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Ledenaantallen 
 

Ontwikkeling Ledenaantallen NFB 

 2014 2015 2016 2017 
Minioren (8 tot 13 jaar) 66 98 149 141 

Junioren (13 tot 18 jaar) 126 136 229 215 

Senioren (18 tot 35 jaar) 730 747 837 945 

Masters (vanaf 35 jaar) 172 236 202 280 

Onbekend 34 17   
Totaal 1128 1234  1417 1581 

 
 

Verdeling naar geslacht en discipline 

  Totaal Discgolf Ultimate 

  2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Minioren 
(8 tot 13 jaar) 

M 
V 

88 (62%) 
53 (38%) 

87 (58%) 
62 (42%) 

1 (100%) 
0 (0%) 

1 (50%) 
1 (50%) 

87 (62%) 
53 (38%) 

86 (59%) 
61 (41%) 

Junioren 
(13 tot 18 jaar) 

M 
V 

153 (71%) 
62 (29%) 

162 (71%) 
67 ( 29%) 

0 (0%) 
1 (100%) 

0 (-%) 
0 (-%) 

153 (71%) 
61 (29%) 

162 (71%) 
67 (29%) 

Senioren 
(18 tot 35 jaar) 

M 
V 

618 (65%) 
327 (35%) 

548 (65%) 
289 (35%) 

52 (95%) 
3 (5%) 

29 (88%) 
4 (12%) 

566 (64%) 
324 (36%) 

519 (65%) 
285 (35%) 

Masters 
(vanaf 35 jaar) 

M 
V 

222 (79%) 
58 (21%) 

158 (78%) 
44 (22%) 

46 (92%) 
4 (8%) 

38 (90%) 
4 (10%) 

176 (77%)  
54 (23%) 

120 (75%)  
40 (25%) 

Totaal M 
V 

1081 (68%) 
500 (32%) 

955 (67%) 
462 (33%) 

99 (93%) 
8 (7%) 

68 (88%) 
9 (12%) 

982 (67%) 
492 (33%) 

887 (66%) 
453 (34%) 

  



 

   
 

NFB organisatie 
 
 

Bestuur en kader 

In de najaarsvergadering 2017 eindigde de eerste bestuurstermijn van voorzitter Jos Verhoeven. Al in de               
voorjaarsvergadering is hier uitgebreid bij stilgestaan aan de hand van de vraag: Lopen de ambities van de NFB en die                    
van de voorzitter nog steeds met elkaar in de pas. De voorzitter gaf daarbij aan dat het voor hem essentieel is dat de                       
NFB de lijn voortzet van een moderne, ondernemende sportbond die streeft naar kwalitatieve en kwantitatieve               
groei. De bondsvergadering ondersteunt deze lijn en onderkent dat dit ook bepalend is voor de beleidskeuzes die                 
worden gemaakt. Op basis van deze nadrukkelijke steun van de leden is Jos Verhoeven in de najaarsvergadering                 
herbenoemd als voorzitter voor een tweede termijn van vier jaar. 
 
In de najaarsvergadering is tevens Mirjam Jansen tot het bestuur toegetreden met als aandachtsgebied Ultimate               
Nationale Teams & Sportontwikkeling. Gezien haar jarenlange ervaring als manager van de succesvolle ontwikkel              
programma’s van de Nationale Jeugdteams niet alleen een logische stap, maar ook een welkome versterking van het                 
bestuur. Daarnaast heeft Ellen Seerden aangegeven te willen kijken of zij het onderdeel communicatie en marketing                
op kan pakken. Ellen heeft ruime ervaring op dit gebied binnen andere sporten. Zij loopt vanaf het najaar mee in het                     
NFB bestuur. 
 
Met deze benoemingen bleef de statutair verplichte secretaris functie nog vacant. Hoewel Bondcenter feitelijke alle               
taken die bij deze functie horen al verzorgt, moet formeel ook een secretaris in het bestuur worden benoemd. Om                   
dit probleem op te lossen heeft Mirjam Jansen zich bereid verklaard ook deze functie te vervullen en is zij door de                     
bondsvergadering benoemd. 
 
 

Meerjarenvisie 2018+ 
Het beleid van de afgelopen vier jaar was gebaseerd op de Meerjarenvisie 2014-2017 met als titel: “Frisbee Carrière” .                  
Zeer veel doelen uit deze visie zijn ook daadwerkelijk behaald en het concept Frisbee Carrière is een goede basis                   
gebleken voor beleidskeuzes en planvorming. Om die reden is het bestuur met de “oude” meerjarenvisie onder de                 
arm het gesprek aangegaan met de leden. Al eind 2016 hebben bestuur en diverse voorzitters van onze verenigingen                  
gesproken over de toekomst “met de benen op tafel”. En na het genoemde gesprek over de ambitie van de                   
voorzitter, is in zes regiobijeenkomsten hierover verder gesproken met de verenigingen. Daarnaast zijn gesprekken              
gevoerd met het Discgolf Grow the Sport Committee, de Raad van Advies en diverse kaderleden. 
 
Dit alles heeft geleid tot een vernieuwde Meerjarenvisie 2018+. Hierin wordt voortgebouwd op het Frisbee Carrière                
concept, maar en wordt de ambitie en daarmee de inzet van mensen en middelen sterker ingekaderd. “In de                  
beperking toont zich de meester”.  
 
 

Organisatie Internationale Kampioenschappen 
In de zomer van 2017 werd het EYUC U17/U20 georganiseerd in Veenendaal. Naast mooie sportieve prestaties van                 
onze Nationale Jeugdteams, is vooral een groot compliment aan de organisatie onder leiding van Ted Beute op zijn                  
plaats. Met een grote groep vrijwilligers en volledig voor eigen risico is een prachtig toernooi neergezet. Het toernooi                  
en de prestaties van onze nationale teams kregen bovendien uitgebreid aandacht van de landelijke, regionale en                
lokale media. 
 
Ook The Organising Connection (TOC) heeft haar vertrouwen in de Frisbeesport niet verloren. Op basis van het                 
oorspronkelijke bid voor het WK Clubs 2018, zijn opnieuw gesprekken gevoerd met de gemeente Leeuwarden en                



 

   
 

vertegenwoordigers van de WFDF. Op basis hiervan heeft TOC opnieuw aangeboden voor eigen rekening en risico                
een bid uit te willen brengen, ditmaal voor het WK Landen 2020. Omdat een dergelijk WK zowel publicitair als                   
sportief nog meer kansen biedt dan een WK Clubs, werken we hier uiteraard weer volledig aan mee. Inmiddels is                   
eind 2017 de bidprocedure afgerond en het bidboek aan de WFDF aangeboden. In mei 2018 wordt door de WFDF het                    
winnende bid bekend gemaakt. 
 
 

Samenwerking Nederland Sport 

De, door 20 sportorganisaties ondertekende subsidieaanvraag “Samen naar Nederland Sport”, is door NOC*NSF             
goedgekeurd. Het goedkeuringsproces verliep echter dusdanig traag, dat de NFB als formele aanvrager (penvoerder)              
pas in juni 2017 over de middelen kon beschikken. In de zomer is Carlijn Mol als kwartiermaker gestart met het                    
verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van en bereidheid tot samenwerking. Met de bekendmaking van het               
nieuwe regeerakkoord, heeft het project een nieuwe wending gekregen. Binnen de begroting van het Ministerie van                
SZW komt structureel 10 miljoen Euro beschikbaar voor versterking van de breedtesport via sportbonden en               
sportverenigingen. Sportorganisaties worden nadrukkelijk uitgenodigd hiervoor plannen te ontwikkelen. Uit diverse           
contacten met Tweede Kamerleden, vertegenwoordigers van SZW en NOC*NSF werd duidelijk dat het initiatief              
“Samen naar Nederland Sport” kansrijk is binnen dit financieringsprogramma. In het najaarsoverleg van de Kleine               
Bonden en het NOC*NSF is daarom besloten het overgrote deel van de toegekende subsidie door te schuiven naar                  
2018 en volledig in te zetten voor de planvorming en aanvraag financiering uit het SZW Breedtesport budget. 

 
 
Code Goed Sportbestuur 
Het functioneren van het NFB bestuur is getoetst 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. In 2018                  
zal, onder begeleiding van de Raad van Advies, wederom een uitgebreidere bestuursevaluatie plaatsvinden. 
  



 

   
 

Discipline Discgolf 
 

 

 
De lijn bij discgolf is helder: streven naar een hogere organisatiegraad met sterke clubs, een goed gevulde                 
evenementenkalender en waar mogelijk de komst van nieuwe courses stimuleren. In 2017 zijn weer stappen gezet in                 
die richting. 
 
 

Organisatie 
Na de oprichting van de eerste discgolfclubs enkele jaren geleden staan er nu enkele verenigingen met hun voeten                  
stevig in de klei. Uitzonderlijke aandacht dient te gaan naar de “Citypark Flyers in het Noorden”, de club die binnen                    
een jaar de grootste discgolfvereniging van het land is geworden.  
 
Grow The Sport Comité 
Om met de discgolfclubs zoveel mogelijk samen op te trekken is in 2017 het “Grow The Sport Comité” opgericht met                    
een vertegenwoordiging vanuit de discgolfverenigingen. 
 
 

Evenementen 
De evenementenagenda voor discgolf is het afgelopen jaar weer een stukje voller geworden. Meer discgolf op meer                 
locaties. Met de “NFB Disc Golf National Tour” als basis wordt een traditie van decennia in stand gehouden. Dertig                   
jaar na de eerste winnaar zijn er weer tien speeldagen afgewerkt met een langzaam maar zeker groeiend aantal                  
deelnemers. Naast de National Tour heeft de Grow The Sport Tour inmiddels ook een vaste plek op de agenda.                   
Toernooidiscgolf waar niet het winnen, maar de beleving centraal staat. 
 
Grote events waren er bij de “Dutch Open” in Rijswijk, ook al zo’n monument, want inmiddels alweer voor de 23e                    
keer georganiseerd. Naast negentig spelers in Rijswijk in het voorjaar stonden er in het najaar in Amsterdam ook                  
negentig spelers aan de start bij de “AMS Challenge” in het Sloterpark. Een speciale pluim voor toernooidirecteuren                 
Peter Buijsrogge en Dean Schaub dat ze er in slagen om zoveel buitenlandse (top)spelers naar hun toernooien te                  
trekken. Ook de funtoernooien, zoals de ‘“Trilogy Challenge”, afgelopen jaar in Hoogeveen én Amsterdam tegelijk,               
en de “Ace Race”, traditioneel in Wijchen, zorgen voor binding én verbinding. 
 



 

   
 

 

Courses 
In een jaar tijd is het Noorden, voorheen onontgonnen discgolfgebied, ontsloten voor de discgolfsport, en inmiddels                
staat er een bloeiende gemeenschap. Een heus succesverhaal, begonnen met een paar Friezen die discgolf ontdekten                
via een spelletje op de Wii spelcomputer, er kwam een course in het Stadspark in Groningen, toen een                  
supermarktmanager die over de sport hoorde in Duitsland en een betrokken gemeenschap die het lokale park nieuw                 
leven wilde inblazen. Het leidde tot de ontwikkeling van de discgolfcourse in het Steenbergerpark in Hoogeveen. 
 
Hoogeveen is een prachtige blauwdruk voor verdere groei van discgolf. Lokale ondernemers sponsorden baskets, via               
de lokale supermarkt kon gespaard worden voor een eerste discgolfdisc en zo ontstond flink veel ‘buzz’ rond de                  
komst van deze nieuwe sport naar Drenthe. Binnen no time was er dan ook een enthousiaste groep spelers die de                    
verdere groei weer stimuleren door op regelmatige basis aantrekkelijke events te organiseren. De groei in het                
Noorden is nog niet gestuit en ook elders in het land worden plannen ontwikkeld voor baskets in de grond.  
 

  



 

   
 

Discipline Ultimate 
 

 

Competities 
 

Jeugd 
In 2017 zijn meerdere stappen gemaakt om de communicatie van de bond naar zowel de verenigingen als het                  
BONDcenter toe te optimaliseren. Zo zijn processen vereenvoudigd en beter uitgewerkt waardoor het overzicht en               
de controle is toegenomen. In plaats van het voornamelijk ad hoc reageren, ontstaat hierdoor ruimte voor het                 
nadenken over de toekomst en het maken van beleid. 
 
De ontwikkelingen in 2017 bieden stof tot nadenken. Een aandachtspunt is de opzet van de jeugdcompetitie voor                 
zowel de U17 als de U13. Denk hierbij onder andere aan de leeftijdsgrenzen, uitholling van de competitie en                  
daarmee samenhangend het spelniveau. Een ander punt van aandacht is het verwachtingspatroon van de              
verenigingen naar de bond en omgekeerd met betrekking tot de competitiedagen, jeugdspeeldagen en de              
activiteiten rondom de nationale jeugdteams. 
  
Het afgelopen jaar is er een indoor- en een outdoorcompetitie georganiseerd voor zowel de U13 als de U17. Aan                   
deze evenementen hebben veel jeugdleden deelgenomen. Een draagvlak ontbreekt ook in 2017 voor een U20               
competitie. Uit ervaring blijkt dat de meeste U20 jeugdleden meespelen in de volwassenen competitie. De spelers                
die de overstap (nog) niet kunnen maken van de U17 naar de volwassenen blijven voorlopig (in overleg met de                   
verenigingen en de bond) als dispensatiespeler in de U17 actief. Jeugdspelers die anders tussen wal en schip raken                  
blijven op deze manier behouden voor de frisbeesport. 
 
Overzicht competitieresultaten 

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

Indoor 2016-2017 (U17) 13 DDT - Vertigo 1 Crunch Hutspot  Crunch Most DDT - Vertigo 2 

Outdoor 2017 (U17) 12 Crunch 1 Aurora - UFO Veenendaal Tijgers Disc Devils Twente 

NJK Indoor 2017 (U13 Niv. 
4) 

 Crunch Bluefingers UfAir Disc Devils Twente 

NJK Indoor 2017 (U13 Niv. 
3) 

 Gronical Dizziness Crunch SpAUners SpAUners 

  



 

   
 

Senioren 
In 2017 is de Nederlandse competitie opnieuw gegroeid. Met de competities bij elkaar opgeteld, hebben 114 teams                 
en bijna 1700 spelers deelgenomen. De voornamelijke stijging zit in het aantal open teams dat aan de                 
indoorcompetitie deelneemt, de teams zonder eisen aan het aantal mannen of vrouwen op de lijn. Ten opzichte van                  
vorig jaar daalt het aantal damesteams in de indoorcompetitie.  
 
Deze groei zorgt voor een luxeprobleem. Het is een uitdaging, zeker bij de indoorcompetitie, om een gezamenlijke                 
afsluiting van de competitie te organiseren. Om de wedstrijdtijden niet te veel in te korten tijdens de afsluitende dag                   
voor de indoorcompetitie, hebben een aantal teams hun wedstrijden op alternatieve locaties gespeeld. Dat was in                
2016 ook al het geval. We hebben nu de ruimte om na te denken over hoe we daar in de toekomst mee om kunnen                        
gaan, zodat de competitie kan blijven groeien, maar het karakter van de slotdag behouden blijft. 
 
Overzicht competitieresultaten 

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

Dames indoor 2016-17 8 (-2) Crunch Airborn UFO 2 Almere Spinners 

Open Indoor 2016-17 45 (+5) Red Lights UFO 1 Crunch 1 UTKA 3 

Dames Outdoor 2017 8  Crunch 1 UFO Airborn Force Elektro 

Open Outdoor 2017 30 (+2) UFO 1 Force Elektro 1 Airborn UFO 3 

Mixed 2017 23 (+1) Red Lights Crunch 1 UFO 1 UFO 4 

 
Organisatie nationale competities 
In het najaar van 2017 is de competitie overgegaan op het platform Noombers. De NFB is een samenwerking                  
aangegaan met deze jonge en in Nederland gevestigde partij met als doel om de tool verder te ontwikkelen tot een                    
product dat aan de wensen van de NFB en haar leden voldoet. Een nieuw platform brengt een aantal kinderziektes                   
met zich mee mee, maar oplossingen kunnen snel worden ontwikkeld - er zijn in een half jaar al veel veranderingen                    
doorgevoerd. De ontwikkelaars achter “Noombers” zijn via verschillende wegen in contact met de gebruikers om zelf                
feedback te vergaren.  
 
Door de eerdere ervaring van het online bijhouden van de competitie administratie met “Ultimate Central”, weten                
spelers het platform doorgaans goed te vinden en worden uitslagen en spirit scores tijdig ingevuld. Dat maakt het                  
werk voor de organisatoren makkelijker, zodat zij zich niet met de administratieve taken bezig hoeven te houden,                 
maar zich kunnen richten op de inhoudelijke kwesties van de competitie, zoals het format.  
 
In 2017 is de Indoor Competitie door drie coördinatoren verzorgt, de Outdoor Open en Dames competitie door twee                  
coördinatoren en de Mixed competitie door één coördinator. Dit is doorgaans, zoals vorig jaar, 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.  
 
 

Regionale competitie 
Net als in 2016 werd er in 2017 een randstad competitie georganiseerd; een regionale competitie voor open teams                  
met een mix van beginnende tot gevorderde spelers. Dit initiatief van Almere Spinners biedt speelgelegenheid aan                
teams die niet deel kunnen nemen aan de landelijke mixed competitie. Aan de editie van 2017 hebben zes teams                   
deelgenomen.  



 

   
 

Eredivisie 
In 2017 heeft de eerste editie van de Eredivisie plaatsgevonden. Het idee voor de Eredivisie is ontstaan op de                   
voorzittersvergadering van 2016 met als doel om een competitie op hoog niveau te creëren waar teams ook in                  
regionale verbindingen aan deel konden nemen. Vijf teams hebben gestreden om de kampioenstitel van de               
Eredivisie die uiteindelijk naar Crunch 1 is gegaan. 
 
 

Ontwikkeling 
 

Trainersopleiding ft2 
In navolging van de pilot in 2016 is in 2017 de trainersopleiding ft2 met 20 deelnemers van start gegaan. De                    
trainerscursus bestond uit 3 theoriedagen en 2 praktijkdagen. Tijdens de theoriedagen werd aandacht besteed aan               
de voorbereiding, opbouw en uitvoering van een training. Hoe je voor een groep staat en het observeren wat                  
sporters en medestudenten doen en wat je daarvan kunt leren. Ook kwam aan bod hoe je omgaat met                  
niveauverschillen in je groep en welke manieren er zijn om sporters iets aan te leren. Voor de praktijk dagen was                    
aansluiting gezocht bij de “POP trainingen” van de jeugd. Cursus deelnemers hebben de jeugdtrainingen voorbereid               
en gegeven en daarna de resultaten en ervaringen geëvalueerd. De trainerscursus werd gegeven door Leontine               
Sonneveldt, Nick Coumans en Tessa Kleinhoven (fysiotherapeut) met ondersteuning van Marcel Galema, Michel             
Mulder en Chris Lee. Begeleiding buiten de cursus uren werd georganiseerd door de (zeer gewaardeerde) inzet van                 
club begeleiders bij de eigen vereniging. Na het schrijven van een reflectieverslag werden 19 deelnemers eind 2017                 
beloond met een certificaat. De trainersopleiding is daarmee zeer succesvol verlopen en brengt het aantal en de                 
kwaliteit van de clubtrainers in het land naar een hoger niveau.  
 
 

Nationale teams 
 

Jeugd/NJT 
 
Ook in 2017 is er veel gebeurd en hard gewerkt door spelers, crew en ouders. Verantwoord sporten in de richting van                     
topsport is niet zonder uitdagingen. Maar die gaan we dan ook samen aan en het resultaat mag er zijn. Met als                     
hoogtepunt het “EYUC” in eigen land, in Veenendaal en als kers op de taart het Europees Kampioenschap van de U20                    
dames. Het seizoen begon al in het najaar van 2016. Met open trainingen voor spelers geboren in of na 1998.  

 

Vier POP Up trainingen dit seizoen, in oktober’16 (57 deelnemers) en november’16 (76 deelnemers) in Almere, en in                  
januari’17 en februari’17 in Leusden (64 deelnemers) en natuurlijk in de kerstvakantie het “Kerstballen HAT”. Soms                
met mooi weer, maar in februari zijn we last minute uitgeweken naar een trapveldje omdat de velden bij aankomst                   
afgekeurd bleken. 



 

   
 

Op 5 maart is de selectietraining gehouden en na 5          
maart hebben de teams, naast maandelijkse trainingen       
voornamelijk in Leusden, “Rising High” gespeeld als       
voorbereidingstoernooi. De U20 dames wonnen de      
dames divisie en de U20 heren de “Rising divisie”. De          
U17 teams worstelden met de volwassen      
tegenstanders, hielden stand, de U17 wisten zelf te        
winnen van 1 van de volwassen tegenstanders, en        
vierden elk gescoord punt.  
 
Van 5 t/m 11 augustus, het EYUC, in Veenendaal! Een          
prachtig toernooi, de groenste velden ooit en natuurlijk        
héél veel Nederlandse frisbee-ers (en ouders) om en        
rondom de velden om dit prachtige spektakel mogelijk        
te maken. Het Oranje kamp werd weer opgebouwd.        
Met de kantine en kleedkamers dichtbij en lekker veel ruimte voor de tenten was het ongekend luxe voor NJT                   
begrippen. De NJT crew bestond dit jaar o.a. uit 6 coaches, 3 fysio’s, 2 assisten, een 2 kampleiders. De lunch (pasta                     
salades en ander lekkers) werd bij toerbeurt door ouders verzorgt. Met meer publiek dan ooit was het soms lastig                   
om de focus op de wedstrijden te houden. Jeugdjournaal, hart van Nederland, NOS radio 1 journaal, ze wisten de                   
oranje delegatie allemaal te vinden.  
 

Team Plaats 

U17 Dames 6 (6) 

U17 Open 11 (12) 

U20 Dames 1 (15) 

U20 Open 13 (19) 

 
Deelname aan het “EYUC” en het “WJUC” werd ook dit jaar weer mede mogelijk gemaakt door de “NFB” (door                   
financiële en praktische ondersteuning) en door de spelers zelf. De kosten voor de deelnemers werden zo laag                 
mogelijk gehouden. Alle inzet van crew en organisatie en ouders was vrijwillig en tegen onkostenvergoeding waar                
mogelijk. Naast de spelers fee’s werd van elke speler een sponsor inbreng van tenminste € 50 gevraagd. 
 
 
De missie van de Nederlandse Jeugdteam organisatie is om zoveel mogelijk jeugdspelers te laten profiteren en                
genieten van het hoogste nationale en internationale ultimate niveau. Daarnaast streven we naar een zo hoog                
mogelijk spelniveau met name voor de U20 teams. Deze missie krijgt steeds meer vorm. Het lukt steeds beter om de                    
aanzuigende werking van de NJT’s te laten doorwerken bij de nieuwe jeugdspelers en hun verenigingen. Het aantal                 
deelnemers aan open trainingen en selectietrainingen groeit nog steeds, al blijven de meiden hierin wel achter bij de                  
jongens. En het spelniveau stijgt. U20 spelers duiken steeds vaker op in het land. Als belangrijke spelers in                  
clubteams, als (jeugd)trainers en als betrokken verenigingsleden.  

 
 
  



 

   
 

Senioren 
2017 was een relatief rustig jaar op het senioren front met één WK  in Europa. 
 
WK beach Royan 2017 
18 t/m 24 juni vond het “WK Beach” plaats in Royan (Frankrijk). Na een              
lastige selectieperiode vol met veranderende regels en voorwaarden van de          
WFDF en WCBU trokken drie Nederlandse team ten strijde op het hete zand             
van Royan. 
 
Men’s Master 
De voorbereidingstrainingen voor de masters mannen begonnen 2016. Eind         
2016 werd een serieuze selectie gemaakt naar de voorgeschreven 15          
spelers. Met Pasen vloog het team naar Rimini en werd 4e op het strand van               
Paganello. In augustus werden op het strand van Royan bij hoge           
temperaturen (tot 32 graden) 12 wedstrijden gespeeld. De 2e winst tegen GBR leidde uiteindelijke tot het mooie                 
resultaat van een 7e plek. Ter vebetering van spirit scores van Nederlandse nationale teams van vorige jaren heeft                  
het team actief gewerkt aan regelkennis en het oplossen van calls. Een 3e plaats qua spirit laat zien dat dit effect                     
heeft gehad. 
 

Men’s 
In de voorbereiding heeft het herenteam gekozen voor een laagdrempelige aanpak in de vorm van 5 losse trainingen                  
en één trainingsweekend. Deze keuze is gemaakt om het seizoen betaalbaar te houden voor de spelers. Het doel was                   
om met een zo sterk mogelijk team een goed toernooi te spelen en op die manier de spelers een fysieke uitdaging te                      
bieden. Het team startte het toernooi sterk en de kwartfinales werden op een haar na gemist door op Universe te                    
verliezen van Spanje. Uiteindelijk zijn de heren op de 14de plaats geëindigd. 
 

Mixed 
Het mixed beach team trainde 7 keer op het Hollandse strand in voorbereiding op het toernooi in Royan. Door een                    
laat ingevoegde toernooi regel was en tweede selectieronde nodig. Er konden maar 15 spelers en 1 non player per                   
team deelnemen aan het toernooi. Na een 9de plaats op het WK in Dubai in 2015 werd er gehoopt op een nog                      
mooiere klassering in Royan. Het spelniveau van de verschillende teams lag dit jaar heel dicht bij elkaar en dit                   
resulteerde in spannende en, met de warme omstandigheden, ook zware wedstrijden. Uiteindelijk is het              
Nederlandse mixed team weer 9de geworden. Een mooi resultaat, al werd dit door sommige spelers toch anders                 
ervaren dan destijds in Dubai.  
 
Women Masters 
 
Het team met Dames Masters trainde eens per maand met elkaar in voorbereiding op het toernooi in Royan. Op het                    
toernooi troffen zij een sterk speelveld waar het spelniveau heel dicht bij elkaar lag. Wedstrijden en plaatsing werden                  
met 1 punt verschil beslist. De top 8 werd net gemist. Een negende plek werd daarna succesvol veilig gesteld. Deze                    
klassering is wellicht voor de oppervlakkige toeschouwer wat teleurstellend maar doet geen eer aan de prestatie die                 
de dames geleverd hebben onder de extreem warme omstandigheden.  
 
 
Ook in 2017 heeft de NFB weer gezorgd voor de tenues en de afwikkeling van de financiën met o.a. de mogelijkheid                     
tot het gespreid betalen door de spelers van de kosten voor het eindtoernooi.  



 

   
 

Jaarrekening 
 

 
  
Hieronder het totaal overzicht van kosten en opbrengsten over de afgelopen jaren. 2017 is afgesloten met een                 
negatief resultaat van € 7.059. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Totaal opbrengsten € 60.579 € 67.286 € 83.715 € 75.269 € 69.456 € 81.557 
Totaal kosten € 58.326 € 85.963 € 66.076 € 72.267 € 76.758 €88.616 
Resultaat € 2.253 € -18.677 € 17.639 € 3.002 € -7.302 € -7.059 

 

 
De Balans 

 



 

   
 

De balans geeft een overzicht van enerzijds de bezittingen, de activa en anderzijds het vermogen en de schulden, de                   
passiva, van de NFB. 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 sinds                  
2016 volledig afgeschreven. 
 
Vlottende activa 
De liquide middelen geven het saldo van de betaalrekening en spaarrekening. De vorderingen zijn de nog                
openstaande debiteuren. De overlopende activa hebben betrekking op: 

● Nog te verzenden facturen voor contributies en competitiebijdragen (€ 12.395). 
● Voor 2017 reeds vooruitbetaalde bedragen voor indoor en discgolf (€ 9.988). 

 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is gedaald met € 7.059 tot € 67.519. Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt: 

 
Hieronder de toelichting per mutatie: 
Trainersopleiding: De kosten die gemaakt zijn zijn vanuit de reservering betaald. 
Organisatieontwikkeling: De bijdrage aan Nederland Sport vanuit de NFB is vanuit deze reserve bekostigd. 
Discgolf: Discgolf heeft een hogere competitie fee om een budget op te bouwen voor de 
 ontwikkeling van de sport, het surplus is opgenomen in de bestemmingsreserve 
 
Kortlopende schulden 
De overige schulden betreffen: 

● Nog te betalen vrijwilligersvergoedingen (€3.263)  
● De voor de indoorcompetitie 2017 reeds ontvangen bedragen( €14.250) 
● Nog niet gedeclareerde velden van de competitie (€ 1.310)  
● Terug te betalen borg en kosten voor de trainersopleiding (€ 1356) 

 
Nederland Sport 
De NFB is penvoerder voor “Nederland Sport”. De bijdragen en de subsidie vanuit NOC*NSF zijn opgenomen in deze                  
post.  



 

   
 

De Resultatenrekening 
De resultatenrekening geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten die voor het jaar 2017 zijn gerealiseerd. Ter                  
verantwoording van het gevoerde beleid worden deze vergeleken met de door de bondsvergadering goedgekeurde              
begroting en nader toegelicht. 
 

 
Er was voor 2017 een begroot verlies van € 3.300, het resultaat over 2017 is uiteindelijk negatief € 7.059. 
 
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zullen hieronder nader worden toegelicht 

 
NOC*NSF Algemeen 

In tegenstelling tot begroot was de bijdrage van NOC*NSF niet gesplitst in twee stromen (Algemeen en                
Sportparticipatie). De totale bijdrage komt overeen met begroot. 
 
Competitie & Speeldagen 
De inkomsten en uitgaven per competitie sluiten goed op elkaar aan. Discgolf heeft een hogere competitie fee om                  
een budget op te bouwen voor de ontwikkeling van de sport, het surplus is opgenomen in de bestemmingsreserve.                  
Bij de berekening van het surplus is uitgegaan dat 10% van de administratiekosten voor Discgolf zijn. 
 
Bijdrage Sportparticipatie 
Deze bestaat uit een sporttechnische bijdrage van € 1.080 vanuit NOC*NSF.  
 

  



 

   
 

Bestuur & Vergaderingen 
De specificatie van deze post is als volgt: 

● Reiskosten: € 1.766 
● Vergaderkosten: € 301 
● Overige bestuurskosten: € 145 
● Kaderdagen: € 367 
● Kosten BLV: € 1.322 
● Vrijwilligersvergoedingen: € 1.312 
● VOG/VCP: € 53 

 
Opstart verenigingen 
Dit zijn opstartsubsidies/notariskosten van de volgende nieuwe verenigingen: 

● City Park Flyers 
● Frisbeevereniging Woerden 

 
Administratie en Secretariaat 
Dit zijn de bankkosten (€ 247), vrijwilligersvergoeding (€150), bijdrage Nederland Sport (€1000) en IT-kosten (€               
1000). Ook vallen de kosten van BONDcenter (€ 10.408) hieronder. Daarnaast zijn er nog kosten van Bondcenter voor                  
de Competities ( € 4.000) 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. De totale bijdrage                    
vanuit de spelers is € 45.783 geweest. Deze bijdrage is buiten de realisatie gehouden om ervoor te zorgen dat we                    
niet de inkomsten en uitgaven opblazen. 
 
Ultimate ontwikkeling en Nationale teams Jeugd 
De NFB betaalt de kosten van de selectietrainingen en de kosten voor een set kleding per speler. De totale bijdrage                    
vanuit de spelers is € 23.761 geweest. Deze bijdrage is buiten de realisatie gehouden om ervoor te zorgen dat we                    
niet de inkomsten en uitgaven opblazen. 


