
 

 

Jaarverslag 2016 

 
   

 

 

 

 
Postbus 85621, 2508 CH DEN HAAG 
Telefoon: +31 85 2103 962 
E-mail: secretaris@frisbeesport.nl 

 

 

  

 



 

   
 

Inhoudsopgave 
 

Kerngegevens 

Ledenaantallen 

NFB organisatie 

Discipline Discgolf 

Discipline Ultimate 

Jaarrekening 

 
 

 

 

 
 

  



 

   
 

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  
 
Dagelijks Bestuur  
Jos Verhoeven Voorzitter  
Max Pieters Penningmeester  
Jasper Florijn Competitie Coördinator Ultimate 
Pelle Rietveld Coördinator Discgolf 

 

Ledenaantallen 
 

 Ontwikkeling Ledenaantallen NFB 

 2013* 2014 2015 2016 
Minioren (8 tot 13 jaar) 43 66 98 149 

Junioren (13 tot 18 jaar) 86 126 136 229 

Senioren (18 tot 35 jaar) 828 730 747 837 

Masters (vanaf 35 jaar) 206 172 236 202 

Onbekend  34 17  
Totaal 1163 1128  1234 1417 

 
* Inclusief eenmalige deelnemers Cityleague en Valley Frisbee Games, vanaf 2014 zijn deze spelers niet meer als NFB lid geregistreerd (betreft +/- 350 leden). 

 
 Verdeling naar geslacht en discipline 

  Totaal Discgolf Ultimate 

Minioren (8 tot 13 jaar) M 
V 

87 (58%) 
62 (42%) 

1 (50%) 
1 (50%) 

86 (59%) 
61 (41%) 

Junioren (13 tot 18 jaar) M 
V 

162 (71%) 
67 (29%) 

0 (-%) 
0 (-%) 

162 (71%) 
67 (29%) 

Senioren (18 tot 35 jaar) M 
V 

548 (65%) 
289 (35%) 

29 (88%) 
4 (12%) 

519 (65%) 
285 (35%) 

Masters (vanaf 35 jaar) M 
V 

158 (78%) 
44 (22%) 

38 (90%) 
4 (10%) 

120 (75%)  
40 (25%) 

Totaal M 
V 

955 (67%) 
462 (33%) 

68 (88%) 
9 (12%) 

887 (66%) 
453 (34%) 

  



 

   
 

NFB organisatie 
 

Bestuur en kader 

Tijdens de voorjaarsvergadering is het NFB bestuur versterkt met Jasper Florijn en Pelle Rietveld. Als Competitie                
Coördinator Ultimate is Jasper het aanspreekpunt voor de diverse Ultimate competitie coördinatoren. Daarnaast is              
hij verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de Ultimate competities en de afstemming met de andere                
disciplines. 
Pelle richt zich als Coördinator Discgolf met name op de verdere ontwikkeling van de Discgolf sport in Nederland. Dit                   
betreft zowel de initiatieven tot realisatie van nieuwe courses als vergroting van de toegankelijkheid en bekendheid                
van de Discgolf sport. 
Met de benoeming van Janneke Eijgelaar tot Vertrouwenscontactpersoon is in 2016 weer een belangrijke en mooie                
stap gezet in het creëren van een Veilig Sportklimaat. Vanuit haar rol is zij niet alleen bereikbaar in situaties waarin                    
onvoldoende veiligheid wordt ervaren, maar zal zij dit beleid en alles wat daar verder bij komt kijken ook verder                   
vorm en invulling geven. 
Naast nieuwe bestuurs- en kaderleden, hebben we ook afscheid genomen van onze secretaris Imke van Asseldonk.                
Ondanks herhaalde oproepen aan de leden en verenigingen is voor deze functie nog geen opvolger gevonden. Om de                  
noodzakelijke continuïteit van de bijbehorende taken te waarborgen is, in overleg met de Raad van Advies, besloten                 
de secretariaatstaken zoveel als mogelijk over te hevelen naar Bondcenter. 
De bestuurlijke bezetting blijft hiermee een punt van zorg. Naast de functie van secretaris, zijn ook de posities                  
vice-voorzitter, communicatie & marketing en coördinator topsport/nationale teams vacant. 
 
 

Communicatie 

Het ontbreken van zowel een secretaris als een bestuurslid communicatie & marketing heeft duidelijk zijn weerslag                
gehad op de communicatie in 2016. Er zijn geen digitale nieuwsbrieven verzonden en ook de berichtgeving via de                  
website en social media was beperkter dan eerdere jaren. 
 
 

Marketing & Sponsoring 

In het voorjaar van 2016 is een samenwerking aangegaan met Brand Proposition met als doel de mogelijkheden voor                  
professionele sponsoring te onderzoeken en realiseren. Op basis van de kenmerken van onze sport en (potentiële)                
leden zijn een groot aantal bedrijven benaderd. Tevens is een aanvraag gedaan voor ondersteuning vanuit het KPN                 
Topsportfonds. De bijbehorende forse en leerzame inspanningen hebben helaas geen concrete resultaten            
opgeleverd. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de Frisbeesport in Nederland nog omvang en bekendheid tekort               
komt.  
 
 

Organisatie Internationale Kampioenschappen 
Begin 2016 is het NFB bestuur benaderd door The Organising Connection (TOC), een gerenommeerd sport               
organisatiebureau. Zij zien de potentie van onze sport en daarmee kansen voor de organisatie van een WK Ultimate                  
in Nederland. Omdat TOC bereid is deze trajecten voor eigen rekening en risico aan te gaan, hebben we deze unieke                    
kans met beide handen aangegrepen. 
Omdat we een kleine sportbond zijn met een beperkt weerstandsvermogen, is in de overeenkomst met TOC                
nadrukkelijk vastgelegd dat de NFB zowel bij de acquisitie als de organisatie van een dergelijk toernooi geen enkel                  
financieel risico loopt. Dit geldt zowel bij positieve als negatieve resultaten. Uiteraard helpen we wel actief mee bij                  
de acquisitie door inzet van ons netwerk en leveren we ook de benodigde sport-inhoudelijke kennis. 
Na een uitgebreid voorbereidingstraject en gesprekken met diverse steden, heeft TOC namens de NFB een bid                
uitgebracht voor de organisatie van het Ultimate WK Clubs 2018 in Leeuwarden. Dit unieke bid, gepresenteerd in een                  



 

   
 

prachtig bidbook hebben we in juni, samen met TOC, nog extra onder de aandacht gebracht tijdens het WK en                   
gelijktijdige WFDF congres in Londen. Helaas zijn, naar verluidt om strategische redenen, alle WK’s voor 2017                
uiteindelijk toegewezen aan Noord Amerika. 
Hoewel dit uiteraard ook voor TOC niet het gehoopte resultaat was, zien zijn onverminderd potentie in de                 
frisbeesport en zijn vastberaden een volgend WK wel naar Nederland te halen. 
Naast Leeuwarden, had ook Veenendaal graag als gastgemeente voor een WK Ultimate opgetreden. De gemeente               
beschikt echter over te weinig velden voor de organisatie van een WK. Het getoonde enthousiasme voor onze sport,                  
was voor Ted Beute aanleiding om alsnog met het bestuur van de gemeente Veenendaal in gesprek te gaan. Het                   
resultaat daarvan is dat de Europese Jeugdkampioenschappen 2017 (EYUC) in Veenendaal zullen worden             
georganiseerd. 

 
Samenwerking Nederland Sport 

Het initiatief Nederland Sport heeft in 2016 meer vorm en inhoud gekregen. In het voorjaar is in een aantal sessies                    
met behulp van medewerkers van a.s.r. verzekeringen een verdiepingsslag gemaakt om het doel, de gewenste               
resultaten en de prioriteiten van de samenwerking scherper te krijgen. 
In de tweede helft van het jaar is met name de verbinding gezocht met reeds bestaande initiatieven met als doel                    
zowel wederzijdse bekendheid en betere aansluiting bij de behoeften van kleinere bonden. Daarbij is ook               
nadrukkelijk gekeken hoe Nederland Sport een substantieel onderdeel kan worden van het totale transitie proces               
waarin NOC*NSF en de aangesloten sportbonden zich momenteel bevinden. 
Dit alles heeft geleid tot een door 20 sportorganisaties ondertekende subsidieaanvraag zodat Nederland Sport in               
2017 ook daadwerkelijk over de middelen kan beschikken om haar doelen te realiseren. De NFB is de formele                  
aanvrager (penvoerder) van deze subsidie en heeft, evenals de 19 andere ondertekenaars, een cofinanciering              
toegezegd. 

 
Voorzitters met de benen op tafel 
In het najaar van 2016 hebben de voorzitters van de Ultimate verenigingen en het bestuur in een ontspannen sfeer                   
in het oude station van Soestdijk een middag “met de benen op tafel” van gedachten gewisseld over een tweetal                   
thema’s. Naast de problematiek van het tekort aan kader, zowel bij de NFB als de verenigingen, is nadrukkelijk                  
stilgestaan bij de uitdagingen die ontstaan door het tempo waarmee de Ultimate sport zich in Nederland ontwikkeld.                 
Aan de hand van o.a. de meerjarenvisie “De Frisbee Carrière” zijn voorstellen besproken voor het toevoegen van                 
nieuwe bouwstenen. Het belangrijkste eerste resultaat daarvan is het besluit om een proef te starten met een                 
nieuwe top-Ultimate competitie; De Eredivisie. 

 
Code Goed Sportbestuur 
Zeker omdat we werken met een (te) klein dagelijks bestuur en daarmee er veel mandaat bij een klein aantal                   
personen, kijken we als bestuur extra kritisch naar ons eigen functioneren. We toetsen dit o.a. op basis van de door                    
NOC*NSF opgestelde “13 aanbevelingen voor Goed Sportbestuur”. Deze criteria gaan o.a. over eenheid en              
transparantie, goede verslaglegging, verantwoording en controle, een passend besturingsmodel met heldere taken            
en bevoegdheden. Daarnaast een goed beeld van de bestuurlijke en financiële risico’s en de inperking daarvan. 
Op de meeste aspecten voldoet de NFB en haar bestuur, zeker gezien haar omvang van de vereniging in voldoende                   
mate aan de gestelde eisen. Belangrijkste knelpunt blijft de te beperkte bezetting van het dagelijks bestuur. 
  



 

   
 

Discipline Discgolf 
 

 

 

Het gaat nog te ver om te zeggen dat de baskets als paddenstoelen uit de grond schieten, maar feit is dat er 

aanzienlijk meer keus is dan enkele jaren geleden. Landelijke dekking komt steeds dichterbij. Op alle fronten, zoals 

ook de ontwikkeling van een nieuw type events, wordt alvast rekening gehouden met een verdere groei van discgolf. 

 

Nieuwe clubs 
Meest opvallende ontwikkeling is de komst van de Citypark Flyers in Groningen. Een enthousiaste groep die veel 

positieve discgolf energie verspreidt. Uitdaging blijft in een individuele sport die gratis gespeeld kan worden in 

openbare parken om nieuwe spelers te binden aan de clubs en de NFB. Niettemin zal iedereen met een hart voor de 

groei van discgolf lid worden van een NFB-club, omdat nu eenmaal duidelijk is dat we samen sterker staan, een 

hogere organisatiegraad leidt tot een grotere groeipotentie. 

 

Nieuwe courses 
Dat er nieuwe courses verrijzen is soms geluk, soms toeval en soms zelfs helemaal zonder inmenging van de 

bestaande discgolf gemeenschap. Niettemin is het altijd goed nieuws als er discgolf baskets de grond in gaan. Een 

absolute voorwaarde voor de groei en de algemene acceptatie van de discgolf sport is een min of meer landelijke 

dekkingsgraad. 

In juni mochten we de komst van de Zuiderpark Frisbee Experience vieren in Rotterdam. Een visueel aantrekkelijke 

en uitdagende technische course in een park dat uitstekend onderhouden wordt door de gemeente en waar meer 

laagdrempelige beweeginitiatieven zijn ontwikkeld. Zo kunnen er ook racketsporten beoefend worden en outdoor 

fitness. Bovendien is er nauwe samenwerking met het lokale welzijnswerk, dat ook in het park een permanente plek 

heeft. 

De hardware (de course) zit dicht op de software (buurtsportcoaches), een mooi voorbeeld van hoe je discgolf op de 

kaart kunt zetten in een lokale setting. 

In Almere verrees een negen-holes pay-to-play course op het terrein van natuurbelevingscentrum De Kemphaan van 

Staatsbosbeheer. Een mooi project dat kan aantonen of discgolf ook winstgevend aangeboden kan worden. Indien 

succesvol kan dit weer allerlei kansen bieden voor discgolf elders in het land. Staatsbosbeheer is natuurlijk voor de 

discgolf gemeenschap een interessante partner. 



 

   
 

In het Stadspark in Groningen kregen de Citypark Flyers afgelopen zomer groen licht voor een pilotproject. Gesteund 

door de NFB door het beschikbaar stellen van baskets die over waren gebleven uit een samenwerkingsproject met de 

korfbalbond. Mooi dat het Noorden nu ook ontsloten is voor discgolf. 

 

Nieuwe events 
Naast het instituut dat de jaarlijkse NFB Discgolf Tour is, en tradities als de Dutch Open en de Amsterdam Challenge, 

kenmerkte het afgelopen jaar zich als een jaar met veel nieuwe events. 

De NFB Discgolf Tour werd in de open divisie gewonnen door Bert Brader, beslist op de laatste speeldag. Expat en 

Texaan Jeff Turner was alleenheerser in de amateur divisie, Eveline Nagtegaal was bij de vrouwen. 

De Dutch Open werd in 2016 alweer voor de 22e keer gehouden en kreeg met de regerend Europees kampioen 

Seppo Paju een aansprekende winnaar. De Amsterdam Open werd in 2016 de Amsterdam Challenge, alleen open 

voor amateurspelers en toch volledig volgeboekt, dat is een speciaal compliment waard voor organisator Dean 

Schaub. Waar bij de Dutch Open op een zeer technische course extreem hoogwaardig discgolf wordt gespeeld, is het 

niveau bij de Amsterdam Challenge niet zoveel minder, maar wordt er vooral ook een sociale beleving gecreëerd, 

met bijvoorbeeld veel aandacht voor de player party op zaterdagavond. Zo krijgt de discgolf scene langzamerhand 

steeds meer diversiteit. Van fanatiek discgolf beoefenen op topsportniveau tot puur recreatief het sociale karakter 

van discgolf beleven, het kan allemaal! 

Meest in het oog springende nieuwe evenement is de Dutch Grow The Sport Tour. Om de komst van nieuwe spelers 

richting competitief discgolf te vergemakkelijken is de stap naar de NFB Discgolf Tour verkleind door de oprichting 

van de Grow The Sport Tour. In het ontwerp van de courses (kortere en minder uitdagende holes) en de opzet van de 

speeldagen (minder holes en daardoor speeldagen die geen acht maar vijf uur duren) is rekening gehouden met de 

wensen van de even enthousiaste, maar minder fanatieke speler.  



 

   
 

Discipline Ultimate 
 

 

Competities 

Jeugd 
In 2016 zijn er in de jeugdcompetitie een aantal veranderingen doorgevoerd. Geconstateerd werd dat de meeste                
jeugdspelers van 17 jaar of ouder doorstromen naar de senioren competitie. Daarop is besloten om de                
jeugdcompetitie te gaan organiseren voor zowel U17 en U20 mits voor de afzonderlijke leeftijdscategoriën daar               
voldoende belangstelling voor zou bestaan. Die bleek bij U20 er niet te zijn waardoor er in 2016 enkel in voor de U17                      
een competitie is georganiseerd. 12 teams hebben in 3 divisies van 4 gestreden om een goede ranking te behalen                   
voor de slotdag waarbij in een bracket werd uitgemaakt wie zich kampioen mocht gaan noemen. Daarmee is de                  
competitieopzet gelijk geworden aan de competitieopzet voor de senioren.  
Bij de U13 is door de groei ook een verdere invulling van het systeem met verschillende niveaus bereikt. In het                    
outdoorseizoen 2016 werd voor het eerst op niveau 4 gespeeld waarbij teams van 4 tegen 4 spelen op een weer iets                     
groter veld. Doel is dat daarmee de stap van U13 naar U17 waar 5 tegen 5 wordt gespeeld kleiner wordt. 
De groei van het totaal aantal spelende jeugdspelers (zeker wanneer de U20-spelers in de seniorencompetitie               
worden meegeteld) zet zich onverminderd voort. Ook het aantal verenigingen dat zich met jeugd ultimate               
bezighoudt is weer toegenomen. 
 

Overzicht competitie resultaten 
U17 
Outdoor competitie 2016 12 teams U17 
 
 1e plaats 2e plaats 3e plaats Spirit 
Outdoor 2016 Shotzz Crunch Almere 

Spinners 
FC Airborn 

 
U13 
NJK Indoor 2015-16, niveau 1 1 team 
NJK Outdoor 2016 (VFG), niveau 3 8 teams  
NJK Indoor 2015-16, niveau 3 11 teams 
NJK Outdoor 2016 (VFG), niveau 4 10 teams 
 
 



 

   
 

 1e plaats 2e plaats 3e plaats Spirit 
NJK Indoor niveau 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
NJK Outdoor niveau 3 UFO 2 Vertigo Frizzly Bears 

(DU) 
Bluefingers 

NJK Indoor niveau 3 Crunch 
Boem 

FC Airborn Crunch Power Aurora 

NJK Outdoor niveau 4 Kolibris 
(DU) 

Crunch 
Boem 

Crunch 
Knallen 

Crunch Boem 

 
 
Jeugdtrainers Dag 
In navolging van 2015 is ook in 2016 een U13-jeugdtrainers-dag georganiseerd. Onder leiding van Justine van der                 
Meulen hebben heel veel jeugdtrainers kennis en ervaringen gedeeld en oefeningen met elkaar ontworpen en               
uitgevoerd. Bijzonder was dat er ook een aantal NJT-spelers die nu zelf bij hun club de volgende generatie aan het                    
opleiden zijn aanwezig waren om zo hun trainersvaardigheden te vergroten.  
De beoogde trainers bibliotheek wil nog wat minder vlotten maar ook daar zal komende tijd weer aandacht aan                  
worden besteed. 

 
 
Senioren 
In 2016 is de Nederlandse competitie wederom gegroeid. Met de competities bij elkaar opgeteld, hebben er 108                 
teams en meer dan 1600 spelers deelgenomen. De Open en Dames competities nemen hiervan het overgrote deel                 
voor hun rekening. Opmerkelijk is dat de groei van de competities voornamelijk in het aantal open teams zit. Het                   
aantal teams in de Dames competities blijft gelijk aan vorig jaar.  
 

 Aantal teams  1e plaats 2e plaats 3e plaats Spirit 

Dames indoor 2015-16 10  Airborn Crunch 1 UFO 1 UFO 2 

Open Indoor 2015-16 40 (+3) Crunch 1 UFO 1 Red Lights Flying High 

Dames Outdoor 2016 8  UFO Veenendaal Tijgers Crunch 1 Veenendaal Tijgers 

Open Outdoor 2016 28 (+1) Crunch 1  UFO 1 Force Elektro 1 Vertigo 2 

Mixed 2016 22 (+2) Red Lights UFO 1 Crunch 1 UFO 3 

 
 
Organisatie nationale competities 
De deelnemende teams aan de Ultimate competitie weten Ultimate Central, het platform voor de competitie               
administratie, goed te vinden. Hierdoor worden zaken als de uitslagen en spelerslijsten doorgaans tijdig ingevuld en                
ligt er minder druk en verantwoordelijkheid bij de competitie organisatie. Daarnaast plukken we de vruchten van de                 
opgebouwde ervaring van de competitie coördinatoren. Dit komt ten goede aan de flexibiliteit van de competitie                
organisatie en zorgt ervoor dat er adequaat op onvoorziene situaties gereageerd wordt. Door deze factoren is de                 
schaalbaarheid van de organisatie van de nationale competities vergroot. 
 
In 2016 is de Indoor competitie door 2 coördinatoren verzorgt, de Outdoor Open en Dames ook door 2                  
coördinatoren en de Mixed competitie door 1 coördinator. Dit is doorgaans voldoende bezetting voor de minimale                
organisatie van de competitie, maar zorgt er voor dat andere zaken niet opgepakt kunnen worden, vooral op het                  
gebied van communicatie en promotie. Om bekend te raken met het competitie platform Ultimate Central is                
daarnaast enige inzet vereist. Ook een grondige evaluatie van het competitieformat is er niet gekomen.  



 

   
 

 

Regionale competitie 
Net als in 2015 werd er in 2016 een Randstad competitie georganiseerd; een regionale competitie voor open teams                  
met een mix van beginnende tot gevorderde spelers. Dit initiatief van Almere Spinners en MUG biedt                
speelgelegenheid aan teams uit de Randstad die niet deel kunnen nemen aan de landelijke mixed competitie. Aan de                  
editie van 2016 hebben vijf deams deelgenomen. 
 

Slotdag outdoor competitie Open & Dames 
De laatste speeldag van de Open en Dames Outdoor heeft dit jaar weer extra aandacht gekregen. Doel is deze dag uit                     
te laten groeien tot dé jaarlijkse Ultimate dag waar spelers, supporters en relaties genieten van de unieke Ultimate                  
sfeer. De  aanwezigen konden genieten van een barbecue en twee spectaculaire finales.  
 
 

Pilot Trainersopleiding  

De trainersopleiding Niveau 2 die eind 2015 was opgestart is begin 2016 succesvol afgerond met 14 gediplomeerden. 
Hoewel we kunnen spreken van een zeer succesvolle pilot en er zeker behoefte is aan een vervolg is hieraan, door                    
gebrek aan het benodigde kader, nog geen invulling gegeven. 
 
 

Nationale teams 
 
Jeugd 
In oktober 2015 is er begonnen met de voor iedereen (geboren in of na 1997) toegankelijke Pop Up-trainingen,                  
waarvan er 3 georganiseerd zijn plus het eerste Oliebollen HAT in nieuwe POP UP-plaats Zwolle. Zeventig deelnemers                 
op een training was geen uitzondering - bijna een verdubbeling ten opzichte van het seizoen ervoor. Halverwege                 
maart 2016 zijn de selecties bekend gemaakt van vier, wederom volwaardige, Nationale Jeugd Teams. De groep                
spelers is inmiddels zodanig groot dat bij de jongens selecties nodig zijn. Bij de meisjes halen we de minimale                   
aantallen, maar is er nog ruimte voor verbetering. Na de selectie zijn er tot aan de zomer zeven NJT-trainingen                   
georganiseerd, hebben de U20 teams een ultimate demonstratie verzorgd bij de opening van Frisbee Experience in                
Rotterdam  en is Rising High als oefentoernooi gespeeld. 
 
In 2016 waren EYUC en WJUC voor het eerst op twee verschillende plaatsen en er zijn dan ook twee delegaties                    
geweest. De U17 teams speelden het EYUC in Gent, België; de U20 teams gingen naar het WJUC in Wroclaw, Polen: 
  
 

Team Plaats 

U17 Dames 4 (8) 

U17 Open 8 (11) 

U20 Dames 4 (20) 

U20 Open 14 (29) 

 
 
De tweede plaats in de Spirit van de U17 Open en de gedeeld vierde plaats van het U20 Open team zijn                     
noemenswaardig, evenals de vierde plaats in de eindrangschikking van de U20 Dames. Zij werden daarmee het                
hoogst geplaatste Europese team in deze divisie. 
  



 

   
 

Deelname aan het EYUC en het WJUC werd wederom mogelijk gemaakt door de NFB (door financiële en praktische                  
ondersteuning) en door de spelers zelf. De kosten voor de deelnemers worden zo laag mogelijk gehouden. Alle inzet                  
van crew en organisatie is vrijwillig. Naast de spelersfee werd van elke speler een sponsor inbreng van tenminste €50                   
gevraagd. 
 
De missie is om zoveel mogelijk jeugdspelers te laten profiteren en genieten van het hoogste nationale en                 
internationale ultimate niveau. Deze missie krijgt steeds meer vorm. Daarnaast lukt het om de aanzuigende werking                
van de NJT’s te laten doorwerken bij de nieuwe jeugdspelers. Het aantal jeugdspelers en deelnemers aan open                 
trainingen en selectietrainingen is spectaculair gegroeid qua aantallen en spelniveau, en dat vertaalde zich in               
wederom vier volledige teams op EYUC en WJUC 2016. 
 
  

Senioren 
In 2016 vond van 18 t/m 25 juni in Londen het WK plaats. Nederland was op het evenement uiteindelijk met een                     
dames (18e van 25 teams), open (21/30) en dames masters (9/11) team vertegenwoordigt. Verder werd nog voor de                  
zomer van 2016 het proces in gang gezet voor het vormen van Nationale Teams voor het WK Beach dat in 2017 in                      
Frankrijk/Royan zou plaatsvinden. 
 
WK 2016 Londen 
De grootste verandering in 2016 met betrekking tot de nationale teams senioren was het feit dat de financiën in het                    
hele traject via de bond (BONDcenter) werden afgewikkeld. Elk team had minimaal een teammanager en een                
penningmeester bepaald die op basis van een seizoensplan een begroting opzetten en er voor zorgden dat facturen                 
naar de bond werden doorgestuurd. Spelers kregen een rekening van de bond die ze in termijnen tot aan het WK zelf                     
moesten voldoen om de kosten te dekken voor het traject. Het grote voordeel voor teams en spelers is dat zij de                     
betalingen van een Nationaal Team traject kunnen spreiden. Dat was eerder vaak niet mogelijk, omdat vooral aan                 
het begin hoge bedragen voor het hoofdevenement zoals team en players fees of overnachtingen moeten worden                
voldaan. Verder heeft de bond in 2016 voor elk lid van een NT de sponsoring van een set van het nationaal team                      
trikot verzorgd en de kosten voor de selectietrainingen (zoals de huur van velden of reiskostenvergoedingen voor                
leden van de selectiecommissies) op zich genomen. 
 
Ook rond de vorming van de teams had de bond in afspraak met de organisatoren van de selectietrainingen een                   
centralere rol. Zo werd al in april 2015 een oproep voor mogelijke trekkers van selectietrainingen voor teams in elk                   
van de divisies die op het WK werden gespeeld verspreid. Hoewel hier niet voor elk divisies reacties kwamen werden                   
de tryouts in oktober/november 2015 uiteindelijk voor open/dames/mixed teams uitgeschreven en ook door een              
centrale selectie van 5 personen beoordeeld en in teams ingedeeld. Helaas moest deze commissie uiteindelijk               
concluderen dat er te weinig dames van hoog niveau waren voor het vormen van een mixed team naast een open en                     
dames team. Verder werd een duidelijke scheiding tussen deze teams en de mogelijke masters teams gemaakt zodat                 
spelers de keuze hadden eerst voor een open/dames/mixed team te gaan en een masters team als backup te zien.                   
Het dames masters team werd uiteindelijk in januari 2016 definitief gevormd terwijl er te weinig animo bleek door                  
spelers van een NT niveau voor een masters open team. 
 
Voor het WK zelf zaten alle NTs uiteindelijk op dezelfde locatie voor hun accommodatie. Ook hadden het dames en                   
open team gezamenlijk een bus gehuurd om naar Londen te reizen en het vervoer tussen de accommodaties en de                   
velden te verzorgen. Het WK zelf begon voor alle teams goed maar helaas moest de organisatie uiteindelijk na                  
woensdag bijna alle wedstrijden aflassen; het had meerdere nachten achter elkaar te veel geregend waardoor de                
velden niet meer bespeelbaar waren. Dit was een onverwachte tegenslag in een traject dat voor alle teams goed                  
begon. 
 
 
 



 

   
 

WK Beach 2017 in Royan/Frankrijk 
Vergelijkbaar met het traject van de NTs van 2016 begon ook dit traject meer dan een jaar voor het hoofdevenement                    
met een oproep naar alle NFB leden voor organisatoren van selectietrainingen in alle divisies in april 2016.                 
Voortbouwend op het succes van het mixed team in Dubai in 2015 (9e plek) werd al vroeg contact met de NFB                     
gezocht. Het mixed team liep dan ook alle andere teams steeds voor bij het hele proces als een van de meest actieve                      
teams. Ook voor masters open en masters dames teams was animo.  
 
Het hele proces werd echter verzwaard door wijzigingen vanuit de WFDF en de WCBU organisatie. Zo werd rond de                   
zomer 2016 aan alle bonden gevraagd aan te geven in welk divisies zij van plan waren teams te sturen. Dat deze lijst                      
dan vervolgens zou worden gebruikt om effectief plekken aan bonden toe te kennen in bepaalde divisies werd pas                  
later duidelijk en zorgde voor veel ophef. Gelukkig kon een toegekende bid in de mixed divisie voor een in de open                     
divisie werden geruild. Ook werd de timeline in vergelijking met andere jaren flink opgeschoven (bid confirmation                
september, team fee betalen in oktober terwijl dit normaal gesproken in januari was) waardoor een bid moest                 
worden geplaatst terwijl het open en dames masters team op dat moment nog helemaal geen selectietraining had                 
gehad. Dit zorgde bij de bond en teams voor meer druk dan nodig. Echter: de Wiki met informatie en eisen rond de                      
organisatie van selectietrainingen was hier erg behulpzaam zodat de organisatoren van de selecties meteen aan de                
slag konden. 
 
De WCBU naam nog andere maatregelen om het aantal teams en spelers dat in Royan kon deelnemen te beperken.                   
Zo werd in oktober opeens bekend gemaakt dat teams met maximaal 15 spelers en 1 non-player aan het evenement                   
konden deelnemen. Vooral voor het mixed team werd hierdoor de tweede ronde van selecties in april 2017                 
moeilijker. De overige teams konden hier al meteen rekening mee houden bij de selecties.  



 

   
 

Jaarrekening 
 
  
Hieronder het totaal overzicht van kosten en opbrengsten over de afgelopen jaren. 2016 is afgesloten met een                 
negatief resultaat van € 7.302. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Totaal opbrengsten € 60.579 € 67.286 € 83.715 € 75.269 € 69.456 

Totaal kosten € 58.326 € 85.963 € 66.076 € 72.267 € 76.758 

Resultaat € 2.253 € -18.677 € 17.639 € 3.002 € -7.302 

 
 

 

De Balans 

 
 
 
  



 

   
 

De balans geeft een overzicht van enerzijds de bezittingen, de activa en anderzijds het vermogen en de schulden, de                   
passiva, van de bond. De verhouding tussen de voor langere tijd vastgelegde vaste activa en de direct beschikbare                  
vlottende activa geeft inzage in de liquiditeit, het vermogen om op korte termijn aan betalingsverplichtingen te                
voldoen. 
De opbouw van de passiva geeft inzage in het weerstandsvermogen van de bond op langere termijn. Dit komt tot                   
uiting in de verhouding tussen het eigen vermogen en de schulden. 
 

 Materiële vaste activa 

Deze post betreft de aanhanger met materiaal t.b.v. de Discgolf competitie. Deze is door de NFB voorgefinancierd.                 
Via de afschrijving worden de kosten gefaseerd ten laste gebracht van het Discgolf budget. De aanhanger is in 2016                   
volledig afgeschreven. 
 

Vlottende activa 

De liquide middelen geven het saldo van de betaalrekening en spaarrekening. 
De vorderingen hebben bijna volledig betrekking (namelijk € 17.937) op gefactureerde spelersbijdragen van             
nationale team spelers. Zij betalen deze facturen volgens een betaalschema. 
De overlopende activa hebben betrekking op nog te verzenden facturen voor contributies en competitiebijdragen (€               
10.538) en voor 2017 reeds vooruitbetaalde bedragen voor indoor (€ 9.343) en de beach teams (€ 20.328). 
 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen is gedaald met € 6.717 tot € 74.578. Deze daling bestaat, naast het negatieve resultaat van €                    
7.302, uit de mutaties in de bestemmingsreserves. Het verloop is als volgt: 

 
 

Kortlopende schulden 

De overige schulden betreffen voornamelijk nog te betalen vrijwilligersvergoedingen (€3.750), de voor de 
indoorcompetitie 2017 reeds ontvangen bedragen( €13.718) en vooruit ontvangen spelersbijdragen van de nationale 
teams Beach (€ 31.704). 
 

 

  



 

   
 

De Resultatenrekening 
De resultatenrekening geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten die voor het jaar 2015 zijn gerealiseerd. Ter                  
verantwoording van het gevoerde beleid worden deze vergeleken met de door de bondsvergadering goedgekeurde              
begroting en nader toegelicht. 
 

 
Er was voor 2016 een begroot verlies van € 6.250, het resultaat over 2016 is uiteindelijk € 1.052 lager uitgevallen. 
 

 

  



 

   
 

De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zullen hieronder nader worden toegelicht 

 

Competitie & Speeldagen 

Hieronder is de specificatie voor de volwassenen competitie opgenomen. Wat voornamelijk opvalt is het grote               

overschot bij de indoorcompetitie volwassenen. We hebben deze overschotten wel nodig om de kosten van               

administratie & secretariaat te bekostigen. 

 

Bijdrage Sportontwikkeling 

Deze bestaat voor € 9.758 uit spelers licenties en een sporttechnische bijdrage van € 840 vanuit NOC*NSF.  

 

Bestuur & Vergaderingen 

De specificatie van deze post is als volgt: 

 

Opstart verenigingen 

Dit zijn opstartsubsidies/notariskosten van de volgende nieuwe verenigingen: 

● Zoetermeer Discgolf United 

● Bluefingers Jeugd 

● Vellesan Speedy’s 

● Aurora Ultimate 

 

Administratie en Secretariaat 

Dit zijn de bankkosten (€ 513), vrijwilligersvergoeding (€300) en IT-kosten (€ 1.194). Ook vallen de kosten van                 

BONDcenter (€ 11.289) hieronder. Daarnaast zijn er nog kosten van Bondcenter voor de Competities ( € 2.000) en                  

voor de Sportontwikkeling (€ 2.000). 

  



 

   
 

Verzekeringen en Lidmaatschappen 

Dit zijn kosten voor de volgende verzekeringen en lidmaatschappen: 

- Commissarissen- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

- Aansprakelijkheidsverzekering NFB 

- Rechtsbijstandsverzekering 

- Collectieve Ongevallenverzekering 

- Lidmaatschap NOC*NSF 

- Lidmaatschap WFDF 

Ultimate ontwikkeling en Nationale teams Senioren 

De NFB betaalt de kosten van de selectietrainingen en de kosten voor een set kleding per speler. Deze                  

kosten zijn in 2016 betaalt voor het Open en Dames en Dames Masters team dat deel heeft genomen aan                   

het WK. De totale bijdragen vanuit de spelers is € 84.654 geweest, de uitgaven buiten de hierboven                 

genoemde kosten waren € 83.945 

 

Ultimate ontwikkeling en Nationale teams Jeugd 

De inkomsten vanuit spelers bijdragen en de bijdrage vanuit NOC*NSF gezamenlijk was hoger dan de gemaakte                

kosten. Dit overschot van € 1.414 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor de jeugdteams. De bijdragen                

vanuit spelers en sponsoring was €30.194, de kosten € 37.779. 

 

 


