deze samenwerking nu naar verwachting eindelijk echt
resultaat op gaan leveren. We zullen dit hieronder per thema nader toelichten.
● Van ledenadministratie naar CRM systeem
in 2020 zal eindelijk een modern CRM systeem beschikbaar
komen op zowel bonds- als verenigingsniveau. Dit betekent
dat we de beschikking krijgen over een volwaardige
moderne ledenadministratie. Naast dat hierdoor heel veel
administratieve rompslomp zal verdwijnen, zullen vooral ook
veel nieuwe mogelijkheden beschikbaar komen. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan inschrijven voor evenementen of
competities met directe betaling via iDeal. Of directe communicatie per doelgroep via de
eigen frisbee app.
Gezien het belang en de verwachte omvang van deze implementatie zal dit voor 2020 het
hoofdthema zijn op het taakgebied organisatieontwikkeling. Verenigingen en andere
betrokkenen zullen uiteraard tijdig nadere informatie ontvangen.
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● Informatievoorziening
In combinatie met de komst van het nieuwe CRM systeem zal in 2020 ook hier de focus
liggen op de nieuwe mogelijkheden van informatie uitwisseling die hiermee beschikbaar
komen. Dit betekent dat we in eerste instantie zorgen voor volledige inrichting en
benutting van de mogelijkheden behorend bij het nieuwe CRM systeem. Uit oogpunt van
efficiency en beheersbaarheid, maar ook dataveiligheid, streven we naar één systeem met
heldere functiescheidingen waarin zowel bond als verenigingen samenwerken. Uiteraard
wel met een voor ieder eigen unieke presentatie.
● Ontwikkeling (technisch) kader
De frisbeesport heeft de afgelopen zes jaar een ongekende groei doorgemaakt en niet
alleen in ledental. Ook de diversiteit in sportbeleving, spelniveau, leeftijd is in korte tijd
vele male groter geworden. De ontwikkeling en de benodigde specialisatie binnen, met
name, het sporttechnisch kader blijft hierbij achter. Als NFB beschikken we niet over de
benodigde kennis en opleidingscapaciteit om deze verbreding en verdieping te bieden.
Naar verwachting zal Nederland Sport in 2020 extra VWS middelen ter beschikking krijgen
voor sportkader ontwikkeling. Ons streven is om hiermee samen met andere bij Nederland
Sport aangesloten bonden de benodigde kaderopleidingen te laten ontwikkelen en
docenten te werven/opleiden. Hiermee creëren we dan direct een mooie basis voor
kennisdeling en gezamenlijke kaderontwikkeling in de toekomst.

WUGC Leeuwarden - Team TOC
Het WK vormt het sportieve hoofdthema voor 2020. De uitvoering van het toernooi en side events
is in zeer goede handen bij Team TOC, maar als NFB worden we daarbij nauw betrokken. Dit geeft
ons de mogelijkheid om, naast de specifieke event promotie vanuit Team TOC, de frisbeesporten
en onze verenigingen extra onder de aandacht te brengen.
● Throw a disc day
In het voorjaar van 2020 organiseren we een landelijke open dag
op alle Ultimate verenigingen en, met behulp van de Discgolf
verenigingen, ook op alle geschikte Discgolf Courses. Met het
aankomend WK als uithangbord en een landelijk uniforme
campagne bieden we onze verenigingen een unieke kans om hun
lokale bekendheid en ledental te vergroten. Daarbij streven we
ernaar om hiermee een format te ontwikkelen dat ook in de
toekomst voor dit doel kan worden ingezet.
● Ultimate in het bewegingsonderwijs
Naast het pure sportieve aspect, heeft het WK voor partners als gemeente Leeuwarden en
provincie Friesland veel meer een sociaal belang. Ultimate Frisbee als extra uitdaging om
jong en oud in beweging te krijgen. Hiervoor worden en zijn o.a. lesmiddelen en activiteiten
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ontwikkeld. Als NFB leveren we hiervoor input en bewaken de kwaliteit, maar tevens
krijgen wij hiermee ook toegang tot deze middelen. Met het gecombineerd netwerk van
Team TOC en onze verenigingen zullen we in 2020 o.a. de nu ontwikkelde lesmiddelen
extra onder de aandacht brengen bij beweeg docenten in de LO bovenbouw en middelbare
scholen en buurtsportcoaches. Maar verenigingen kunnen het ook zelf gebruiken voor
bijvoorbeeld introductiecursussen.

Organisatie algemeen
Naast de sterke modernisering van onze administratieve organisatie via Nederland Sport en de
promotie van onze sport en verenigingen via WUGC 2020, zullen nog een aantal organisatie
onderwerpen specifiek aandacht krijgen in 2020.
● 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 via
Skype. 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 2020 organiseren we
weer een dergelijke dag.
● Veilig Sportklimaat
Plezier en (sociale) veiligheid zouden bij sport altijd hand in hand moeten gaan. De praktijk
laat jammer genoeg zien dat dit niet altijd het geval is. 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.
Samen met onze Vertrouwenscontactpersonen zullen we in 2020 extra inzetten op
bewustwording bij (verenigings)kader en actieve communicatie met de leden. Ook sluiten
we aan bij het Case Management Systeem dat wordt beheerd door het Instituut voor
Sportrechtspraak (ISR). Door registratie van ongewenst gedrag kunnen slachtoffers beter
worden geholpen en daders beter en structureler worden aangepakt.
● Synergie bevorderen en bewaken
Activiteiten zijn het meest effectief als ze elkaar versterken. Omdat we als NFB niet alleen
groeien in omvang, maar ook in diversiteit van leden en activiteiten, is hiervoor extra
aandacht nodig. Enerzijds door bij iedereen de bewustwording te vergroten en onderling
overleg te stimuleren. Maar anderzijds ook door strakkere afbakening van taken en
verantwoordelijkheden.
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Ultimate
Competities Senioren
Met de Indoor Competitie van 2019-2020
wordt de eerste stap gezet richting een
nieuwe structuur van de competities.
Daarbij stappen we af van de traditionele
opzet, zoals we deze de afgelopen jaren
hebben gekend, naar een schaalbare
volwassen vorm die aansluit bij de huidige groei en wensen van de sport. Dit zal in eerste instantie
voor de Open en Mixed competities gelden. Voor de Dames competities onderzoeken we de
mogelijkheden van vernieuwing passend bij de omvang van deze competities.
In deze nieuwe vorm wordt de competitie verdeeld in meerdere grotere divisies die een gelijke
samenstelling behouden over het competitieseizoen. Onderlinge wedstrijden tegen alle andere
teams zijn bepalend zijn voor het kampioenschap en eventuele promotieplekken voor een hogere
divisie. Dat stimuleert de hoogste niveau divisies om consistent sterke teams naar de
competitiedagen af te vaardigen. Dit bevordert de aansluiting van de competitie bij het niveau van
de nationale teams en de ondersteunende rol die de competities hebben als voedingsbodem voor
deze teams. Er zijn divisies op niveau, die strijden om het kampioenschap, een plek in een hogere
divisie of het voorkomen van degradatie in het volgende seizoen. Daarnaast zijn er overige
‘regionale’ divisies, waarbij de nadruk meer op de recreatieve speler ligt.
Met deze opzet krijgt ook iedere divisie zijn eigen kampioenschap met een prijsuitreiking per
divisie. Hiermee krijgen meer teams de kans een prijs te winnen, een eer die tot nu toe alleen voor
de hoogste gerangschikte teams was weggelegd. Ook de Spirit of the Game prijs wordt uiteraard
per divisie uitgereikt.

Organisatie
Met vaste divisies gedurende de competitie is het wedstrijdschema voor aanvang van de hele
competitie beschikbaar. Doordat speellocaties vroeg bevestigd kunnen worden, voorkomen we
dure last-minute afzeggingen. De piekmomenten in de organisatie die horen bij de wisselende
samenstellingen van divisies na speeldagen zijn hiermee ook verleden tijd.
Deze competitie-indeling biedt bovendien de mogelijkheid om aparte regels per divisie te
hanteren. In de hoogste divisies van de competitie is het belangrijk dat de wedstrijden een
voorbereiding zijn voor (inter)nationale toernooien. In andere divisies ligt de nadruk meer op het
kunnen spelen. Eventuele afwijkende regels worden in overleg met de verenigingen vastgesteld.
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Tot slot worden in 2020 administratieve verbeteringen gemaakt, zodat er meer grip op de
financiën komt. Met het nauwkeuriger vastleggen van de verwachte kosten van de competities
voorkomen we verrassingen in de financiële administratie.
Ook komen er meer NFB erkende competities en evenementen die niet door het centrale NFB
kader worden georganiseerd. Voor de uniformiteit en kwaliteit streven we naar gebruik van
overeenkomstige diensten zoals een competitie platform. Door dit centraal te regelen ontstaan
tevens schaalvoordelen. De NFB brengt de kosten van deze diensten vervolgens, naar rato van
gebruik, in rekening bij de overige gebruikers.

Jeugdcompetities en -ontwikkeling
In het najaar van 2019 heeft de Taskforce Jeugd haar adviesrapport “Wie de jeugd heeft…”
gepresenteerd. Dit uitgebreide onderzoek onder bijna 100 jeugdspelers en 12 verenigingen met
jeugdleden geeft een helder kijk op jeugd Ultimate in Nederland en de wensen en knelpunten van
verenigingen en jeugdspelers.
Als bestuur onderschrijven we de
bevindingen en aanbevelingen. Samen
met de Taskforce Jeugd willen we dan
ook in 2020 een start maken met het
concretiseren hiervan. Cruciaal daarbij
is de vorming van de voorgesteld Jeugd
Ultimate Commissie.
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Nationale Teams & Sportontwikkeling
2020 het jaar van WUGC Leeuwarden en WJUC Malmö
In lijn met het vastgestelde Meerjarenbeleid, ligt ook in 2020
de prioriteit bij de nationale Grass teams. Doordat 2020 een
zogenaamd dubbel WK jaar is (WUGC en WJUC U20) ligt de
prioriteit bij het ‘prestatie’ team Mixed volwassenen, gevolgd
door U20 Dames & Heren. Daar waar teambelangen
conflicteren wordt bij keuzes deze prioritering gevolgd.
Meer centrale organisatie maakt het mogelijk het aanbod voor trainingen, accommodatie,
specialisten en (medische) begeleiding te combineren voor zowel de senioren- als de jeugdteams.
Uitwisseling van kennis en ervaring wordt daardoor haalbaar. Naast de investering in spelers en
teams willen we ook gaan investeren in deskundigheid van trainers en coaches. In 2020 willen we
daarmee starten door het organiseren en faciliteren van intervisie. Om zo van elkaar te leren en
samen te zoeken naar oplossingen en verbeteringen.

Nationale Jeugdteams
Het beleid van investeren in jeugdspelers en NJT’s werpt zijn vruchten af. Jeugdspelers zijn
gewilde teamgenoten, ook bij senioren teams. We willen het succesvolle jeugdprogramma van
afgelopen jaren verder uitbouwen. Door goed gebruik te maken van alle ervaringen van de
afgelopen jaren, te investeren in deskundigheid van coaches en trainers en het stabiliseren van de
NJT organisatie kunnen we weer een volgende stap maken.
U20
In een WK jaar spelen in principe alle U20 spelers U20. Zo kunnen de jongere spelers leren van- en
vertrouwen op- de ervaring van spelers uit eerdere jaren en kunnen de meer ervaren spelers de
leiders worden van de volgende generatie. Dit is een essentieel onderdeel van het
jeugdprogramma en de ontwikkeling van de ultimate spelers van de toekomst. POP UP trainingen,
teamtrainingen en een oefentoernooi maken, naast de individuele training van spelers, weer
onderdeel uit van de voorbereiding op het WK. De U20 coaches gaan direct vanaf januari aan de
slag met hun team.
U17
Voor de U17 groep is 2020 een tussenjaar, er is geen groot
internationaal toernooi. Door heel 2020 heen worden er
trainingen op niveau georganiseerd om zo verder te bouwen aan
vaardigheden en spelniveau. Daarnaast wordt er hard gewerkt
aan de organisatie van een internationaal U17 toernooi op kleine
schaal om, zonder grote prestatiedruk, toch weer internationale
ervaring op te kunnen doen.
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Nationale Ultimate Teams
Naast tweewekelijks trainingen en de voorbereidingen op het WK werken we ook aan de NT
organisatie. Het meer centraal regelen van de nationale teams organisatie willen we
doorontwikkelen in 2020. Een verdere uitwerking van praktische
afspraken, het maken van heldere regels en het verbeteren van de
communicatie zullen meer duidelijkheid geven in procedures en
werkwijzen.
Met de keuze voor een sterkere centrale organisatie, is het
belangrijk nog meer aandacht te besteden aan communicatie en
informatie. In 2020 gaan we onderzoeken hoe we dit, met de
backoffice faciliteiten van Nederland Sport en de bijbehorende
communicatiemiddelen, makkelijker en beter kunnen regelen.
Centraal geregeld in 2020 worden onder andere: intervisie met en voor de coaches,
trainingslocaties, algemene afspraken, medische begeleiding, administratie en financiële
afhandeling en de formele communicatie. De coaches blijven verantwoordelijk voor het
trainingsprogramma en de coaching van hun team. Maar zij staan daar uiteraard niet alleen in en
maken onderdeel uit van de NT organisatie. Door samen te werken, kennis te delen, elkaar te
ondersteunen en gemaakte keuzes eenduidig uit te dragen, bouwen ook zij mee aan een steeds
professionelere NT organisatie.

Deskundigheid
De behoefte aan meer kennis en kunde in het geven van trainingen
en het coachen van teams is alleen maar toegenomen. In 2020
willen we een begin maken met een nieuwe vorm van training en
opleiding. Lang niet alles wat er te leren valt is frisbee specifiek.
Zoals eerder aangegeven willen we door samenwerking met andere
bonden en Nederland Sport een ruimer kennis- en
opleidingsaanbod creëren.
Ter voorbereiding hierop willen we in 2020 tevens beginnen met het opbouwen van een trainers
community. We starten met een Train-de-trainer dag. Hier kunnen trainers nader kennismaken en
ervaring delen door te werken rond een actueel thema. bijvoorbeeld geven van dames-training of
hoe ga je om met diversiteit in niveau binnen een trainersgroep.
Om deze plannen te kunnen realiseren, willen we in 2020 een kerngroep Training & Coaching
opstarten. Het primaire doel voor deze groep in 2020 is het toegankelijk maken van beschikbare
kennis en best practices en het organiseren van de Train-de-trainer dag.
Met deze groep kan een start gemaakt worden met het verder ontwikkelen van onze trainers, het
trainersmateriaal en de coaches van onze frisbee community voor zowel Ultimate als discgolf.
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Discgolf
Organisatiekracht ontwikkelen
Voor het komende jaar is het doel de organisatiekracht te versterken. Er is een kleine groep vrijwilligers die
groots organisatiewerk leveren, maar met toenemende kwaliteitseisen komt ook een toenemende mate
van inspanningen. Volgend jaar gaat er meer aandacht naar het volharden en versterken van de
organisatiekracht voor evenementen op competitieve en recreatieve basis. Daarnaast wordt gekeken naar
mogelijkheden voor het vernieuwen van competitie materialen ten behoeve van de kwaliteit van
wedstrijden.

Bijeenbrengen recreatief en competitief
Nederland kent een fragiele basis voor disc golf op instapniveau. De verenigingen groeien, maar zijn nog
niet voldoende vind- en bereikbaar voor beginnende disc golfers. De meeste evenementen en courses in
Nederland zijn gericht op geoefende disc golfers. Om beginnende spelers te binden is het noodzakelijk om
de kloof tussen recreatief disc golf en competitief disc golf te verkleinen. Hier ligt een taak voor
verenigingen, bijvoorbeeld door het organiseren van instap clinics en -wedstrijden. Het bundelen en delen
van kennis op sport inhoudelijk en organisatorisch vlak is hierin een nuttige stap voor de NFB. Denk
bijvoorbeeld aan trainingstips en wedstrijdformats op verschillende spelniveaus.

Courses creëren en consolideren
Een aantrekkelijke sport staat met aantrekkelijke spelfaciliteiten. Gekeken wordt naar mogelijkheden om
clubs aan courses te binden. Een club (uit die regio) wordt verantwoordelijk voor het onderhoud van de
contacten met de betreffende gemeente. Op deze wijze worden courses intensiever gebruikt en is de kans
kleiner op verval. Bij nieuwe courses gebeurt dit al. Voor creatie van nieuwe courses komen blauwdrukken
voor het benaderen en interesseren van gemeenten.
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