
Werkgroep Discgolf Competitie
Het doel van Werkgroep Discgolf Competitie (verder WDC)  binnen de
Nationale Frisbee Bond (NFB) is het organiseren, coördineren en begeleiden
van de verschillende competities op NFB-niveau én eventuele Nederlands
Kampioenschappen.

Daarbij is de WDC vooral de coördinator, toezichthouder en ondersteuner terwijl de clubs de
uitvoerende partij zijn voor het daadwerkelijk praktisch regelen van de events.

Taakomschrijving
De taken voor de WDC zijn als volgt:

- Organiseren van de competities en NK's zoals deze zijn opgezet door de Werkgroep
Discgolf Nederland (WDN)

- Directe communicatie met discgolfverenigingen in Nederland over het intekenen voor
het organiseren van wedstrijden binnen de competities voor de NFB en het NK

- Verantwoordelijk voor het evenwichtig samenstellen van de kalender van het
competitiejaar. Hiertoe knopen doorhakken indien nodig.

- Toezien op de uitvoering van het discgolfreglement door de uitvoerende clubs.
Specifiek ook met betrekking tot:

- Het juist aanleveren van een caddybook
- Inschrijving en toelating volgens reglement
- Kwaliteit en veiligheid van de course
- Het regelen van officiële vergunningen
- Randzaken zoals toiletten, sponsoring, verkooplocaties, etc.

- Tijdig beschikbaar maken inschrijfmogelijkheden op MijnNFB.nl.
- Wedstrijden aanmelden bij PDGA en overdragen naar de organiserende TD’s.
- Toezien op juiste deelname in competities en op het NK op basis van het reglement
- Beslissingen nemen over deelnemers na aanleiding van het reglement. Denk aan

toewijzing in een hoger/lager niveau, schorsingen of uitsluiting van deelname.
- Evalueren van events met deelnemers, organisatoren en clubs, geven van feedback

op hetgeen gebeurd is en zorgen dat de lessen meegenomen worden om het niveau
van events te verbeteren.

- Het bijhouden van de competitieuitslagen op frisbeesport.nl en het uitroepen van de
juiste winnaars in de competities.

- Aanleveren van de juiste namen (op basis van de stand in de competities) voor
selectie bij evenementen zoals het NK, Nederlands Team of internationale
wedstrijden indien gewenst.

- Organiseren van feedback over de competities en de opzet van de competities.
Hierover ook communiceren met de WDN.

- Beheren, actualiseren en publiceren van het NFB Disc Golf Reglement én het NFB
Disc Golf Handboek (voor TD’s) en eventuele andere officiële documenten rondom
de competities en het NK. Aanpassingen aan officiële documenten vindt altijd plaats
in samenspraak met clubs en na goedkeuring met de WDN.



- Communiceren van informatie over en rondom de competities op website en social
media van NFB én directe communicatie met de NFB-leden via mailing.

- Draagt zorgt voor de ‘NFB kar’ met daarin baskets en materialen om wedstrijden te
organiseren.

Positie en samenwerking
De WDC legt verantwoording af aan de Werkgroep Discgolf Nederland (WDN) van de
Nederlandse Frisbee Bond. De WDC levert elk jaar een samenvatting van het jaar aan
richting de WDN voor publicatie in het jaarverslag.

Indien gewenst/nodig kan de voorzitter van de WDC opgeroepen worden bij vergaderingen
van de WDN en het NFB-bestuur.

Onderwerpen
Zoals verwacht bij een groeiende sport, zijn er veel onderwerpen waarin groei mogelijk is en
waar binnen de WDC aan gewerkt kan en moet worden. Samen met de overige commissies
werkt de Werkgroep Discgolf Competitie aan ontwikkelingen op de volgende onderwerpen:

- Veiligheid in de discgolfsport
- Kennisdeling onderling
- Professionaliseren / uitbouwen van niveau waarop events/wedstrijden worden

georganiseerd
- Ontwikkeling van de verschillende competities (momenteel: Weekend League,

National Tour en Nederlands Kampioenschappen)

Samenstelling en voorwaarden
Er zijn minimaal drie leden actief bij deze werkgroep, maximaal zes. Het streven is om
discgolfend Nederland breed te vertegenwoordigen.



Vanuit de leden wordt een voorzitter gekozen die als eerste aanspreekpunt functioneert voor
de Werkgroep Discgolf Nederland en het NFB-bestuur.

Nieuwe leden zeggen lidmaatschap voor minimaal één jaar toe. Leden moeten
(vanzelfsprekend) lid zijn van de Nationale Frisbee Bond. Aanstelling vindt plaats na
aanmelding bij de Werkgroep Discgolf Nederland. Deze bepaalt ook de daadwerkelijke
samenstelling.

Het is het recht van het NFB-bestuur om iemand te verwijderen (ook per direct) uit deze
werkgroep zonder ruggespraak.

Het is niet verboden om zowel een rol in deze werkgroep als in een andere
commissie/werkgroep of bestuur te hebben. Lidmaatschap van deze werkgroep én van de
Werkgroep Discgolf Nederland en/of NFB-bestuur is wel uitgesloten.


