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Kerngegevens

Bondsbureau Nederlandse Frisbee Bond
Vestigingsadres Abrikozenhof 8, 1326 HA Almere

Contact: info@frisbeesport.nl
Web: www.frisbeesport.nl

Bestuur
Erik van der Spek Algemene zaken, externe contacten & administratieve organisatie - Statutair Voorzitter
Mirjam Jansen Nationale teams & Ultimate ontwikkeling - Statutair Secretaris
Jasper Florijn Competities & breedtesport Ultimate - Statutair Penningmeester

Voor overige benoemde functies en rooster van aftreden zie Bijlage 1.

Ledenaantallen
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Inleiding
Het was bij het opstellen van het jaarplan 2021 al duidelijk dat de Corona pandemie ook dit jaar grote uitdagingen
zou brengen. Toch zijn er gelukkig tal van dingen geweest die wel door konden gaan. Het was bovendien een
bijzonder jaar, met het vertrek van Jos Verhoeven als voorzitter van de NFB en de aantreding van Erik van der Spek als
nieuwe voorzitter. Daarnaast kende Disc Golf een ongekende groei in het aantal leden en ook Ultimate sloot het jaar
af met meer leden dan in 2020. Kortom, de sport staat niet stil!

NFB Organisatie
Voorjaarsvergadering 17 april 2021
Op de digitale voorjaarsvergadering werden de gebruikelijke onderwerpen behandeld: de verslaglegging,
verantwoording en decharge. Daarnaast kondigt Rienk Kan zijn vertrek aan als bestuurslid van de NFB. Er wordt een
Taskforce in het leven geroepen die gaat onderzoeken hoe Disc Golf georganiseerd kan worden en waar de wensen
liggen. De Breedtesport Commissie, bestaand uit Guyon Delauw en Igno van Hees, introduceert zichzelf. De
Reglementen Commissie behandelt een aantal wijzigingen in de reglementen van de NFB.

Najaarsvergadering 20 november 2021
Op de digitale najaarsvergadering werden de gebruikelijke onderwerpen behandeld: het jaarplan en de begroting van
2022. Het Grow the Sport Comité wordt formeel opgeheven - deze telde slechts twee leden en kon niet meer voldoen
aan de organisatorische behoefte van Discgolf. Daarnaast voldeed de positionering van het GTSC niet aan de
statutaire en wettelijke eisen. Janneke Eijgelaar stopt als vertrouwenscontactpersoon (VCP) en wordt opgevolgd door
Mark Steenhuis. Mirjam Jansen wordt herbenoemd als secretaris voor een tweede termijn binnen het NFB bestuur.
Jos Verhoeven, voorzitter sinds 2013, treedt af en Erik van der Spek wordt benoemd als nieuwe voorzitter.

Administratieve ondersteuning
Sinds 1 april 2021 is de samenwerking met BONDcenter beëindigd. Vanaf dat
moment worden de administratieve werkzaamheden van de NFB uitgevoerd
door Jos Verhoeven Sportmanagement. Bij het aangaan van deze samenwerking
is het uitgangspunt geweest om de werkzaamheden in december over te
dragen aan een andere dienstverlener, zodat deze taken op lange termijn
geborgd worden. De NFB is in 2021 een principe overeenkomst aangegaan met
Nederland Sport, waarin de intentie is beschreven om per 1 januari 2022 de
administratieve dienstverlening door Nederland Sport uit te laten voeren. Eind
2021 heeft het NFB bestuur besloten om per 1 januari 2022 de samenwerking
(nog) niet aan te gaan. Onder andere, omdat de dienstverlening van Nederland Sport nog onvoldoende bewezen is.

Implementatie Unify en verdere mogelijkheden
In 2021 zijn we live gegaan met Unify, het nieuwe digitale platform voor een moderne ledenadministratie. Daarbij

plukken we de vruchten van de samenwerking met Nederland Sport, maken we een volgende stap in de

professionalisering en verlagen we de administratieve rompslomp voor de bond en de verenigingen.

De doorontwikkeling van Unify bracht ons in 2021 de mogelijkheid om betalingen via iDeal te doen en werd het

mogelijk om de inschrijving voor Discgolf evenementen/competities via Unify te laten lopen. De ambitie was om

Unify ook door te ontwikkelen met een eigen NFB-app en een vernieuwde website. Die ambitie is helaas niet gehaald.

De ontwikkelaar van Unify (AllUnited) liep tegen een aantal onvoorziene problemen aan en had te kampen met een

grote werkvoorraad. Door ons leveranciersmanagement heeft Allunited onze wensen voor de toekomst scherp voor

ogen. De verwachting is dan ook dat in 2022 het Unify platform verder zal worden uitgebreid.
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Breedtesport en sportparticipatie
Op initiatief van AUC werd in augustus net tussen alle lockdowns door in

samenwerking met de NFB een goed bezocht dames toernooi georganiseerd in

Amsterdam.

Statuten en reglementen
Nadat in 2020 de statuten van de NFB hebben geupdate zijn, was het in 2021 tijd voor

de reglementen van de bond. In het voorjaar is een nieuw algemeen reglement en in

het najaar een nieuwe versie van het basisreglement Ultimate competitie vastgesteld.

Daarnaast heeft de reglementen commissie een heel aantal verenigingen geholpen bij

het updaten van hun eigen statuten, zodat deze aan de nieuwe WBTR verplichtingen

voldoen. Ook nieuwe verenigingen krijgen hulp van de commissie bij het opstellen van

hun statuten. Het vaststellen gebeurd door de notarissen van Vereniging en Recht. Aan

het eind van het jaar is gebleken dat het contact met Vereniging en Recht steeds stroever verloopt. Daarom zal in het

komende jaar de samenwerking worden geëvalueerd.

WUGC 2021 Leeuwarden
Het WK 2021 in Leeuwarden kon geen doorgang vinden. Dat was een flinke domper voor al die frisbeeërs,

maatschappelijke partners, TOC en NFB vrijwilligers. De frisbees met WUGC logo zijn nu gebruikt in tassen &

lespakketten voor op scholen. Het is daarnaast een waardevolle ervaring geweest om te leren hoe we

maatschappelijke partners verbinden aan de waarde van onze sport. Tot slot heeft het samenwerken met een

professionele partner als TOC ons gebracht dat wij kennis konden maken met een professionele aanpak van event

organisatie en marketing.

Ontwikkeling bestuur
Naast de structurele tweewekelijkse digitale vergadering heeft het NFB bestuur dit jaar extra aandacht besteed aan

de ontwikkeling en het functioneren van de NFB en de rol van het bestuur daarin. Die reflectie heeft veel in gang

gebracht. Een goed gesprek over wat voor soort bestuur wij willen zijn heeft gevolgen gehad voor de manier waarop

we samenwerken en kijken naar toekomst.

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. Ook in

2021 is er verder gewerkt aan de bewustwording en communicatie. Zo kan er sinds 2021 eenvoudig een VOG worden

aangevraagd via Nederland Sport voor de kaderleden van verenigingen en de bond. In het najaar van 2021 heeft

Marc Steenhuis de rol als Vertrouwenscontactpersoon overgenomen van Janneke Eijgelaar.

Sterke verenigingen & synergie
Bij regiobijeenkomsten ontdekken we hoeveel we van elkaar kunnen leren, op zowel bestuurlijk als inhoudelijk vlak.

De NFB speelt daar een faciliterende en netwerkende rol in. Hoewel verenigingen heel erg verschillen in context,

sport, ambities en vorm valt toch op dat er heel veel overlap is in de uitdagingen die verenigingen ervaren.

Veel verenigingen zijn relatief klein. Bestuurders doen hun werk in een steeds complexer landschap waarbij er steeds

meer kwaliteit gevraagd wordt door leden en de maatschappij. Thema’s waar verenigingen elkaar in vinden zijn

bijvoorbeeld: veilig sporten, vrijwilligersbeleid, ledenwerving, goed besturen, WBTR vereisten, etc.
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Ontwikkelen technisch kader
In juni 2021 kon de praktijk- en examendag georganiseerd worden

voor de deelnemers aan de Pilot F2 training. Silvia Bos (als extern

opleider) heeft samen met Leontine Sonneveldt (vanuit Ultimate in

Nederland) de examens afgenomen. Het examen bestond uit een

theoretisch generiek deel en een praktisch deel met frisbee

gerelateerde oefeningen. Alle aanwezige deelnemers hebben de

opleiding succesvol kunnen afsluiten.
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Discipline Discgolf

Ondanks dat de eerste helft van het jaar weinig ruimte liet voor competities en evenementen, boden de
versoepelingen halverwege het jaar kansen om wedstrijden te organiseren en daarmee de saamhorigheid en
sportbeleving te stimuleren. Gelukkig kon er tijdens de lockdown ook, dan wel in kleiner gezelschap, een rondje om
de course worden gelopen. In 2021 mocht Disc Golf het 400e lid bijschrijven. Het tekent de ongekende groei van de
sport in recente jaren. Het aantal actieve PDGA-leden steeg van 123 naar 192 Nederlanders, een belangrijk gegeven
voor het nieuwe jaar waarin PDGA-lidmaatschap een voorwaarde is om deel te nemen aan de National Tour.

In 2021 kwamen er ook een aantal clubs bij. Discgolf 013 ging vliegend van start na de aanleg van de nieuwe baan in
Tilburg en in het noorden werd Discgolf Club Groningen opgericht.

Events
Zoals genoemd, werd er in de tweede helft van het jaar nog flink
gegooid op een heel aantal wedstrijden van de National Tour en de
Grow The Sport Tour. Daarbij zagen we ook dat het steeds drukker
werd. Ook werden er allerlei ‘losse events’ door clubs georganiseerd
zoals ‘Trilogy Challenges’ op verschillende plekken, de ‘Dutch
Throwers Cup’, de ‘One Day Fly’ en de ‘Amsterdam Challenge’. Dit zijn
allemaal voorbeelden die aantonen dat er ook juist naast de vaste
competitiewedstrijden events georganiseerd kunnen worden.

In de media
‘Golfen met een kleine variant van de frisbee in Park Immerloo: sport heeft boost gekregen van lockdowns’ kopte de
Gelderlander, RTV Drenthe ging zelf discgolfen in Hoogeveen en in Arnhem kwam ZappSport langs.

Internationaal
Ook buiten Nederland hebben onze Discgolfers zich laten zien door deelname aan bijvoorbeeld de Belgian Open, de
European Disc Golf Championships in Tsjechië en de Tremonia Open in Dortmund.
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Nieuwe competitieopzet
De Disc Golf sport groeit flink in Nederland. Hierdoor was de manier waarop de competitie was ingericht op termijn
niet langer houdbaar. In 2021 werd er ook hard gewerkt aan een nieuw ontwerp van een competitie die recht doet
aan alle spelniveaus en ruimte biedt aan een groeiend aantal spelers.

Deze nieuwe opzet is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen de Taskforce en vertegenwoordigers
van de Disc Golf verenigingen. Met het nieuwe ontwerp is de verwachting dat de basis is gelegd voor een
toekomstbestendige competitie. Uiteraard zal de nieuwe aanpak de komende periode nauwlettend worden gevolgd.

Overlijden van een icoon
Speciale aandacht is ook in dit overzicht op zijn plek voor het overlijden van
frisbee-icoon Mike Ocon. Hij overleed op 6 november bij een wedstrijd op zijn
homecourse in Nieuwegein. Met Mike verliest de sport en iedereen die hem
kende een ongekend en, in meerdere opzichten, onnavolgbare ambassadeur van
enthousiasme, vriendelijkheid en inclusie avant la lettre. Zijn overlijden laat een
diep spoor na in de discgolfgemeenschap in Nederland. Mike was een echte
pionier, een absolute liefhebber van de sport(en) en hij wordt gemist.
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Discipline Ultimate

Competities

Jeugd

Helaas is het outdoor-seizoen in het voorjaar van 2021 in het corona-water gevallen. Wel zijn zodra de mogelijkheden
er waren in juni en juli 2 geslaagde HAT-toernooien georganiseerd voor de jeugd.

Het indoor seizoen kon er gelukkig wel weer 3 van de 4 dagen gespeeld worden. De 3e dag die uitviel is door de
competitie coördinatoren zeer creatief vervangen door de allereerste online digitale Ultimate Frisbee Challenge
Escaperoom! Ongeveer 30 spelers die op zondag namen plaats achter de laptop om in teamverband allerlei frisbee-
opdrachten (kennis, vaardigheid en kunde) te volbrengen. Natuurlijk viel deze dag buiten de officiële mededinging
maar er was toch een winnaar: UFO!

De uitslagen van de indoor 2020/2021 waren als volgt:

U14

1. UFO tijgers

2. AUC

3. Gronicaldevils

4. Airborn

5. Mug (spirit winnaars)

U17

1. GDUFO

2. UFO

3. AUC Speed

4. Bluefingers

5. Airborn

6. Spinners

7. Vertigo (spirit winnaars)

8. AUC Power

Senioren
In tegenstelling tot 2020 hadden we dit jaar minder geluk met de maatregelen tegen het coronavirus. Alleen in het
najaar hebben de competities door kunnen gaan. De Mixed competitie en Randstad competitie hadden in 2021 de
meeste deelnemende teams ooit. Eind 2021 is een sessiedag gehouden om met de verenigingen te praten over de
manier waarop de initiële divisie indeling van de competities. Dat resulteerde in een gezonde discussie waarvan de
ideeën volgend jaar worden uitgeprobeerd.
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Organisatie nationale competities
In 2021 zijn de Indoorcompetitie en de Mixed competitie door het bestuurslid Ultimate Competities en één
Competitie Coördinator Senioren verzorgd. Dit blijft een té marginale bezetting waarmee hooguit de uitvoering van
de competities gewaarborgd wordt. Belangrijke ontwikkeltaken en andere bestuurszaken worden hierdoor niet naar
volle potentie opgepakt.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie is het afgelopen jaar verdergegaan met het
uitwerken en uitvoeren van de ideeën die vorig jaar met diverse
jeugdverenigingen bedacht zijn om meer jeugd aan het
frisbeeën te krijgen. Zo zijn er inmiddels:

● Nog meer leentassen besteld en in gebruik
● Een bijna afgerond spreekbeurtpakket
● Een appgroep voor jeugdtrainers om ervaringen en

oefeningen uit te wisselen
● Een leuk filmpje over frisbee gemaakt door

AUC-jeugdspelers
● Een leuke vlog van Enzo Knol, waarin hij en zijn vrienden

Ultimate Frisbee leren bij Almere Spinners
Verder is er eind vorige jaar een online rondje gemaakt langs alle jeugdverenigingen om te inventariseren wat de
stand van zaken is mbt de jeugd, wat men doet aan ledenwerving, welke tips bruikbaar zijn voor andere verenigingen,
enz. Op korte termijn wordt alle bruikbare informatie hieruit gedeeld met alle andere jeugdverenigingen.
De algemene conclusie is helaas wel dat in/na corona-tijd de hoeveelheid jeugd sterk gedaald is en dat vele clubs
kampen met de problemen die dat met zich meebrengt (noodgedwongen combineren leeftijdsgroepen bij trainingen,
incomplete competitieteams, enz). Kortom, er ligt genoeg uitdaging om  weer in de gewenste stijgende lijn te komen.

Nationale Teams Junioren
Na een onzekere start en de afgelasting van de internationale
toernooien hebben we waar mogelijk trainingen georganiseerd
voor de ambitieuze, leergierige jeugdspelers van Nederland.
Zoals 4 zomertrainingen in juni en juli waar skill training en
conditie opbouw op het programma stonden. Ook in oktober en
november zijn er weer open POP Up training georganiseerd in
voorbereiding op het seizoen van 2022.

Nationale Teams Senioren
Vol goede moed werd het WUGC in Leeuwarden van 2020 uitgesteld naar 2021. Het NT- trainingsschema voor het
eerste kwartaal werd in de steigers gezet. Met het definitief afgelasten van het WUGC in januari is het
trainingsprogramma tijdelijk stilgelegd omdat landelijk trainen niet mogelijk bleek. Elk nadeel heeft een voordeel en
er ontstond hierdoor ruimte in de ultimate agenda voor deelname aan andere toernooien. Het EK indoor, gepland in
maart 2022 in Denemarken, gaf een positieve impuls aan spelers en organisatoren en tijdens de zomer hebben de
selecties voor een Dames en een Open indoor team plaatsgevonden, waarna de teamtrainingen zijn opgestart. In
november is door de toernooi organisatie besloten dat ook dit toernooi niet door zal gaan en is het EK indoor traject
na een aantal uitdagende trainingen in november tot een vroegtijdige stop gekomen. Ook voor andere internationale
toernooien zijn initiatieven opgestart maar helaas zijn die niet tot deelnemende teams gekomen.

Nederland doet komende jaren in ieder geval op verschillende kampioenschappen en divisies mee; in 2022 aan het
WMUCC (AUC) en WUCC (Force Elektro en GRUT) en het JUCC in Wroclow.
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Jaarrekening

In dit deel van het Jaarverslag worden de financiële
resultaten en de financiële positie van de Nederlandse
Frisbee Bond over 2021 gepresenteerd en nader toegelicht
aan de hand van de volgende onderwerpen:

● Resultatenrekening 2021

● Balanspositie per 31-12-2021

● Opbouw Eigen Vermogen & resultaatbestemming

De begroting voor 2021 is opgesteld in november 2020. De algemene verwachting op dat moment was nog dat de
meeste Corona beperkingen in de lente voorbij zouden zijn. Maar zekerheid daarover was er niet. 2021 kon dus zowel
een jaar worden met volop competities en twee WK’s als opnieuw een jaar met nauwelijks activiteiten. Helaas werd
het vooral dat laatste.

Na 2020 is ook 2021 geen investerings-, maar een “zuinig” jaar geworden waardoor de realisatiecijfers wederom flink
afwijken van de begroting. Met name het niet kunnen besteden van de beschikbare middelen voor sportontwikkeling
en nationale teams leidt tot een fors positief resultaat van 20.675 Euro.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaal opbrengsten € 69.456 € 81.557 € 89.866 € 90.846 € 80.248 € 67.623
Totaal kosten € 76.758 € 88.616 € 60.377 € 92.225 € 74.383 € 46.948
Resultaat € -7.302 € -7.059 € 29.489 € -1.379 € 5.865 € 20.675
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Resultatenrekening
De resultatenrekening geeft een overzicht van de in 2021 gerealiseerde opbrengsten en kosten. Ter verantwoording
van het gevoerde beleid worden deze vergeleken met de door de bondsvergadering goedgekeurde begroting en de
realisatiecijfers van 2020. De opbrengsten en kosten worden vervolgens per categorie nader toegelicht.
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Het resultaat op de algemene opbrengsten en kosten is ruim € 11.000 hoger dan begroot. Dit heeft meerdere
oorzaken:

● Bijna € 3.000 uit ledengroei bij zowel Discgolf als Ultimate in combinatie met een betere administratie.
● Een extra Corona compensatie vanuit NOC*NSF van ruim € 2.000.
● € 2.700 lagere bestuurs- en vergaderkosten, met name door digitale bondsvergaderingen.
● Een besparing van € 1.900 door de wisseling van administratiekantoor.
● De WFDF heeft de aan haar verschuldigde bijdrage in 2021 met 50% verminderd. Dit verklaart de bijna

€_1.400 lagere uitgaven voor verzekeringen & lidmaatschappen.
● Dankzij de VOG- en statuten service, hebben we wel een meer dan begrote ondersteuning aan de

verenigingen kunnen bieden.

Het volledig wegvallen van de Ultimate Indoor en voorjaars Outdoor competities had uiteraard grote gevolgen voor
zowel de opbrengsten als kosten van de competities en speeldagen. De Senioren Mixed competitie in het najaar
kende weliswaar meer deelnemers dan begroot, maar deze relatief kleine competitie kon de totale daling van ruim
80% uiteraard niet goedmaken.
Voor de Discgolf competities was in 2021 iets meer ruimte, wat ook resulteerde in meer (actieve) leden en een betere
wedstrijd bezetting. Hierdoor komen de resultaten nog dicht in de buurt van de begroting.
Doordat de competitie coördinatoren, in samenwerking met de verenigingen, hebben gezorgd dat geen
verplichtingen zijn aangegaan die niet konden worden geannuleerd, zijn er ook geen onnodige kosten gemaakt.
Ondanks het wegvallen van ruim € 22.000 aan opbrengsten is het verlies daardoor beperkt tot minder dan € 3.000.
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Ook bij Sport Ontwikkeling wijkt de realisatie sterk af van de begroting. Het wegvallen van het WUGC Leeuwarden en
het WJUC Malmö zijn daarvoor uiteraard de belangrijkste reden.

● Omdat er in de eerste helft van 2021 geen nationale competities, landelijke trainingen of nationale teams
waren, zijn voor die periode geen kosten voor spelerslicenties Utimate in rekening gebracht. De groei van het
aantal actieve leden maakt dat de uiteindelijke opbrengst maar 39% lager is dan begroot.

● Ondanks Corona, hebben we in 2021 wel een trainersopleiding kunnen organiseren. De deelnemers (of hun
vereniging) hebben daarvoor een bijdrage betaald.

● Het voor de WUGC promotie ontwikkelde “schooluitleentassen” concept is door de Jeugdcommissie
overgenomen. Deze tassen zijn tegen kostprijs aan de verenigingen aangeboden. De opbrengst daarvan is
verantwoord onder Breedtesport ontwikkeling.

● De uitgaven voor Topsport & Talentontwikkeling zijn door Corona beperkt gebleven tot pop-up en
selectietrainingen (ruim € 1.700). De overige ongeveer € 4.100 betreft het resterende verlies op de voor het
WUGC Leeuwarden vooruitbetaalde kosten.

● Hoewel de speel mogelijkheden voor Discgolf in 2021 relatief meevielen, waren de opties voor promotie,
nationale teams, etc. wel zeer beperkt en daarmee ook de uitgaven.

● De kosten voor ontwikkeling en promotie breedtesport betreffen de kosten van de trainersopleiding en de
inkoop van materialen voor de schooluitleentassen. De kosten van de trainersopleiding zijn lager dan begroot
door een eenmalige bijdrage vanuit Nederland Sport.
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Balans
De balans geeft een overzicht van enerzijds de bezittingen, de activa en anderzijds het vermogen en de schulden, de
passiva, van de NFB.

Materiële vaste activa
De NFB heeft geen bedrijfsmiddelen die op de balans moeten worden verantwoord. Eerder aangeschafte duurzame
goederen zijn of reeds volledig afgeschreven (zoals de Discgolf aanhanger en baskets), of hadden een aanschafprijs
lager dan € 450 en zijn direct in de kosten verantwoord.

Vlottende activa
De liquide middelen geven het saldo van de betaal- en spaarrekening. De vorderingen (debiteuren) betroffen
verzonden facturen die nog binnen hun betaaltermijn zaten en inmiddels zijn voldaan.. De overlopende activa
hebben met name betrekking op nog te verzenden facturen voor contributies en spelers licenties (totaal ongeveer €
23.600) en de vooruitbetaalde bedragen voor het EK Indoor (€ 5.100). Al deze bijdragen zijn inmiddels ook
gefactureerd en voldaan.

Eigen vermogen
De ontwikkeling van het eigen vermogen wordt hierna bij de resultaatbestemming reeds besproken.

Kortlopende schulden
Crediteuren geeft de nog te betalen facturen. De overige schulden betreffen met name de vooruitontvangen
teamfees voor de Ultimate Indoorcompetitie 2022.
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Resultaatbestemming

De bondsvergadering is van oordeel dat de hierboven voorgestelde resultaatbestemming in lijn is met het gevoerde
beleid en de NFB ambities en heeft deze vastgesteld.

Kengetallen
De kengetallen geven een indicatie van de financiële weerbaarheid van de NFB op zowel de korte als langere termijn.
De liquiditeit geeft de verhouding tussen vlottende activa en kortlopende schulden. Dus de mate waarin de NFB op
korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Solvabiliteit geeft het aandeel van het eigen in het totale
vermogen en is een indicatie voor de langere termijn. Met 6x meer liquide middelen dan schulden en 80% eigen
vermogen kan de NFB financieel zeker tegen een stootje.
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Bijlage: Rooster van aftreden

Start 1e termijn Einde 1e termijn Einde 2e termijn Einde 3e termijn

Bestuur

Voorzitter (tot 20-11) Jos Verhoeven 2013-2 2017-2 2021-2

Voorzitter (vanaf 20-11) Erik van der Spek 2021-2 2025-2

Secretaris Mirjam Jansen 2017-2 2021-2 2025-2

Penningmeester Jasper Florijn 2016-1 2020-1 2024-1

Raad van Advies

RvA Lid Erik Schmieman 2013-1 2017-1 2021-1 2025-1

RvA Lid Erik Puyt 2014-2 2018-2 2022-2

RvA Lid Suzanne Poyck 2015-2 2019-2 2023-2
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