
Werkgroep Discgolf Nationaal Team
Het doel van de Werkgroep Discgolf Nationaal Team (verder WDNT) binnen de
Nationale Frisbee Bond (NFB) is het coördineren van lopende zaken rondom het hoogste,
Nederlandse vertegenwoordigingsniveau: Team Oranje, zowel voor individuele spelers als
spelers die spelen in 'Oranje teams'.

Taakomschrijving
De taken voor de WDNT zijn als volgt:

- Verantwoordelijk voor het maken van beleid en strategie op het gebied van selectie,
ondersteuning en doorontwikkeling van Team Oranje op basis van de
overkoepelende strategie van de NFB / Werkgroep Discgolf Nederland.

- Stelt één of meerdere 'bondscoaches' aan die als coach van Team Oranje uitvoering
geeft aan de opgestelde strategie, het bepalen van de selectie/spelers en het (mede)
organiseren van de juiste ondersteunende middelen voor de beste prestaties. Naar
gelang de inschatting van de werkgroep kunnen dat meerdere coaches in meerdere
disciplines zijn.

- De WDNT helpt de bondscoach door coaching, overleg en kan eventueel in
samenspraak coördineren dat bepaalde taken door anderen worden uitgevoerd.

- De WDNT beoordeelt het functioneren van de bondscoach in zijn geheel en heeft de
bevoegdheid een bondscoach op non-actief te zetten of te vervangen door een
andere coach. Een dusdanig zwaarwegende beslissing moet vooraf besproken
worden met de Werkgroep Discgolf Nederland.

- Het maken van een jaarkalender waarop, in overleg met de bondscoach(es),
duidelijk is welke toernooien/wedstrijden/events er Nederlandse afvaardiging komt en
welke trainingsmomenten of andere momenten (denk promotie bijvoorbeeld) er zijn
voor Team Oranje.

- Zorgen voor tijdige, juiste communicatie over zaken als beleid, selectiecriteria,
daadwerkelijke selectie, agenda en aanverwante zaken richting clubs, (Team Oranje)
leden en andere commissies.

- Zorgen voor de juiste ondersteunende middelen voor Team Oranje zoals geplande
trainingen, kleding, materiaal en andere zaken.

- Contact onderhouden met stakeholders zoals de Werkgroep Discgolf Nederland,
Werkgroep Competitie Discgolf en besturen van discgolfverenigingen.

- Samenwerken met andere werkgroepen/commissie binnen de NFB die te maken
hebben met discgolf en aanverwante thema's.

- Aanspreekpunt voor clubs op het gebied van zaken rondom Team Oranje.
- In samenspraak met de Werkgroep Discgolf Nederland begroten van budget voor

Team Oranje en niveau-ontwikkeling in de NFB-begroting.
- Aanleveren van jaarverslag voor NFB-jaarverslag.
- Bijdrage leveren (geven van update bijvoorbeeld) op de Algemene

Ledenvergaderingen van de NFB



Positie en samenwerking
De werkgroep draagt verantwoording af aan de Werkgroep Discgolf Nederland, die op haar
beurt weer verantwoording aflegt aan het bestuur van de NFB. Zowel de WDN als het
bestuur NFB, hebben de bevoegdheid om een beslissing van de WDNT te veranderen,
tegen te houden of terug te draaien. Dit uiteraard na overleg onderling.

De WDNT heeft verder te maken met verschillende onderdelen binnen en buiten de NFB:

- Discgolfverenigingen in Nederland (die lid zijn van de NFB)
- NFB-commissies/werkgroepen die specifiek gaan over discgolf (competitie

werkgroep, nieuw te vormen commissies/werkgroepen)
- NFB-commissies/werkgroepen die gaan over zaken die ook met discgolf te maken

hebben (denk aan communicatie, marketing, sponsoring, etc.)
- (Buitenlandse) organisatoren van events waar landvertegenwoordiging gewenst is.
- Buitenlandse bonden zoals bijvoorbeeld de (Europese) PDGA, WFDF of de EDGF.

Verdere onderwerpen
Niet alleen is het daadwerkelijk spelen van wedstrijden en het coördineren daarvan voor
Team Oranje van belang, er speelt meer rondom een nationaal team.

Samen met de overige werkgroepen/commissies werkt de Werkgroep Discgolf Nationaal
Team aan ontwikkelingen op de volgende onderwerpen:

● Algehele niveau van discgolf in Nederland met als doel om een sterke/sterkere
selectie mogelijk te maken voor Team Oranje

● De promotie van Team Oranje als 'uithangbord' voor discgolf in Nederland en het
inzetten van onze 'helden' als motivatie en inspiratie

● Branding in de vorm van merchandise rondom Team Oranje die gekocht kan worden
door supporters

● Topsportbeleid binnen de NFB



Samenstelling en voorwaarden
Er zijn minimaal drie leden actief bij deze werkgroep, maximaal zes. Het streven is om
discgolfend Nederland breed te vertegenwoordigen. Minimaal een meerderheid van het
aantal leden speelt niet in Team Oranje.

Vanuit de leden wordt een voorzitter gekozen die als eerste aanspreekpunt functioneert voor
de Werkgroep Discgolf Nederland.

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 toegestaan om zowel een rol in deze werkgroep als in een andere commissie /
werkgroep of bestuur te hebben. Het is niet toegestaan om zowel een rol in deze werkgroep
te hebben als ook een speler te zijn van een nationale vertegenwoordiging. Lidmaatschap
van deze werkgroep én van de Werkgroep Discgolf Nederland en/of NFB-bestuur is ook niet
mogelijk.


